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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta elementos que visam identificar e explicitar a importância da ética e da 
responsabilidade social na Administração. A gestão administrativa pautada na ética está prevista na 
própria Constituição Federal (1988) que expressa claramente como regra de conduta os princípios da 
moralidade, honestidade, respeito e direito, que devem ser condutores de todo comportamento e 
relação social. Objetiva-se também mostrar que é necessário que a ética seja internalizada e 
praticada verdadeiramente em toda forma de administração, para que todos possam ter mais 
confiança e credibilidade e assim termos uma sociedade mais justa e próspera. Atuar de acordo com 
as responsabilidades sociais atribuídas por sua profissão é dever de todo gestor, que devem ter 
ciência de que possuem obrigações de desenvolver suas ações em prol da sociedade e não de forma 
diferente. A opção se deu pela pesquisa qualitativa, sendo que a estratégia escolhida foi à 
bibliográfica. Como se trata de pesquisa puramente teórica, não houve o envolvimento direto de 
sujeitos. 
 
Palavras-chave: Ética. Responsabilidade. Moralidade. Gestão. 
 

ABSTRACT 

This paper presents elements that aim to identify and make explicit the importance of ethics and social 
responsibility in the Administration. Administrative management based on ethics is foreseen in the 
Federal Constitution (1988), which expresses clearly as a rule of conduct the principles of morality, 
honesty, respect and right, which must be the driver of all behavior and social relations. It also aims to 
show that it is necessary for ethics to be internalized and truly practiced in every form of 
administration, so that everyone can have more confidence and credibility and thus have a fairer and 
more prosperous society. To act according to the social responsibilities attributed by their profession is 
the duty of every manager, who must be aware that they have obligations to develop their actions in 
favor of society and not in a different way. The choice was made by the qualitative research, and the 
chosen strategy was the bibliographical one. As it is purely theoretical research, there was no direct 
involvement of subjects. 
 
Keywords: Ethics. Responsibility. Morality. Management. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

A ética está diretamente relacionada com princípios e normas da boa 

conduta e a administração compartilha com a sociedade esse mesmo sistema de 

valores, a postura dos administradores em seu cotidiano podem contribuir para que 

esses princípios sejam praticados ou, na falta deles, expor a sociedade a situações 

de injustiças. 
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Promove-se aqui a busca de reflexões de autores acerca da ética na 

Administração, um assunto premente, atual e que muitas controvérsias têm 

suscitado entre a sociedade, entre os empresários e também entre acionistas que 

percebem/perceberam a importância de se formar um comportamento focado em 

princípios éticos, nos valores morais e na abrangência cultural que se necessita para 

o estabelecimento de coordenadas que nortearão as atividades nas empresas 

socialmente responsáveis. 

Outra temática aqui contemplada é a da responsabilidade social, um assunto 

estreitamente ligado aos demais aqui expostos e que não poderia ficar de fora de 

toda a reflexão, pois, é um tema polêmico, atual e de fundamental seriedade nos 

meios empresariais, afinal, a sociedade está atenta às ações empreendidas por 

empresários.  

A insatisfação com a conduta dos profissionais da administração, vem sendo 

alvo de críticas pela sociedade brasileira, o país enfrenta descrédito da opinião 

pública a respeito do comportamento dos administradores seja na esfera municipal, 

estadual ou federal, bem como na área privada. Desfazer essa imagem negativa do 

padrão ético é tarefa das mais difíceis. 

A Constituição Federativa do Brasil (1988) expressa como regra de conduta 

os princípios da moralidade, honestidade, respeito e direito, que deveriam ser 

condutores e norteadores de todo comportamento humano e de toda relação social, 

principalmente nas causas públicas. Porém, é de conhecimento de todos os 

cidadãos brasileiros o fato de que o país passou e passa por momentos delicados 

em sua história política e social, fatos tais como escândalos envolvendo desvio de 

dinheiro, má utilização de recursos privados ou públicos, má atendimento ao 

cidadão, entre outros acontecimentos escabrosos fruto de ações indevidas que todo 

dia se repete nas organizações presentes em municípios de grande, médio e 

pequeno. (Brasil, 1988) 

Sendo assim, repensar a importância da ética e da responsabilidade social 

é uma forma de amenizar as condutas impróprias por parte dos gestores, que têm 

obrigação de zelar para que todas as atividades relativas ao setor sejam bem 

conduzidas, revertendo em melhoria para a sociedade. As responsabilidades 

atribuídas aos representantes destas instituições na figura do Administrador, deve 

ser de gerenciar os interesses das empresas, mas de forma a desenvolver suas 

ações também em prol da própria sociedade. 
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A Constituição Federal foi um grande passo para possibilitar melhores 

condições aos cidadãos, em seu bojo traz um avanço na proteção dos direitos 

individuais, coletivos e sociais. Contudo esses objetivos só podem ser alcançados as 

administrações conceberem a ética como norteadora primordial de suas ações e 

assim a sociedade poderá estabelecer junto a esses administradores um contrato de 

confidencialidade nas informações e ações trocadas. A cortesia, a boa vontade, o 

cuidado com o cidadão devem reger as ações dos gestores que regem seus 

trabalhos por princípios éticos. Sendo probo, reto, leal e justo no desenvolvimento de 

suas atividades. (VIEIRA, 2002). 

A questão da ética nos meios organizacionais está cada vez mais presente 

seja nas atitudes ou nas ações contempladas nas empresas. Essa visão atualmente 

está inserida fortemente na responsabilidade social, onde o ser humano faz parte 

dos sistemas de produção e não deve ser coagido ou induzido a assumir posturas a 

partir daquilo que a organização define para ele e, portanto, essa reflexão se faz de 

suma importância. 

Há a necessidade de mudar de postura e transformar culturalmente a 

estrutura organizacional das empresas, reavaliando sua conduta moral, social e 

educacional, para buscar um estilo padrão de atuação. A moralidade da 

administração não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida 

da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Os valores a serem observados e 

prescritos pela ética são aqueles que dizem respeito à coletividade.  

