ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES MODERNAS
Introdução
Nestes tempos de globalização e reestruturação competitiva, as empresas que
se preocupam com a ética e conseguem converter suas preocupações em
práticas efetivas, mostram-se mais capazes de competir com sucesso e
conseguem obter não apenas a satisfação e a motivação dos seus profissionais,
mas também resultados compensadores em seus negócios.
Ética, enquanto filosofia e consciência moral, é essencial à vida em todos os
seus aspectos, seja pessoal, familiar, social ou profissional. Assim, enquanto
profissionais e pessoas, dependendo de como nos comportamos, por exemplo,
em nossas relações de trabalho, podemos estar colocando seriamente em risco
nossa reputação, nossa empresa e o sucesso em nossos negócios.
A sobrevivência e evolução das empresas e de seus negócios, portanto, estão
associadas cada vez mais a sua capacidade de adotar e aperfeiçoar condutas
marcadas pela seriedade, humildade, justiça e pela preservação da integridade
e dos direitos das pessoas.
O que é ética?
Numa definição bem geral, como disciplina ou campo de conhecimento
humano, ética se refere a teoria ou estudos sistemáticos sobre a prática moral.
Dessa forma ela analisa e critica os fundamentos e princípios que orientam ou
justificam determinados sistemas e conjunto de valores morais. É, em outras
palavras, a ciência da conduta, a teoria do comportamento moral dos homens
em sociedade.
Para Marilena Chauí é " a educação de nosso caráter, temperamento ou
vontade pela razão, em busca de uma vida justa, bela e feliz, que estamos
destinados por natureza." Traduzindo: o processo consciente ou intuitivo que
nos ajuda a escolher entre vícios e virtudes, entre o bem e o mal, entre o justo
e o injusto. É a predisposição habitual e firme, fundamentada na inteligência e
na vontade, de fazer o bem.
Ser ético, portanto, é buscar sempre o bem, combater vícios e fraquezas,
cultivar virtudes, proteger e preservar a vida e a natureza.
Também abrange toda reflexão que fazemos sobre o nosso agir e sobre o
sentido ou missão de nossa vida, bem como sobre os valores e princípios que
inspiram e orientam nossa conduta, buscando a verdade, a prática de virtudes
e a felicidade.
Não devemos confundir ética e moral. A ética não cria a moral nem estabelece

seus princípios, normas ou regras. Ela já encontra, numa dada sociedade ou
grupo, a realidade moral vigente e parte dessa realidade para entender suas
origens, a sua essência, as condições objetivas e subjetivas dos atos morais e
os critérios ou parâmetros que justificam os juízos e os princípios que regem
as mudanças e sucessão de diferentes sistemas morais.
A ética também estuda e trata a responsabilidade do comportamento moral. A
decisão de agir numa dada situação concreta é um problema prático moral;
investigar se a pessoa pôde ou não escolher e agir de acordo com a decisão
que tomou é um problema teórico - ético, pois verifica a liberdade ou o
determinismo ao qual nossos atos estão sujeitos. Se o determinismo é total e
vem de fora para dentro (normas de conduta pré-estabelecidas às quais
devemos nos ajustar) não há qualquer espaço para a liberdade, para a
autodeterminação e portanto para a ética.
Ganhos e benefícios







Possibilidades de construir uma cultura ética profissional e empresarial
verdadeira e apropriada aos novos tempos;
Harmonia e equilíbrio dos interesses individuais e institucionais;
Satisfação e motivação dos colaboradores e melhoria da sua qualidade
de vida integral;
Fortalecimento das relações da empresa com todos os agentes
envolvidos direta ou indiretamente com as suas atividades;
Melhoria da imagem e da credibilidade da empresa e de seus negócios;
Melhoria da qualidade, resultados e realizações empresariais.
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