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Resumo 

É inegável a importância da ética no desenvolvimento das organizações, da postura que as 
empresas adotam para terem uma conduta ética e dos instrumentos de aplicação da ética nas 
empresas. Segundo Moreira (1999) o comportamento ético nos negócios é esperado e exigido 
pela sociedade, pois é a única forma de obtenção de lucro com respaldo moral. Nash (1993) 
avalia que muitos empresários vem resgatando os valores morais compreendidos pela 
conduta ética nos negócios: honestidade, justiça, respeito pelos outros, compromisso 
cumprido, confiabilidade, entre outros. A aplicação da ética nos negócios consiste num 
diferencial competitivo, que pode determinar a permanência da empresa no mercado. 
Confiança e credibilidade serão os diferenciais nas relações de negócios no terceiro milênio. 
O artigo tem a intenção de contribuir para o resgate dos valores e princípios éticos e morais 
no sentido de orientar a conduta de profissionais e empresas, com vistas à humanização das 
relações nos negócios. Realça a importância da ética, moral e valores a serem aplicados nos 
negócios em busca de um relacionamento de maior lealdade com cliente e fornecedores e 
ainda com empregadores e empregados, buscando um clima mais humano nessas relações. 
Palavras chave: Ética; Ética nos negócios; Relações humanas. 

1. Introdução 

Observa-se diariamente a ocorrência de desvios de conduta nos negócios, seja na 
administração pública ou privada. Os escândalos se multiplicam com o passar dos dias, 
minando os pilares da ética e frustrando a sociedade.   

No mercado globalizado a concorrência se torna mais acirrada, e o cliente mais exigente. É 
preciso, portanto, buscar um ponto de equilíbrio entre o lucro, relacionamentos e uma boa 
clientela nas relações de produção, a fim de que a avidez não leve o homem ou a mulher de 
negócios para o precipício do capitalismo selvagem. 

Para que uma aprendizagem da conduta ética ante os negócios se torne relevante é preciso que 
ela esteja permeada de valores, pois a consciência, a competência e o envolvimento não se 
fazem apenas de conceitos preestabelecidos mas, fundamentalmente, da sintonia entre o 
pensar, o sentir e o agir.  

2. Ética, moral e valores 

A palavra ética vem do grego – ethos e, nesse idioma, significa caráter, modo de ser. Ética 
está ligada às diferentes formas como os indivíduos reagem ou respondem ao 
tradicionalmente estabelecido, depois de julgar as idéias de acordo com seus valores 
individuais sobre o bem e o mal. A ética refere-se somente às ações humanas, pois os outros 
seres viventes agem de acordo com seus instintos, sob determinismos biológicos. 

No entanto, apenas as ações humanas livres e conscientes são passíveis de julgamento do 
ponto de vista ético. Alves (2002) diz que: "só podem ser consideradas ações morais ou éticas 
aquelas que resultaram da liberdade de definir o que é certo ou errado, de aceitar agir de uma 
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ou outra maneira, de decidir mudar as regras porque não as considera coerentes com seus 
valores de certo ou errado, mesmo que, para isso, tenha de enfrentar os detentores de poder 
(familiar, político, religioso, militar, econômico ou outra, inclusive a opinião pública). As que 
foram movidas por instinto, sob forte pressão psicológica ou por pressão de outros, sem 
qualquer possibilidade de escolha do sujeito, essas estão isentas de julgamento moral ou 
ético". 

Além de caráter, a palavra grega ethos significa também sentimento de comunidade, que pode 
ser chamado de cultura. Existem quatro categorias de definições para a palavra ética: verdades 
básicas (princípios morais de certo e errado), regras de comportamento (rol de conceitos 
éticos), integridade individual que parte do íntimo da pessoa e códigos institucionais (ou 
culturais).  

Toffler (1993) acrescenta que "Apesar da linha comum entre estas definições ser a de que 
ética tem alguma coisa a ver com certo e errado, bom e mau, virtude e vício, não há um 
consenso sobre o conteúdo do certo e errado, sua fonte ou universalidade de aplicações" . 