Objetiva-se buscar na literatura a percepção de alguns autores acerca da 

ética e da responsabilidade social na Administração, a utilização desses conceitos 

em empresas e como se dá a condução dessas empresas pelos seus 

administradores através de um resgate teórico a partir de materiais já publicados e 

consagrados em livros, artigos, teses ou dissertações sendo que esses objetos são 

a aplicação dos conceitos de ética e responsabilidade social na Administração. 

Tendo a missão de Explicitar a importância da ética e da responsabilidade social na 

Administração 

 

2 BREVES CONCEITOS E TEORIAS  
 

A conceituação e definições fazem necessárias para o entendimento do 

conteúdo proposto e para evitar má interpretação daquilo que será exposto, uma vez 
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que os termos moral, moralidade e ética não devem ser compreendidos como 

sinônimos. (WACHOWICZ, 2011).  

Importante conceber que a ética é uma ciência normativa dos 

comportamentos humanos, podendo ser interpretada como um termo genérico que 

muitas vezes é descrito como a ciência da moralidade. (REALE, 1999). 

Já para Maximiano (1974) ética é a disciplina ou campo do conhecimento 

que trata da definição e avaliação de pessoas e organizações, é a disciplina que 

dispõe sobre o comportamento adequado e os meios de praticá-los, levando-se em 

consideração os entendimentos presentes na sociedade ou em agrupamento.  

O conceito da palavra ética é complexo, trata-se de uma palavra de origem 

grega, com duas origens possíveis. A primeira é a palavra grega éthos, “com e 

curto”, que pode ser traduzida por costume, à segunda também se escreve éthos, 

porém “com e longo”, que significa propriedade do caráter. Aquela é a que serviu de 

base para a tradução latina Moral, enquanto que esta é a que, de alguma forma, 

orienta a utilização atual que damos à palavra Ética. A palavra foi assimilada à 

língua portuguesa por intermédio do latim. (ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

Os valores a serem observados e prescritos pela ética são aqueles que 

dizem respeito à coletividade. A Administração prescreve valores, respaldados pela 

ética, que orientam suas atividades em busca do fim próprio que funda e legitima a 

própria ação: perseguir e alcançar o interesse coletivo, pois o interesse público pode 

validar o bem ou mal da ação.  

O primeiro registro de uso da palavra ética data do século XV, que 

consideravam a Ética como o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta 

humana, do ponto de vista do bem e do mal. Conjunto de normas e princípios que 

norteiam a boa conduta do ser humano. A ética é a parte da filosofia que aborda o 

comportamento humano, seus anseios, desejos e vontades. (ROCHA; 

FREIBERGER, 2011). 

A ética analisa a conduta humana entre o ser e o seu semelhante, avaliando 

uma forma específica do comportamento humano, envolvendo estudos de 

aprovação ou desaprovação da ação dos homens. É a consideração de valor como 

equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo das ações 

virtuosas. A Ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do 

homem, norteando a conduta individual e social. É um produto histórico-cultural e, 
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como tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou 

proibido, para cada cultura e sociedade. (ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

Atualmente o uso da palavra ética está em alta. Os meios de comunicação 

destacam a importância de considerá-la em toda a esfera social, fala-se em ética na 

política, ética na empresa, ética pessoal, entre outros apontamentos.  

A Ética é a parte da Filosofia que estuda a moralidade do agir humano livre, 

na forma dos atos maus ou bons; nesse contexto, a ética empresarial é o estudo da 

ética aplicada à atividade empresarial. Portanto, passa pela incorporação de valores 

morais capazes de levar uma pessoa a fazer diferenciações e tomar decisões que 

agregarão valores simultaneamente à sua empresa, à sua comunidade e a ela 

própria. (ASHELEY, 2005). 

O termo moral está interligado com a ética, a palavra Moral tem origem no 

latim - morus - significando os usos e costumes. Moral é o conjunto das normas para 

o agir específico ou concreto. Estabelece regras que são assumidas pela pessoa, 

como uma forma de garantir o seu bem-viver. Por moral entendemos um conjunto de 

normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade 

social, o seu significado, função e validade não podem deixar de variar 

historicamente nas diferentes sociedades. Ética é basicamente uma questão de 

estudo dos valores, porque diz respeito aos valores humanos em que o humano do 

ser, em linguagem fenomenológica, se sobrepõe ao ser humano. (VÁZQUEZ, 2005). 

A moral é exatamente o conjunto de normas, regras, leis que orienta a vida 

dos indivíduos e grupos na sociedade, configurando o que se chama ethos, que é a 

marca da sociedade, o jeito de viver e se relacionar, baseado em determinados 

valores. A ética é um olhar crítico sobre o ethos, uma reflexão que pergunta pelo 

fundamento e pela coerência dos valores. É no espaço da ética que se encontram 

os princípios que devem sustentar as normas e as leis. Podemos perceber, então, 

que a moral tem um caráter particular, na medida em que o ethos - os costumes, as 

leis, as normas – varia de uma sociedade para outra, de uma época para outra. Já a 

ética guarda um caráter universal – seus princípios têm como referência última a 

dignidade humana, o bem comum.  (GOLDIM, 2003). 

A moral esta vinculada ao modo de comportamento do ser humano, e a ética 

pode ser concebida com a ciência da moral, sendo mutável com o tempo. A Moral 

independe das fronteiras geográficas, garante uma identidade entre pessoas que 

sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. 
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A ética pode ser interpretada como um termo genérico que designa aquilo 

que é frequentemente descrito como a “ciência da moralidade”, seu significado 

derivado do grego, quer dizer ‘Morada da Alma’, isto é, suscetível de qualificação do 

ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja 

de modo absoluto. (SÀNCHEZ, 1970). 

