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“Nosso caráter é o resultado da nossa conduta”. Aristóteles 
 
 
“O costume é, pois, o grande guia da vida humana” David 
Hume 
 

“A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina 
como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da 
felicidade.” Immanuel Kant 

 

“Chamamos de Ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem 
quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas 
fazem quando ninguém está olhando chamamos de Caráter”. 
Oscar Wilde 

 

“Minha vontade livre tem que mediar-se com a vontade livre do 
outro, a fim de se universalizar. O imediato tem que ser mediado, 
para que possa estabelecer um princípio ético universal.” 
George Wilhelm Friedrich Hegel 

 

“As virtudes éticas propõem que com modestos e apropriados 
desejos, as pessoas têm melhores chances de serem felizes do que 
seguindo uma cultura de consumo.”        Joseph Desjardins 

 

“Os fenômenos do raciocínio são, em seus aspectos gerais, 
paralelos ao da conduta moral. Pois raciocínio é, essencialmente, 
pensamento submetido a autocontrole, assim como a conduta 
moral é conduta sob autocontrole. De fato, raciocínio é uma 
espécie de conduta controlada e, como tal, necessariamente 
participa dos aspectos essenciais da conduta controlada.” 
Charles Sanders Peirce. 
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RESUMO 

 

Este projeto de doutorado dá continuidade à nossa dissertação de mestrado defendida na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Ivo Assad 
Ibri. Nele pretendemos refletir sobre o caráter da eticidade que estrutura as organizações 
empresariais tendo em vista o crescente processo de globalização e consequente 
hibridismo cultural, abrangendo não tão-somente seus princípios norteadores no plano 
das intenções teóricas, mas examinando a efetiva atuação destes organismos no interior 
da sociedade. Este duplo examinar e refletir, fundado num vínculo lógico entre a 
interioridade do plano declarativo e a exterioridade da esfera das ações na sua faticidade 
e historicidade, tem por linha de análise o pragmatismo de extração clássica, mormente 
com base na concepção desta doutrina originária do pensamento de Charles S. Peirce 
(1839-1914).  
O pragmatismo de Peirce, bastante distinto da concepção utilitarista  de William James 
e instrumentalista  de John Dewey, amplifica aquele vínculo entre mundos interior e 
exterior, originariamente de natureza lógica, a saber, requerente de consistência formal 
entre universal e particular, para uma dimensão em que tal vínculo se reveste de uma 
eticidade necessária.  
Sob este viés, introduzir-se-á, de início, um novo alcance semântico para o termo 
pragmatismo, distante, a propósito, de seu uso vulgar, mormente no plano de uma 
racionalidade que parece apenas significar numa prática, e assim quase naturalmente 
adota o termo como sinônimo de eficácia, bem de encontro a uma qualidade tida como 
primordial no âmbito das organizações empresariais de modo geral. Todavia, a 
conceituação legítima do pragmatismo de Peirce requer o entendimento da expressão 
consequências práticas, presente no enunciado mesmo de sua máxima, não apenas 
como ação, como se o propósito de um conceito pudesse ser reduzido à sua causa 
eficiente, mas como uma instância geral evolucionariamente direcionada a uma causa 
final.   
Introduzir de início este tecido teórico que proporcione a correlação lógico-ética constituirá 
uma das partes desta pesquisa, enfatizando que toda ação traz em si mesma um índice 
semiótico de seu contexto de virtudes e valores. 

Tal contexto de valores diz respeito à dimensão ética do pragmatismo, mais 
propriamente a seu sentido pragmático, que estabelece aquele compromisso das ações 
de um sujeito, uma comunidade ou organização, com os planos que as intencionalizam 
e, mais que isso, com os fins que pretendem, transgredindo a mera consistência lógica 
entre as esferas teórica e prática. Estará em jogo, em tal objetivo, a análise do modo 
como aquelas ações, afetando a conduta individual ou social, sob seus mais diversos 
aspectos, podem ser consideradas eticamente aprováveis. 