Realmente, como conjunto de regras, a ética dita a conduta de pessoas de acordo com 
preceitos que fazem das atitudes humanas compatíveis com a concepção geral do bem e da 
moral. Mas, como esses preceitos são extraídos da experiência e do conhecimento da 
humanidade, existem algumas divergências nesse sentido, sendo muitas as teorias. O 
fundamentalismo, por exemplo, defende que os conceitos éticos são extraídos de fontes 
externas ao ser humano, como um livro (Bíblia, Alcorão, Código de Ética Profissional) ou 
idéias adotadas por um grupo ou apenas uma pessoa. Já o utilitarismo prega que o conceito 
ético deve se basear no critério do bem maior para a sociedade como um todo, não levando 
em conta o número de pessoas beneficiadas, mas antes o tamanho do bem. A Teoria Kantiana, 
de Emanuel Kant (1724-1804), propõe que o dever ético está comprometido com conceitos 
universais aplicáveis a todos os seres humanos, sem exceções, desde que um indivíduo, em 
determinada situação, exija do próximo o mesmo que exigiria de si próprio. (MOREIRA, 
1999) 

Além de regras de comportamento, a ética é também uma disciplina integrante da Filosofia, 
pois estuda as avaliações do ser humano em relação ao seu comportamento ou ao dos outros 
sob a ótica do bem e do mal, segundo critérios determinados pela moral (MOREIRA, 1999). 
Assim, não se pode conceituar ética sem estudar a moral, pois estão intimamente ligadas. A 
moral vem do latim – mor, sendo o plural mores, e significa costumes, modos, estando, 
portanto, no campo da prática. A moral impõe regras, normas e princípios de comportamento.  

A ética, por sua vez e enquanto parte da Filosofia, é a reflexão sobre a moral, questionando a 
origem e as circunstâncias em que os atos morais se desenvolvem; o objetivo, a natureza e as 
diretrizes do julgamento moral, além de investigar os motivos pelos quais ocorrem diferentes 
sistemas morais. Quando o homem avalia e julga seus atos, passa da moral vivida para a 
moral reflexa, ou seja, a ética, a qual pertence ao domínio da teoria. (ALVES, 2002). 

Vázquez (1986) defende que a "ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de 
experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral, considerando, 
porém na sua totalidade, diversidade e variedade. (...) O valor da ética como teoria está 
naquilo que explica, e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à ação em 
situações concretas". 

Se para Vázquez (1986) "a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 
em sociedade”, PICARDI (in AMOÊDO, 1997) argumenta discordando que “é a ética que 
fundamenta a moral e não o contrário".  
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Para Sodré (in AMOÊDO, 1997) "ética distingue-se de moral. A moral não pretende, como a 
Ética, tornar-se episteme, uma abordagem teórica, cujo objetivo imediato seria os juízos de 
valor sobre as ações humanas tidas como boas ou más".   

Moreira (1999) conclui de modo direto que: "O objetivo dos princípios éticos é fazer com que 
as ações humanas sejam praticadas em conformidade com o ideal moral. (...) A nosso ver, a 
ética é a prática da moral". 

Todo ato moral inclui a necessidade de escolha entre as várias opções possíveis. Essa escolha 
baseia-se em preferências: "poderíamos dizer que a é preferível porque se nos apresenta como 
um comportamento mais digno, mais elevado moralmente ou, em poucas palavras, mais 
valioso. E, por conseguinte, deixamos de lado b e c, porque se nos apresenta como atos menos 
valiosos ou com um valor moral negativo". Portanto, prefere-se o mais valioso ao menos 
valioso moralmente. (VÁZQUEZ, 1986) 