O significado atual de administração sofreu inúmeras alterações, vêm 

sofrendo ampliações e aprofundamentos ao longo dos tempos e isso em função das 

mais variadas conjunturas históricas e econômicas pelas quais o planeta já passou. 

Assim, após inúmeros estudos, análises, observações empíricas ou não, 

olhares de filósofos, estudiosos da área, surge o conceito atual de Administração 

que se pode ser expresso como a única instituição que transcende as fronteiras de 

países e organizações, apresentando um significado global e mundial. A moderna 

Administração não se restringe aos limites ou a fronteiras nacionais. (CHIAVENATO, 

2007). 

O centro de nossa sociedade e de nossa economia também não é mais a 

tecnologia, nem a informação, nem a produtividade. O fulcro central está na 

organização: a organização administrativa que maneja a tecnologia, a informação e 

a produtividade. A organização é a maneira pela qual a sociedade consegue que as 

coisas sejam feitas. E a Administração é a ferramenta, a função ou o instrumento 

que torna as organizações capazes de gerar resultados e produzir desenvolvimento. 

(CHIAVENATO, 2007). 

Dessa forma e de acordo com essa afirmação a pessoa pode refletir, fazer 

análises e distinções de maneira dialógica com os outros envolvidos e isso tudo 

embasado em argumentos de justiça, verdade e autenticidade que visem defender a 

integridade do ser humano. Como preconizado por Aguiar: 

 
O homem, enquanto indivíduo tem direitos que não podem ser cancelados 
pelos direitos da organização. A psicologia, enquanto usada como um 
instrumento de manipulação do indivíduo e de transformação desse 
indivíduo em meio para se atingirem os fins da organização, está não só 
agredindo a identidade individual, mas também usurpando ao indivíduo seu 
direito de individualidade única e insubstituível. Está considerando a 
organização como uma entidade sagrada, com direito a estabelecer todas 
as noções morais e todos os critérios de julgamento moral. (AGUIAR, 2006, 
p.91). 

 

Em Filosofia, o comportamento ético é aquele que é considerado bom, e, 

sobre a bondade, os antigos diziam que: o que é bom para a leoa, não pode ser bom 
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à gazela. E, o que é bom à gazela, fatalmente não será bom à leoa. Este é um 

dilema ético típico. 

No nosso dia a dia não fazemos distinção entre ética e moral, usamos 

Assim, a moral é definida como o conjunto de normas, princípios, preceitos, 

costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. 

A moral é ética não devem ser confundidos: enquanto a moral é normativa, a ética é 

teórica, etimologicamente “ética” e “moral” são expressões sinônimas, sendo a 

primeira de origem grega, enquanto a segunda é sua tradução para o latim. 

(ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

A Ética como ciência interpreta os problemas morais. É a ciência da Moral. 

Não existe uma moral científica. A Moral é objeto de uma ciência. Enquanto a moral 

se reporta aos comportamentos concretos, de índole particular, que pressupõem a 

coexistência da liberdade e da responsabilidade, a Ética diz respeito ao princípio 

normativo daqueles comportamentos. A Ética diz respeito ao dever ser e não ao ser 

ou ao fazer. (SÀNCHEZ, 1970). 

 

3 ÉTICA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS  
 

Atualmente, a sociedade passa por uma grave crise de valores, caracterizada 

pela falta de decoro, de respeito pelo outro e de limites. As pessoas têm dificuldades 

em assimilar normas morais e respeitar as leis e as regras sociais.  

A questão da cidadania é divulgada nos meios de comunicação, onde sabe-

se que todo ser social é um cidadão de direitos e deveres, porém, a prática destas 

relações é contraditória, e as injustiças sociais evidenciam essa afirmação. 

(FERRAZ JR., 2011). 

Ética é uma característica atribuída às ações humanas e, por esta razão, um 

elemento essencial na produção da realidade social. Os seres humanos possuem 

um senso ético, uma espécie de “consciência moral”, estando constantemente 

avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, 

justas ou injustas.  (MOURA, 2008). 

Neste contexto a importância da ética nas relações interpessoais é 

esclarecida, os princípios de uma sociedade democrática devem ser pautados na 

igualdade, liberdade, solidariedade humana e não no individualismo e na injustiça 

(MORAES, 2000). 
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É um ato humano e ético não aceitar verdades prontas, de forma imposta, 

mas aquelas que a consciência crítica aponta como aceitáveis. É o ser humano 

quem deve decidir em quem acreditar. As organizações éticas buscam na prática, se 

tornar honestas, justas, verdadeiras e democráticas, por uma questão de princípio e 

não de conveniências na maioria das vezes muito embora esse tipo de agir também 

traga sucesso e reconhecimento. (CARACAS, 2011). 

 

4 ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 

A administração é uma ciência que permite através de suas técnicas planejar, 

organizar, dirigir, coordenar e controlar os recursos, sendo uma poderosa ferramenta 

para que o governo atinja seus objetivos institucionais. A organização político 

administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios. (BRASIL, 1988). 

A insatisfação com a conduta dos profissionais atuantes na administração 

pública e privada vem sendo constantemente criticada pela sociedade brasileira. De 

modo geral, o país enfrenta o descrédito da opinião pública a respeito do 

comportamento dos administradores das empresas,  reflexo do cenário político atua 

do país. É fundamental que o cidadão não confunda a atividade funcional do órgão 

com a pessoa que o representa. Pois a representação legal destes órgãos é dada a 

pessoas físicas, que são os agentes políticos (ocupantes de cargos que compõe a 

organização política do país e os agentes administrativos que se vinculam ao Estado 

por relações profissionais. (CHIAVENATO, 2003). 

Segundo Chiavenato (2007), o sucesso organizacional não é fruto da sorte, 

mas de uma série infindável e articulada de decisões, ações, competências e uma 

busca permanente de objetivos para alcançar resultados. Isso significa dizer que a 

administração de uma organização, qualquer que seja sua objetivação, demanda 

muito mais que apenas a simplicidade de condução leiga, sem algum conhecimento 

de causa. 