 
 
Palavras chave: Ética, Pragmatismo, Empresa, Comunidade.  
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ABSTRACT 

 

This Ph.D. Dissertation is an aftermath of our Master’s Thesis defended at the Pontifical 
Catholic University of São Paulo, Brazil, under the tutorship of Professor Ivo Assad 
Ibri. In it we intend to reflect upon the character of ethicity which structures business 
organizations, owing to the ever-growing process of globalization and consequent 
cultural hybridism, encompassing not only its main beacons in the sphere of theoretical 
intentions, but also by examining the effective performance of these organisms within 
society. This double task of examination and reflection, founded upon a logic 
entailment between the interiority of the declarative plane and the exteriority of the 
sphere of actions in their facticity and historicity, is backed by heuristics of Classical 
Pragmatism, mainly by the one as conceived by Charles S. Peirce (1839-1914). Peirce’s 
Pragmatism, which is a very distinct version from that of William James’ 
instrumentalism and John Dewey’s utilitarism, amplifies that entailment between inner 
and outer worlds, an originally logic on in nature, that is, a one requiring a formal 
consistency between the universal and the particular, for a dimension wherein such 
entailment dons itself of a necessary ethicity. Under this light, a new semantic scope to 
the term Pragmatism will be introduced right from the start, an altogether different one, 
by the way, from its vulgar meaning, especially in the sphere of a rationality that seems 
to mean a practice, and therefore, almost naturally, as a synonym of efficiency, as is the 
case of a quality held as primordial in the field of business organizations in general. 
However, the legitimate conception of Peirce’s pragmatism requires the understanding 
of the expression practical consequences, present in the utterance of his maxim, not 
only as action, as if the purpose of a concept could be reduced to its efficient cause, but 
as a general instance evolutionary directed toward a final cause. To introduce this 
theoretical tissue right at the beginning, so as to provide a logic-ethical correction, will 
be something that is part of this research, thus emphasizing that every action brings 
within itself a semiotic index of its context of virtues and values. Such context of values 
regards the ethical dimension of Pragmatism, more appropriately in its pragmatic sense, 
which establishes that commitment between the actions of a subject, a community or an 
organization with the sphere that intentionalizes them, and more, with the ends they aim 
at, thus trespassing the mere logic consistency between the theoretical and practical 
spheres. At play, in such objective, is the analysis of how such actions, which affect the 
individual and social actions, in their widest scope, can be considered ethically 
approvable.  
 
Key-words: Ethics, Pragmatism, Company, Community. 
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1 Introdução   

 

 

Quantas vezes em nosso cotidiano nos deparamos com as manchetes dos 

principais jornais e telejornais de nossa cidade anunciando mais um escândalo 

envolvendo autoridades e diretores que atuam como gestores públicos, ou em empresas 

privadas, em esquemas que envolvem propinas e desvios de milhões em verbas públicas 

que muitas vezes seriam utilizadas para compra de remédios e, portanto salvar vidas?  

Não obstante, em uma esfera menor, presenciamos também pessoas comuns 

quebrando leis e regras como, por exemplo, quando flagramos uma pessoa 

aparentemente sem nenhuma dificuldade de locomoção, estacionando seu automóvel em 

um local reservado para pessoas especiais como idosos, gestantes, etc.  

Outro bom exemplo está na falta de respeito às leis de trânsito, ou seja, apesar de 

inúmeras campanhas de educação no trânsito, muitas pessoas ainda conduzem seu 

automóvel com velocidade acima do permitido, muitas vezes depois de ter consumido 

bebida alcoólica causando acidentes fatais e certamente mais um gasto aos cofres 

públicos quando do tratamento pelo SUS - Sistema Único de Saúde de pessoas 

envolvidas nestes acidentes. 

Todos esses comportamentos são muito comuns em nosso dia a dia, no entanto, 

não seria prudente afirmarmos que todas essas pessoas agem desta forma por 

desconhecimento das leis e regras vigentes em nosso país. Para piorar ainda mais a 

situação, por muitos anos tanto gestores comprovadamente envolvidos em escândalos 

de desvios de verbas públicas, quanto motoristas que causam acidentes fatais 

provocando a morte de terceiros, em muitos casos como estes, as pessoas que cometem 

este tipo de crime muitas vezes acabam não sendo punidas, de um lado pela fragilidade 

de nossas leis e do outro pela incompetência de julgar e fazer justiça. Verificamos que 

estes problemas insistem em permanecer, pois acontecem a toda hora, inúmeras vezes 

durante o ano, produzindo um sentimento de impunidade muito grande na maioria da 

população que procura agir corretamente em conformidade com as leis. 