O comportamento moral faz parte da vida cotidiana, é um fato humano dentre outros, mas é 
valioso, tem valor. "Os valores morais existem unicamente em atos ou produtos humanos. Tão 
somente o que tem um significado humano pode ser avaliado moralmente, mas, por sua vez, 
tão somente os atos ou produtos que os homens podem reconhecer como seus, isto é, os 
realizados consciente e livremente, e pelos quais se lhes pode atribuir uma responsabilidade 
moral” . Destas palavras, a seguinte questão é levantada pelo autor: “que sentido teria a 
solidariedade, a lealdade ou a amizade como valores se não existissem os sujeitos humanos 
que podem ser solidários, leais ou amigos?". (VÁZQUEZ, 1986) 

Enfim, os princípios éticos ou morais têm a ver com os valores que o indivíduo tem em 
relação ao bem e ao mal, e é exatamente esse fator que está sendo considerado neste trabalho. 

3. Conceitos de ética nos negócios 

Para Nash (1993), a ética empresarial geralmente atua sobre três áreas de tomada de decisão 
gerencial: Escolhas quanto à lei (se será cumprida ou não); sobre os assuntos econômicos e 
sociais que estão além do domínio da lei (chamados de áreas cinzentas ou valores humanos) e 
sobre a preeminência do interesse próprio.  

Nash (1993) diz ainda que "Ética dos negócios é o estudo da forma pela qual normas morais 
pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa comercial. (...) A ética nos 
negócios reflete os hábitos e as escolhas que os administradores fazem no que diz respeito às 
suas próprias atividades e às do restante da organização. Essas atividades e escolhas são 
alimentadas pelo sistema moral de valores pessoais próprios, mas este, com freqüência, sofre 
uma transformação em suas prioridades ou sensibilidades quando operado dentro de um 
contexto institucional de severas restrições econômicas e pressões, assim como pela 
possibilidade de se adquirir pode". 

Segundo Arruda (2001), uma das primeiras preocupações com a ética no mundo dos negócios 
que se tem conhecimento é bastante recente, datando da década de 1960. No entanto, de 
acordo com Burkett (1999), honestidade, ética e valores morais são conceitos empresariais 
bem mais antigos. Defende o autor que, nos Estados Unidos da América, a Bíblia já é usada 
como livro de negócios há vários séculos.  

Contrariando as posições anteriores, Moreira (1999) afirma que a evolução histórica da ética 
nos negócios seguiu o próprio desenvolvimento econômico. Nas sociedades primitivas, 
caracterizadas pela troca, não existia lucro e nem empresa. Por isso, a ética nessas transações 
era limitada pelas relações de poder entre as partes e pelas eventuais necessidades do 
indivíduo por certos bens ou artigos. Com o surgimento do lucro como objetivo das operações 
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financeiras, a moral passou a esbarrar em algumas dificuldades. Como os pensadores estavam 
acostumados ao sistema de troca com vantagens idênticas, consideravam inicialmente o lucro 
de modo negativo sob o ponto de vista moral. 

Já no século XVII, Adam Smith demonstrou em sua obra que o lucro não é um acréscimo 
indevido, mas um caminho de distribuição de renda, além de promover o bem-estar social. 
Com isso, tentou expor, pela primeira vez, a compatibilidade entre ética e lucro. A primeira 
tentativa formal de impor uma conduta ética à empresa se deve ao Papa Leão XIII, com sua 
encíclica Rerum Novarum, na qual expôs preceitos éticos aplicados ao relacionamento 
empresa/empregado, valorizando o respeito aos direitos e à dignidade dos trabalhadores. 
(MOREIRA, 1999) 

Nas décadas seguintes, de 50 a 70 do século passado, os Estados Unidos da América 
permitiram que outras nações como Alemanha e Japão, por exemplo, crescessem sem 
quaisquer obstáculos, perdendo importantíssimas empresas para concorrentes estrangeiros. Os 
países de origem Alemã, na década de 1960, começam então a incentivar debates sobre a ética 
nos negócios, com o objetivo de fazer do trabalhador um participante dos conselhos de 
administração das organizações (BURKETT, 1999). 