Na seara da administração, faz-se necessário o envolvimento de pessoas 

qualificadas para atingir êxito de competência para o sucesso, pois, como 

Chiavenato (2007, p. 3) cita “entre todas as grandes invenções do século XX, a que 

mais marcou e provocou influências no mundo foi sem dúvida alguma, a 

administração”. Essa afirmação nos remete a importância da ciência administrativa 
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para a evolução econômica mundial a partir da Revolução Industrial. 

Foi a administração, a maior responsável pela enorme disparada do 

desenvolvimento econômico e tecnológico que o mundo experimentou no século 

passado e promete continuar no futuro. Invenções, tecnologias, artefatos e 

ferramentas são úteis, mas dependem da administração que apontam como deverão 

ser utilizados e transformados em resultados. A administração significa a inteligência 

organizacional, isto é, como a organização se articula, planeja, organiza, lidera e 

controla suas operações para alcançar objetivos. (CHIAVENATO, 2007). 

Todo esse desenvolvimento alcançado é fruto de estudos e análises do 

comportamento de situações, de processos, sistemas, pessoas, etc. então o 

conhecimento dos conceitos e teorias é de suma importância para o entendimento 

da ciência da administração a medida que nosso conhecimento vai aumentando, 

percebemos que ainda há muito a compreender e explorar, nosso mosaico inicial vai 

se alterando, se alargando, vamos percebendo novas cores e significados. (MOTTA, 

2006). 

O significado atual de administração sofreu inúmeras alterações, vêm 

sofrendo ampliações e aprofundamentos ao longo dos tempos e isso em função das 

mais variadas conjunturas históricas e econômicas pelas quais o planeta já passou. 

Assim, fez-se necessário buscar um conceito mais atual e abrangente para a 

Administração, uma vez que não mais se restringe as barreiras nacionais de um 

país. 

Dessa forma, é possível observar a importância que a Administração impõe 

na atualidade, tornando-se uma ciência que permeia a universalidade das coisas em 

si e mostra a necessidade cada vez mais premente em todas as áreas, sejam elas 

humanas, sociais, científicas, tecnológicas, etc. 

As teorias que se referem à Administração têm históricos muito antigos e, 

nasceram e vêm evoluindo desde que os criadores das primeiras organizações 

tiveram que lidar com problemas de definir objetivos, planejar atividades, organizar 

recursos, dirigir pessoas e controlar resultados. Muitas das teorias e técnicas usadas 

para administrar qualquer organização atualmente, são ideias que evoluíram de 

práticas passadas que ainda hoje são de aplicabilidades pertinentes ao tema. 

(MAXIMIANO, 2006).  

Diante de todo panorama dos conceitos e teorias que permeiam os estudos 

acerca da administração, surge uma nova fronteira da teoria e da prática da 
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administração que pode ser é representada pela busca de mecanismos para 

gerenciar o conhecimento nas empresas. O conhecimento, um ativo intangível, 

tornou-se o fator mais importante da vida econômica, o principal ingrediente do que 

compramos e vendemos a matéria-prima com a qual trabalhamos. Sendo 

considerado por muitos a principal vantagem competitiva das empresas por muitos 

anos do século XXI. (MAXIMIANO, 2006). 

É possível então perceber que, apesar de toda evolução técnico-científica, 

financeira, tecnológica, etc., o capital intelectual humano é um bem imensurável, e 

que a administração desse conhecimento deve ser uma tendência importante na 

maioria das organizações, fato que possibilitará o incremento de uma administração 

estratégica e consequentemente mais eficaz. 

Assim, pode-se dizer que a ética, está em todos os recantos da 

administração e principalmente no modo em que o ser humano direciona sua 

vivência e seu comportamento frente a questões que dizem respeito à ética e a 

moral. Essa mesma ética pode e deve ser aplicada às questões empresariais, e é 

ela, a ética, quem vai direcionar e orientar os processos de tomadas de decisões 

dentro da empresa, fato que fará com que os valores pregados por essa empresa 

fiquem visíveis aos olhos de todos. 

A administração influência diretamente na qualidade de vida das pessoas. A 

crise de valores encontrada em nossa sociedade está relacionada à dificuldade que 

as próprias pessoas têm de assimilar normas morais e respeitar as leis e as regras 

sociais. Essas dificuldades estão ligadas à cultura que identificam as formas como 

as pessoas se relacionam a linguagem usada, as imagens cultuadas.  

As organizações não funcionam aleatoriamente, o sucesso organizacional 

não é fruto da sorte, mas de uma série infindável e articulada de decisões, ações, 

competências e uma busca permanente de objetivos para alcançar resultados. Isso 

significa dizer que a administração de uma organização, qualquer que seja sua 

objetivação, demanda muito mais que apenas a simplicidade de condução leiga, 

sem algum conhecimento de causa. (CHIAVENATO, 2003). 

Na seara da administração, faz-se necessário o envolvimento de pessoas 

qualificadas para atingir êxito de competência para o sucesso, pois, como entre 

todas as grandes invenções do século XX, a que mais marcou e provocou 

influências no mundo foi sem dúvida alguma, a administração. Chiavenato (2007). 

Essa afirmação nos remete a importância da ciência administrativa para a 
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evolução econômica mundial a partir da Revolução Industrial, pois foi a 

administração, a maior responsável pela enorme disparada do desenvolvimento 

econômico e tecnológico que o mundo experimentou no século passado e promete 

continuar no futuro. Invenções, tecnologias, artefatos e ferramentas são úteis, mas 

dependem da administração que apontam como deverão ser utilizados e 

transformados em resultados. A administração significa a inteligência organizacional, 

isto é, como a organização se articula, planeja, organiza, lidera e controla suas 

operações para alcançar objetivos. (CHIAVENATO, 2007). 

Todo esse desenvolvimento alcançado é fruto de estudos e análises do 

comportamento de situações, de processos, sistemas, pessoas, etc. então o 

conhecimento dos conceitos e teorias é de suma importância para o entendimento 

da ciência da administração como bem escreve o administrador. (MOTTA, 2006). 

A medida que o conhecimento individual vai aumentando, percebe-se que há 

sempre muito a ser explorado e compreendido, o mosaico inicial vai se alterando, se 

alargando, surgindo novas cores e significados. (MOTTA, 2006). 

As questões éticas que estão diariamente nas mídias, provocam um enfoque 

negativo para essas empresas, porém, a pressão que se faz em cima dos gestores, 

muitas vezes são as responsáveis pelas condutas antiéticas deste gestor, que 

comete ações antiéticas na tentativa de atingir as metas que ele foi pressionado a 

alcançar. Quando o funcionário encontra-se sob pressão, a tentação de salvar o 

cargo ou seu emprego pode ser maior que o apelo à ética nas práticas de 

gestão.(ASHLEY, 2005).  

É preciso que proprietários e acionistas estejam atentos a essas questões, 

pois, as pessoas possuem padrões éticos e de moralidade diferenciados entre si e, 

portanto, as organizações têm o dever de serem claros no que se refere às 

expectativas de seus próprios padrões. 

Quando a chamada ética discursiva é analisada à luz da visão da 

administração, podem-se entender essas questões pessoais, pois, ela enfoca que a  

Ética Discursiva está centrada nos dois princípios que sempre constituíram o centro 

da questão da moralidade: a justiça e a solidariedade. (AGUIAR, 2006). 

A Ética Discursiva em seu princípio universal, estabelece que somente 

podem pretender ter validade aquelas normas capazes de obter assentimento de 

todos os indivíduos envolvidos como participantes de um discurso consensualmente, 

sem coação, todas as consequências que advir de sua observância. Essas 



12 

 

consequências precisam ser antecipadas, analisadas e aceitas por todos que 

pautarem seu comportamento por ela. (AGUIAR, 2006). 

Dessa forma, é possível observar a importância que a Administração impõe 

na atualidade, tornando-se uma ciência que permeia a universalidade das coisas em 

si e mostra a necessidade cada vez mais premente em todas as áreas, sejam elas 

humanas, sociais, científicas, tecnológicas, etc. 

As teorias que se referem à Administração têm históricos muito antigos e, 

nasceram, evoluíram e vêm evoluindo desde que os criadores das primeiras 

organizações que tiveram que lidar com problemas de definir objetivos, planejar 

atividades, organizar recursos, dirigir pessoas e controlar resultados. Muitas das 

teorias e técnicas usadas para administrar atualmente, são ideias que evoluíram de 

práticas passadas e que ainda hoje são de aplicabilidades pertinentes ao 

tema.(MAXIMIANO, 2006).  

Diante de todo esse novo panorama dos conceitos e teorias que permeiam 

os estudos acerca da administração, e das fronteiras abertas, praticar a 

administração exige dominar mecanismos para gerenciar o conhecimento nas 

empresas. O conhecimento torna-se indispensável para a vida sadia da organização 

sendo o principal ingrediente do que compramos e vendemos a matéria-prima com a 

qual trabalhamos. Alguns autores afirmam que o conhecimento será a principal 

vantagem competitiva das empresas por muitos anos do século XXI. (MAXIMIANO, 

2006). 

Apesar de toda evolução técnico-científica, financeira, tecnológica, etc., o 

capital intelectual humano é um bem imensurável, e que a administração desse 

conhecimento deve ser uma tendência importante na maioria das organizações, fato 

que possibilitará o incremento de uma administração estratégica e 

consequentemente mais eficaz. 

A ética nos meios organizacionais está cada vez mais premente seja nas 

atitudes, seja nas ações implementadas nas empresas. 

Essa visão atualmente está inserida fortemente na responsabilidade social, 

onde o ser humano faz parte dos sistemas de produção e não deve ser coagido ou 

induzido a assumir uma postura a partir daquilo que a organização define para ele, 

as organizações terão de aprender a equacionar a necessidade de obter lucros, 

obedecer às leis, ter um comportamento ético e envolver-se em alguma forma de 

filantropia para com as comunidades em que se inserem. (ASHLEY, 2005). 
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A não observância da ética significa a destruição da própria razão da 

Administração, no seu propósito de promover a gestão dos conflitos e interesses 

individuais em prol do bem-estar comum. A gestão de uma instituição não pode 

conceber qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, 

cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma, de 

causar-lhes dano moral ao cidadão.  

A insatisfação com a conduta ética é um fato que vem sendo 

constantemente criticado pela sociedade brasileira. De modo geral, o país enfrenta o 

descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos administradores 

públicos e privados e da classe política em todas as suas esferas: municipal, 

estadual e federal. A partir desse cenário, é natural que a expectativa da sociedade 

seja mais exigente com a conduta daqueles que desempenham atividades nestes 

setores. (MULLER, 2011). 

A mudança que se deseja na Administração sugere numa gradativa, mas 

necessária transformação cultural dentro da estrutura organizacional da 

Administração, isto é, uma reavaliação e valorização das tradições, valores morais e 

educacionais que nascem em cada um de nós e se forma ao longo do tempo criando 

assim um determinado estilo de atuação no seio da organização baseada em 

valores éticos. (CARACAS, 2017). 

Ter a ética internalizada e praticada em sua essência verdadeira nas de 

forma que todos possam ter mais confiança e credibilidade no setor é um dos 

caminhos para se ter alcançar uma sociedade mais justa e próspera. (SILVA, 2017). 

 

5 RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO 

 

A discussão acerca do tema responsabilidade social nos últimos tempos 

vem tomando corpo e a teoria possui autores que a apoiam e autores que a atacam, 

discordando completamente de suas posições.  