Os japoneses, por sua vez, adotaram e puseram em prática aquilo que o Deming ensinava 
desde a década de 1940. E, no final dos anos 70, os industriais e empresários americanos 
tentaram recuperar o mercado que haviam perdido, enviando ao Japão equipes administrativas 
para estudar as técnicas que eles mesmos ensinaram aos japoneses no passado (BURKETT, 
1999). 

Ainda na década de 1960, as faculdades de Administração e Negócios americanos começaram 
a incluir em seus currículos o ensino da ética, quando alguns filósofos deram sua 
contribuição. Como conseqüência imediata da aplicação, pelos novos profissionais, dos 
ensinamentos adquiridos na faculdade à realidade dos negócios, surge a Ética Empresarial.  

Na América Latina, o estudo e a pesquisa da ética nos negócios têm sido feitos a partir dos 
esforços isolados de professores e pesquisadores universitários, além das atividades de 
subsidiárias de empresas multinacionais.  

No Brasil, em São Paulo, a Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN), pioneira 
na área, mantém no currículo o ensino da ética desde sua fundação, em 1941. Mas, somente 
em 1992, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) formalmente aconselhou que todos os 
cursos de graduação e pós-graduação prestigiassem o ensino da ética. Ainda nesse ano, foi 
desenvolvida uma sólida pesquisa sobre a Ética nas Empresas Brasileiras pela Fundação 
FIDES (ARRUDA, 2001). 

Também no destacado ano de 1992, foi criado em São Paulo, pela Fundação Getúlio Vargas, 
CENE – Centro de Estudos de Ética nos Negócios. Depois das pesquisas junto as empresas, 
os alunos solicitaram a ampliação para atingir organizações do governo e não governamentais. 
Assim, em 1997, o antigo CENE foi transformado no Centro de Estudos de Éticas nas 
Organizações, constituindo um importante pólo de irradiação da ética empresarial, realizando 
atividades no Brasil e no exterior: ensino, pesquisas, publicações e eventos (ARRUDA, 
2001).  

Atualmente, no Brasil, muitos cursos de graduação e pós-graduação vêm seguindo a sugestão 
do MEC, incluindo o ensino de ética em seus currículos.     

4. Relacionamento entre empresa e cliente 

A satisfação do cliente deve ser o principal objetivo de uma empresa que quer crescer e gerar 
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lucro. Nesse sentido, diversos aspectos podem ser analisados na relação que a empresa 
desenvolve com o cliente. Deve-se então, antes de tudo, perguntar-se se a mensagem que os 
clientes estão recebendo é aquela que a empresa pretende transmitir. 

Assim, levando-se em conta um aspecto tão importante para um negócio de sucesso, deve-se 
ter o feedback de clientes e fornecedores que podem revelar seus planos atuais e futuros, de 
forma que o empresário se adapte às necessidades deles, sendo essa uma maneira de segurá-
los, torná-los dependentes dos serviços de sua empresa. 

Ao encorajar os clientes a dar um feedback, especialmente no caso de reclamações, o 
empresário estará demonstrando preocupações, interesse e vontade de satisfazer seus clientes. 
"O próprio ato de solicitar um feedback é um sinal positivo para seus clientes e também 
poderá lhe ser lucrativo, pois estará incentivando novos negócios", complementa 
GOLDZIMER (1991). 

Em complemento Goldzimer (1991) escreve: "a percepção que o cliente tem com relação aos 
benefícios do seu produto é o que determina sua satisfação. Sua rede de feedback não lhe 
comunica somente o que o cliente está pensando; ela ajuda você a influenciar o pensamento 
dele".     

Deve o empreendedor buscar avaliar, impessoalmente, seu próprio negócio, o modo como ele 
funciona. Colocando uma pessoa neutra para se passar por cliente é uma possibilidade. 
Coletar com ele as informações sobre como foi tratado e se considera satisfatório o serviço, 
avaliando prós e contras é, também, aconselhável, pois o empresário pode vir a enxergar com 
os olhos do cliente, fazendo, assim, as mudanças necessárias.  