Alguns autores entende a direção corporativa, como agente dos acionistas, 

não tendo o direito de fazer nada que não atenda ao objetivo de maximização dos 

lucros, mantidos os limites da lei. Para esses, agir diferente é uma violação das 

obrigações morais, legais e institucionais da direção da corporação. O ponto central 

do argumento da função institucional está em outras instituições, como governo, 

igrejas, e organizações sem fins lucrativos, existem para atuar sobre as funções 
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necessárias ao cumprimento da responsabilidade social corporativa. Gerentes de 

grandes corporações não têm competência técnica, tempo ou mandato para tais 

atividades, que constituem uma tarifa sobre os lucros dos acionistas. (ASHLEY, 

2005). 

Embora sejam várias as correntes contrárias, assumir a responsabilidade 

social corporativa, que dizem existir instituições que possuem essas obrigações 

sociais, ou que seus gerentes não têm competência técnica ou tempo, parece que, o 

ponto fundamental recai mesmo é no fato de que essas atitudes demandariam uma 

parte dos lucros dos acionistas. 

Já os que se colocam a favor da teoria da inclusão da responsabilidade 

social em suas corporações são enquadrados em duas linhas básicas: ética e 

instrumental. Os argumentos éticos derivam dos princípios religiosos e das normas 

sociais prevalecentes, considerando que as empresas e as pessoas que nela 

trabalham deveriam se comportar de maneira socialmente responsável por ser a 

ação moralmente correta mesmo que desenvolva despesas improdutivas para a 

companhia. Os argumentos na linha instrumental consideram que há uma relação 

positiva entre o comportamento socialmente responsável e o desempenho da 

empresa. (ASHLEY, 2005). 

Dessa forma, é possível dizer que as ações pro ativas das corporações é o 

que justificam a importância dada às relações sociais estabelecidas que tem como 

consequência a geração de boas oportunidades que são geradas por uma 

consciência maior sobre as questões culturais, ambientais e de gênero, pela 

antecipação, evitando regulações restritivas à ação empresarial pelo governo e pela 

diferenciação de seus produtos diante de seus competidores menos responsáveis 

socialmente, segundo Ashley (2005). 

Nesse sentido, Borger aponta em sua Tese de Doutorado, que as empresas 

são livres para explorar suas vantagens competitivas pelo mundo afora, também 

estão sujeitas ao julgamento poderoso da opinião pública se o seu comportamento 

se desvia das normas sociais aceitas. E a Responsabilidade Social Empresarial, tem 

chamado cada vez mais a atenção da mídia, sendo inegável o poder de influência 

desta na opinião pública. (BORGER, 2001). 

A reputação das empresas depende de uma comunicação aberta, de um 

comportamento ético e das relações com os agentes sociais e, particularmente com 

as comunidades em que operam. Enquanto as perspectivas de receber publicidade, 
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graças às socialmente responsáveis é atraente, as empresas sabem que se não 

corresponderem às expectativas das contrapartes e não prestarem contas de suas 

ações, correm o risco de serem atacadas pela mídia, de provocar a insatisfação dos 

empregados e decepção dos consumidores e de perderem a sua reputação. 

(BORGER, 2001). 

O desafio das empresas no que refere a responsabilidade social atualmente 

é imensa, a sociedade está atenta aos caminhos e descaminhos que as corporações 

desenvolvem e não admite certos comportamentos pautados apenas nas 

concepções aonde o lucro vêm antes das questões humanas, ambientais, sociais, 

etc. 

Essa mesma sociedade é exigente, principalmente se considerar o seu 

poder de compra e de consumo, ela procura privilegiar produtos de empresas 

socialmente responsáveis, que tenham esse conceito implícito e explícito em suas 

tomadas de atitudes e decisões. 

Para a construção de uma sociedade que seja sustentável, será necessárias 

novas abordagens que implicam nos impacto das ações e decisões que envolvem 

os agentes sociais inseridos em organizações empresariais que para tanto, segundo 

Ashley (2005) demanda alguns desafios tais como: primeiramente vêm a avaliação 

do desempenho, que envolve os aspectos ambientais (responsabilidade ambiental), 

econômicos (responsabilidade societária, financeira, comercial e fiscal) e sociais 

(ação social da empresa e responsabilidade trabalhista/previdenciária). 

O segundo desafio é o transcender as fronteiras da empresa. É preciso 

descentralizar o debate sobre a responsabilidade social, que hoje tem a empresa 

como centro e origem de toda responsabilidade seja com todos as pessoas que 

integra a organização, seja com os produtos fornecidos e distribuídos de maneira 

socialmente responsável ou então levar em consideração a formação do profissional 

apto para uma sociedade sustentável. 

E o terceiro desafio é o da transparência organizacional que deverá assumir 

e praticar normas, princípios e valores assumidos como a construção das relações 

de confiança, realizar parcerias que agreguem valores mútuos, estabelecerem 

normas de condutas e considerar os aspectos econômicos, ambientais e sociais na 

tomada de decisões. 
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5 CÓDIGOS DE ÉTICAS E CONDUTAS PROFISSIONAIS 
 

Na Administração de certa forma, a moral é tida como parte do próprio 

conceito de legalidade, e para orientar e reger a conduta dos gestores 

estabeleceram-se alguns princípios que são concebidos como normas que norteiam 

as ações. O alcance dos princípios éticos é ilimitado e se baseiam na dignidade da 

vida humana como componente essencial da vida social. 

O agrupamento de profissionais que exercem o mesmo ofício acaba criando 

classes distintas de profissionais e também a uma conduta pertinente no exercício da 

profissão. O Código de Ética profissional tem como objetivo dirigir e fiscalizar o 

exercício da respectiva profissão, estabelecendo normas de conduta que o 

profissional deve observar no desempenho de suas atividades e em suas relações 

com seus clientes e todas as demais pessoas com quem possa ter contato. 

(VÁZQUEZ, 2005). 

Segundo Ashley (2005), a maioria das empresas que desejam afirmar a 

ética de seu comportamento elabora códigos próprios, sendo que esses códigos 

possibilitam que os envolvidos diretamente ou não tenham o conhecimento e o 

comprometimento dos dirigentes, do que eles querem e esperam do comportamento 

dos funcionários frente a várias situações, uma vez que: 

 

A atitude e o comportamento da alta gerência em relação ao código de ética 
da empresa dão o tom para a atitude e o comportamento dos funcionários a 
ela subordinados. Quando a alta gerência diz sustentar o código, mas faz 
exatamente o contrário do que ele reza, os funcionários dos demais níveis 
hierárquicos presumem que o código não é um documento sério. Por outro 
lado, se a alta gerência afirma que apóia o código e em suas ações 
demonstram isso, os funcionários a ela subordinados passam a considerar 
o código um documento legitimado pela direção da empresa. (ASHLEY, 
2005, p. 23). 

 

Com essa afirmação, constata-se o que é consensual, se não há a adesão 

de todos os envolvidos, é muito possível que a elaboração de códigos de ética, seja 

eles os mais modernos, não terão a credibilidade necessária para ser conduzidos e 

principalmente para serem seguidos de forma efetiva. Nessa questão é impossível 

adotar a máxima “dois pesos e duas medidas” para a mesma situação. 

No serviço público, as organizações também possuem uma cultura própria. 

Mas esta cultura própria não deve e não pode estar acima da ética e do interesse 

público, pois a administração pública só existe em função do interesse público, 
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portanto, a ética é o alicerce da Administração Pública, integrando a Instituição e 

seus agentes públicos. O caminho a ser seguido pela gestão pública, não poderia 

ser outro se não a ética. (ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

Ao buscar um código de ética, deve se contemplar nele a perspectiva 

reflexiva, explicitando os princípios, que serão referência para as ações. O código 

trará indicações para a realização adequada das ações do dia a dia, servindo como 

recurso para avaliá-las. Daí a importância de se construir um Código de Ética, no 

qual se apresentem os princípios norteadores das ações da organização, que se 

fazem válidos não apenas em seu interior, mas no contexto global da sociedade. 

(GOLDIM, 2003). 

Um código de ética não é algo estático, estabelecido de uma vez por todas, 

ao longo do tempo, há necessidades de revisões e transformações na direção dos 

objetivos desejados. O código de ética fornece os valores a serem seguidos pelos 

profissionais, mas não garante que tais valores sejam seguidos ou cumpridos.  

Para que as linhas traçadas pelo código de ética sejam realmente seguidas, 

essas normas devem ser disciplinadas através do Código de Conduta, que disciplina 

o código de ética. O profissional de se comprometer com a categoria profissional na 

qual formalmente ingressa, seja qual for à profissão, caracterizando, assim, o 

aspecto moral da chamada Ética Profissional. Isso significa que deve aderir 

voluntariamente a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais 

adequadas para o seu exercício da profissão. (ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

A conduta e o comportamento de um ser são respostas a um estímulo 

mental, ou seja, é uma ação que se segue ao comando do cérebro. Neste sentido, a 

Ética estuda a ação que, comandada pelo cérebro, são observável e variável, 

representando a conduta humana. Para que haja conduta ética é preciso que exista 

o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, 

certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. (SÁ, 1998). 

Os códigos de éticas proíbem uma série de condutas consideradas imorais 

e promíscuas entre um funcionário público e uma empresa que ele fiscalizar. O que 

deve contar num código de ética é, antes de mais nada, a honestidade, não a 

aparência, o cuidado com as relações pessoais na empresa e, em especial, com os 

grupos que foram discriminados ao longo do tempo. O setor público deve ir além, 

nas exigências de decência, do que a própria lei pede. Mostra que novos padrões de 
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relacionamento estão se consolidando, mais respeitosos da pessoa e do bem 

público. (RIBEIRO, 2017). 

A lei é o mínimo da moralidade. O cidadão que cumpre a lei não é 

necessariamente um sujeito ético. Agir de maneira ética vai além de não cometer 

atos ilícitos. A ética implica respeito ao cidadão, agir direito, proceder bem, sem 

infringir os ordenamentos jurídicos ou prejudicar os outros. Ser ético é agir de acordo 

com os valores morais de uma determinada sociedade, de acordo com sua cultura. 

(ROCHA; FREIBERGER, 2011). 

As leis, além de normatizarem determinado assunto, trazem, em seu 

conteúdo, penalidades de advertência, suspensão e reclusão do servidor público 

que infringir dispositivos previstos na legislação vigente. Já os códigos de ética 

trazem, em seu conteúdo, o conjunto de normas a serem seguidas e as penalidades 

aplicáveis no caso do não cumprimento das mesmas. Os códigos discorrem, ainda, 

sobre as obrigações, regras, cuidados e cautelas que devem ser observadas para 

cumprimento do objetivo maior que é o bem comum, prestando serviço público de 

qualidade à população. 

Alguns códigos de éticas são como leis disfarçadas, leis light, promulgadas 

por quem não tem poder para legislar (por exemplo, uma empresa, uma associação 

profissional) – e não são textos que decidam, de maneira cabal, sobre o caráter ético 

ou não das pessoas. O grande problema dos códigos de ética é que eles podem 

levar as pessoas a pensar que são éticas a baixo custo. Bastará obedecermos a 

suas disposições. Pode calar a pergunta pela decência, em vez de dar-lhe o devido 

valor. (RIBEIRO, 2017). 

Os códigos não deixam dúvidas quanto às questões que envolvem 

interesses particulares, as quais, jamais, devem ser priorizadas em detrimento 

daquelas de interesses coletivo ou da própria organização. (LOSSO, 2011). 

Os administradores devem ter o pilar de suas ações baseadas na ética, 

fazer uso do código de ética de sua profissão, com integridade e transparência, 

agindo em conformidade com seus princípios morais e valores, sem prejudicar as 

demais pessoas em sua volta. 
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6 A ÉTICA SOBRE A PERSPECTIVA DA LEGALIDADE E MORALIDADE 
 

A ética se relaciona com a economia política baseando-se na relação 

efetiva, na vida social e entre fenômenos econômicos e o mundo moral.  