De acordo com LEVITT (in GOLDZIMER, 1991): "um dos indícios de que um 
relacionamento está ruim ou decadente é quando seu cliente deixa de reclamar. Ninguém está 
sempre completamente satisfeito, ainda mais durante um longo período de tempo. Ou o 
cliente não está sendo sincero ou não está sendo constatado". Quando há falta de notícias não 
quer dizer, necessariamente, que haja boas notícias. 

Justamente aí deve residir a preocupação do empresário, preocupando-se com as reclamações, 
pois mesmo parecendo poucas, deve também levar em conta outra máxima: de que, para cada 
reclamação recebida, existem vinte produtos com problemas no mercado.Quem quer vencer 
em um determinado negócio, deve se colocar no lugar dos clientes: " eu far ia negócio com 
minha empresa?" . 

5. Relacionamento entre Direção e Funcionár ios 

O reconhecimento pessoal é uma importante ferramenta para a busca da qualidade dos 
relacionamentos humanos no mundo dos negócios. O elogio, quando sincero, permite a 
cooperação entre os funcionários e elevação da auto-estima da pessoa elogiada. 

Cabível, portanto, a todos que querem prosperar em um ambiente agradável no trabalho a 
reflexão de MAXWELL (1999): "independente do quanto você pode trabalhar, independente 
de quão simpática seja sua personalidade, você não irá longe nos negócios se não conseguir 
trabalhar por meio de outras pessoa". A vida é um eterno e inexorável contato entre pessoas e, 
quanto mais pacífica for essa relação, tanto mais frutos colherá.  

6. Aplicação da ética nos negócios 

Segundo Moreira (1999) o comportamento ético nos negócios é esperado e exigido pela 
sociedade, pois é a única forma de obtenção de lucro com respaldo moral. "Uma empresa 
ética incorre em custos menores do que uma antiética. A empresa ética não faz pagamentos 
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irregulares ou imorais, como subornos, compensações indevidas e outros. Exatamente por não 
fazê-los, ela consegue colocar em prática uma avaliação de desempenho de suas áreas 
operacionais, mais precisa do que a empresa antiética." (MOREIRA, 1999). 

Nash (1993) avalia que muitos empresários da atualidade vem resgatando os valores morais 
compreendidos pela conduta ética nos negócios: honestidade, justiça, respeito pelos outros, 
compromisso cumprido, confiabilidade, entre outros. Diz ainda "São muitas as razões para a 
recente promoção da ética no pensamento empresarial. Os administradores percebem os altos 
custos impostos pelos escândalos nas empresas: multas pesadas, quebra de rotina normal, 
baixo moral dos empregados, aumento da rotatividade, dificuldades de recrutamento, fraude 
interna e perda de confiança pública na reputação da empresa. Desenvolveu-se até um setor da 
literatura, por enquanto experimental, que mostra os custos econômicos de uma reputação 
danificada. Dirigentes de empresas de porte, como a Johnson & Johnson, a IBM, a Goldman 
Sachs, a Hewlett-Packard,  a Ford, a 3M, a Wal-Mart, a General Mills e muitas outras, estão 
enfatizando que altos padrões pessoais de conduta são um ativo importante, tão valioso 
economicamente quanto aquele outro bem intangível e igualmente ilusório chamado 
‘clientela’  (ou ‘ponto comercial’ )".  

O PORTAL ACADEMUS em entrevistas realizadas com executivos, consultores, professores 
e estudiosos, de relevante destaque em suas áreas apresentaram seus pensamentos em relação 
à postura ética da empresa como fator competitivo e de consolidação de seus processos 
produtivos e suas relações com o mercado: 

a) Para Antonio Ermírio de Morais "no mundo dos negócios, poder-se-ia dizer que a imagem 
de uma empresa é diretamente proporcional à sua ética".  

b) Carlos Alberto Di Franco, Diretor de Mestrado em Jornalismo para Editores do Centro de 
Extensão Universitária, destaca que uma conduta ética para atividade jornalística 
corresponde a apurar fatos com “profundidade e isenção, que informe sem engajamento, 
que escreva com precisão e elegância sobre a verdade dos fatos” . Para se conseguir esta 
conduta é importante melhorar “o nível, técnico e ético, da formação dada nas escolas” .  
Quanto para atuação da empresa no mercado diz “no campo da empresa informativa, é, 
também, questão de sobrevivência. Afinal, o nosso maior capital é a credibilidade. E a 
credibilidade depende da ética” . 

c) Marcos Levy, Diretor de Assuntos Corporativos das empresas do Grupo Merck Sharp & 
Dohme, enfatiza que o Grupo Merck Sharp busca "o reconhecimento do público de que 
somos uma empresa líder no campo da ética". Para atingir este objetivo o Grupo tem dado 
treinamento sobre "Ética em Práticas Comerciais" a seus empregados. Foi elaborado o 
documento intitulado "Nossos Valores e Padrões: A Base do Nosso Sucesso”  e criado o 
cargo, na matriz mundial, de “CHIEF ETHICS OFFICER (Presidente para Assuntos 
éticos)". Ele sintetiza sua concepção de ética como: "a curto prazo é muito difícil 
comprovar que ser ético é lucrativo. A longo prazo, entretanto, é relativamente fácil 
demonstrar que não ser ético certamente implicará em grandes prejuízos. Aliás, há 
exemplos bem recentes de que isto é a pura verdade".  

d) Helder Haddad, Sócio-Diretor da empresa de consultoria Sher Marketin, destaca que sua 
empresa busca a justiça social nos mercados em que atuam. Para tanto não trabalha com 
produtos que possam ameaçar os padrões éticos da empresa, como, bebidas alcoólicas, 
cigarros, armas, política partidária, religiões/misticismo, exploração/desrespeito ao ser 
humano e preconceito com minorias. Destaca ainda cinco regras, condutas, que a empresa 
adota para manter a ética em suas relações internas e externas: 

e) Cumprir o conceito de marketing sempre: atender o cliente com lucro (para o cliente e 
para a Sher), gerando relacionamentos válidos e duradouros; 
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f) Implantar o plano estratégico de negócio definido pela Sher; 
g) Seguir as decisões estratégicas tomadas pelos sócios; 
h) Zelar pela boa imagem da Sher em qualquer situação; 
i) Seguir padrões de conduta humanistas e os procedimentos descritos no nosso manual de 

RH. 
j) Peter Nadas, da Fundação Fides, "Eu olho para a finalidade da empresa não simplesmente 

como sendo a produção de lucros, mas principalmente a própria existência da empresa 
como comunidade de pessoas que, de diversas maneiras, buscam a satisfação de suas 
necessidades fundamentais e constituem um grupo particular a serviço da sociedade 
inteira, então tudo muda de figura. E o lucro passará a ser um sub-produto, extremamente 
importante, é claro, da minha maneira de gerir a empresa". 

k) Héctor Jasminoy, Presidente de Alene – Asociavión Latinoamericana de Ética e Negócios, 
existe um núcleo de corporações que se preocupam que suas relações com seus 
stakeholders (funcionários, acionistas, fornecedores, clientes e comunidade) sejam 
pautadas por princípios éticos, tais como: solidariedade em ações para a comunidade, 
voluntariedade de seus empregados para auxílio aos mais desfavorecidos, integridade em 
relações comerciais, responsabilidade na proteção do meio-ambiente, políticas eqüitativas 
nas relações de trabalho, vigência e observância de códigos de conduta. 