O administrador dirige obedecendo a vontade de quem o contratou. Assim, 

o administrador tem por obrigação moral conduzir seu trabalho procurando atender a 

necessidade da empresa. As regras da administração são estabelecidas em prol da 

coletividade e devem ser cumpridas, em forma de executar seu trabalho da melhor 

maneira possível. (CHIAVENATO, 2003). 

Conforme Drucker sabiamente afirmou, não existem países desenvolvidos e 

países subdesenvolvidos, e sim países que sabem administrar a tecnologia e os 

recursos disponíveis e potenciais e países que ainda não o sabem. (OLIVEIRA, 

2005). 

A ética deve ter suas raízes no fato da moral, como sistema de 

regulamentação das relações entre indivíduos ou entre estes e a comunidade. A 

moral é uma forma de comportamento humano que se encontra em todos os tempos 

e em todas as sociedades, portanto é preciso considerá-la em suas manifestações. 

A moral não é um sistema normativo e estático no tempo, ela é evolutiva dentro das 

relações humanas. (SÀNCHEZ, 1970). 

O ato de improbidade administrativa não é somente aquele praticado por 

agente público, contrário às normas da moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, 

aquele ato que indica falta de honradez e de retidão de conduta no modo de 

proceder perante a Administração Pública direta, indireta ou fundacional, mas 

também, aquele ato timbrado pela má qualidade administrativa. Não basta ao 

administrador cumprir suas funções seguindo a chamada “estrita legalidade”, 

devendo também respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, uma vez 

que com o advento da Constituição Federal de 1988, o referido princípio virou um 

pressuposto de validade de todos os atos da administração pública. (RIBEIRO, 

2017). 

O poder e o dever do administrador são expressos na lei e impostos pela 

moral administrativa que são condutoras dos atos, exigindo o interesse da 

coletividade. Cada agente da administração é investido da necessária parcela de 

poder no desempenho da função exercida, devendo remover os interesses 

particulares que se opõe aos interesses coletivos. Baseado nesta premissa, fica 
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válida a expressão usada por Martin Luther King, que destaca a  preocupação que 

não se refere nem aos gritos dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem 

caráter e dos sem ética, mas com o silêncio dos bons. (CHIAVENATO, 2003). 

A falta de ética nasce nas estruturas administrativas devido ao terreno fértil 

encontrado ocasionado pela existência de governos autoritários, no qual são regidos 

por políticos sem ética, sem critérios de justiça social, priorizando interesses 

pessoais em detrimento dos interesses sociais. (CARACAS, 2017). 

Atuar de acordo com um conjunto de regras consideradas válidas, de modo 

absoluto, para qualquer grupo ou pessoa determinada, é necessário, e vai de 

encontro aos propósitos morais e éticos constantes no conjunto de valores e 

costumes que norteiam o comportamento dos homens na sociedade.  

A mudança que se deseja na Administração sugere numa gradativa, mas 

necessária transformação cultural dentro das estruturas organizacionais, isto é, uma 

reavaliação e valorização das tradições, valores morais e educacionais baseada em 

valores éticos. (CARACAS, 2017). 

A sociedade vai continuar gerando códigos de ética, e o resultado básico é 

bom, sobretudo se eles decorrerem de uma ampla discussão social, porque assim 

se envolve todo um grupo. Mas nenhum código de ética vai fazer uma pessoa ética. 

Para alguém ser ético, é preciso mais do que a obediência a uma lei, e isso por 

melhor que seja a lei. Numa época cheia de agências certificadoras (tipo os vários 

ISO, 9000, 14000 e outros), não há agência certificadora para nosso caráter ético. 

(RIBEIRO, 2017). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este trabalho apresenta elementos essenciais para o entendimento de que 

a ética é importante em toda gestão administrativa, pois sustenta e dirige as ações 

humanas, conduzindo as condutas individuais e coletivas dentro de uma sociedade.  

O homem vive numa sociedade que contempla multiplicidades de ideias, 

interesses, significados e sentidos, por isso esta convivência deve ser pautada no 

discernimento e na racionalidade. Agir com ética é indispensável em toda atividade 

humana e nas relações empresariais e administrativas não pode ser diferente. A 

gestão dos interesses deve ser fundamentada na Ética. A capacidade de 
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diferenciação entre bem e mal, justo e injusto, devem estar presentes nas ações 

realizadas. 

A ética muitas vezes representa a adesão e comprometimento com a 

categoria profissional na qual formalmente ingressa, caracterizando, assim, o 

aspecto moral da chamada Ética Profissional. Significando que o profissional aderiu 

voluntariamente a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais 

adequadas para o seu exercício da profissão, e esse conjunto de regras precisa ser 

necessariamente respeitado e seguido. 

Muitas empresas teoricamente elaboraram seus códigos de ética, porém, na 

verdade os mesmos não são praticados. Sendo assim, percebe-se a necessidade da 

adoção e implementação do Código de Ética com padrões que garantam a relação 

de confiança depositada nos serviços que os mesmos prestam. 

A responsabilidade social nos negócios também aparece como frente 

inovadora e estratégica de sucesso e sustentação, que está em construção. A 

conduta responsável das empresas contribui para a diminuição dos riscos e para o 

sucesso dos negócios, trazendo inúmeros benefícios. Essa forma de gestão tem 

crescido e sendo reconhecida pelas empresas como uma forma das organizações 

se inserirem positivamente na sociedade, expressada através de ações. 

Repensar e aplicar a ética na gestão de uma empresa é dar espaço a uma 

postura ética que vem conduzir a conduta humana, do ponto de vista do bem e do 

mal. Partindo dessa premissa, entende-se que a ética deve ser o caráter norteador 

das ações e relações humanas, a transparência dos procedimentos, a seriedade e o 

comprometimento é ferramenta de gestão, e esse conjunto de deveres profissionais 

passa a ser obrigatório. 
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