A partir das afirmações acima se pode comprovar que a ética nos negócios é um tema de 
interesse e preocupação das empresas na atualidade, sendo possível negociar observando-se 
os princípios morais, ou seja, compatibilizando ética e lucro. E ainda dizer que: 

− Os valores morais comuns a todos os indivíduos para definição de uma conduta ética, 
decorrem das crenças, costumes, ou seja, da cultura da sociedade, como: caráter, 
responsabilidade, seriedade, cumprimento da lei, isenção, verdade, respeito e dignidade à 
família, humildade. 

− a utilização do termo "virtudes" para designar comportamento ético que significa "força 
moral, disposição firme e habitual para a prática do bem, boa qualidade moral, ato 
virtuoso, castidade, modo austero de vida". (BUENO, 1975) 

Percebe-se que a influência da ética nos negócios consiste num diferencial competitivo de 
atuação das empresas no mercado. Em outras palavras, o mercado reconhece a atuação das 
organizações em geral que permitem ou permitirão um ganho em relação à concorrência com 
empresas não éticas. Como síntese do pensamento temos que a ética está associada à imagem 
e a credibilidade da empresa. 

É inegável a importância da ética no desenvolvimento das atividades das organizações, da 
postura que as empresas adotam para terem uma conduta ética e dos instrumentos de 
aplicação da ética utilizados pelas organizações. Alguns aspectos fundamentais são: 

− Atuação ética da empresa no mercado junto aos clientes, fornecedores, governo. 
− Atuação ética da empresa nas relações de trabalho, entre empregados e dirigentes. 
− Disposição dos dirigentes em aplicar os recursos necessários para mudança da cultura 

organizacional, ou seja, de executivos e funcionários; 
− Treinamento dos dirigentes e funcionários; 
− Elaboração e implantação de códigos de ética; 
− Estudo da ética em instituições de ensino; 
− Cumprimento da lei; 
− Responsabilidade Social. 
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7. Conclusão 

Existe uma preocupação demonstrada por empresários, consultores e estudiosos, que 
percebem a conduta ética como um diferencial competitivo de atuação das empresas no 
mercado, principalmente a longo prazo. Isso porque a empresa que age com ética em relação 
aos seus clientes, fornecedores, competidores e seu mercado, bem como, com investidores e 
empregados, governo e público em geral consegue criar e manter relacionamentos sadios e 
duradouros. Esse é um diferencial da empresa ética em relação à antiética: sua capacidade de 
gerir negócios em longo prazo.  

Confiança e credibilidade serão os diferenciais nas relações de negócios no terceiro milênio. 
Sua conquista nesse processo dependerá do respeito às exigências do cliente, afinal, uma 
clientela satisfeita se manterá fiel. Honestidade, simplicidade, franqueza, capacidade de 
assumir compromissos, atuar com seriedade e isenção, sem preconceitos, esses valores 
passarão a ser insumos no processo dos negócios e o lucro será um mero subproduto. 

A empresa não atua isoladamente, mas de forma sistêmica. Suas atividades dependem de sua 
organização interna e de como esta estrutura interage com o ambiente externo. Ou seja, a 
empresa depende, para atuar no mercado, da tecnologia existente em seus processos 
operacionais, das pessoas que trabalham para ela, de seus níveis de qualificação, eficiência e 
comprometimento com os negócios da empresa, de seu relacionamento com clientes e 
fornecedores, de seu relacionamento com órgãos sindicais, do governo, dos concorrentes e 
dos recursos disponíveis no mercado em relação aos disponíveis em sua estrutura. 

Como empresa atuando em um sistema, são seus comportamentos éticos adotados que vão 
definir sua permanência ou não no mercado a longo prazo. Isto porque a sua conduta é 
determinante para formação da imagem que o mercado tem da empresa. E o mercado compra 
exatamente essa imagem, ou seja, os antecedentes da empresa.  

A ética deve ser entendida como uma conduta que o mercado deseja da empresa. Essa 
conduta é o diferencial competitivo para as empresas que querem permanecer no mercado.  
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