Portanto, com base nos apontamentos acima citados cabe-nos a seguinte 

pergunta: Sob o ponto de vista da ética, qual é a diferença entre você que fura fila, 

compra CD pirata, para em local reservado para pessoas especiais e o gestor público ou 

privado que desvia milhões dos cofres dos órgãos públicos ou das empresas, no setor 

privado, em que estes diretores trabalham? Será que a prática da ética é realmente 
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possível ou é mais uma utopia criada pelo homem para tentar minimizar as injustiças? 

Até que ponto somos capazes de agir de forma correta, ou seja, condizente com as 

regras instituídas por uma sociedade? Por que é muito mais fácil apontar os erros do 

outro do que assumirmos nossos próprios erros? 

Este trabalho de pesquisa pretende investigar as reais possibilidades da prática 

da ética, tanto na área pública como nas empresas privadas, buscando razões para 

determinadas condutas algumas vezes comum ás pessoas atuando em uma sociedade, 

que de um lado insistem em agir no sentido contrário as regras e leis acordadas por 

todos e de outro alimentam e levam a maioria da população a um estado profundo de 

indignação.  

Como metodologia e estrutura de apresentação desta pesquisa, aplicamos os 

preceitos descritos na NBR 14.724 de 2002. Embora a referida NBR admita os dois 

sistemas, a saber, o sistema autor-data e o sistema numérico, optamos pelo sistema 

autor-data, mediante o qual o sobrenome dos autores ou o nome da entidade coletiva até 

o primeiro sinal de pontuação são mencionados em letras maiúsculas, seguidos de 

vírgula, da data da publicação e da página em que figuram no original, tudo entre 

parênteses após a citação em texto. 

Descartamos, embora também vigente, o sistema numérico, não somente devido 

a popularidade que vem ganhando o sistema autor-data nos meios acadêmicos, mas 

também devido à clareza e simplicidade deste em relação àquele.  

Lembramos ainda que as notas de rodapé foram utilizadas apenas para textos 

complementares e explicativos que apresentam comentários, esclarecimentos e 

explanações não incluídas no texto principal. Além do mais, colocá-los em notas de 

rodapé, favorece a fluência do texto principal. 

As referências bibliográficas, na parte pós textual desta pesquisa, foram 

elaboradas a partir das regras emanadas pela NBR 6023 de 2000 em vigor ainda hoje. 

Com o objetivo de encontrar respostas para as dúvidas provocadas pela 

inconsistência, muitas vezes presente em nosso cotidiano entre as mais diversas teorias 

sobre ética e a prática factual da conduta de algumas pessoas na sociedade, procuramos 

na primeira fase deste projeto de pesquisa, fazer um resgate na história da filosofia, de 

pensadores que tiveram comprovada relevância no que diz respeito às possibilidades da 

prática da ética e como ela pode ser entendida como uma ciência que estuda a conduta 

das pessoas em uma sociedade. Neste resgate histórico traçamos uma linha de análise 

que vai da filosofia clássica de Aristóteles, passando pelos apontamentos empiristas de 
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David Hume, os conceitos de Hegel e Kant, até as teorias e abordagens dos pensadores 

contemporâneos.  

A segunda parte contempla toda análise da assim chamada Business Ethics, ou 

seja, vamos examinar os princípios éticos e problemas morais que surgem nas empresas 

com base nos conceitos que envolvem este tema, assim como as principais correntes 

teóricas e relações sociais nas empresas. O objetivo principal desta fase de nossa 

pesquisa está em encontrar possíveis ligações da Business Ethics com a ética clássica e 

contemporânea observando de que maneira os valores éticos são tratados e entendidos 

por diversos filósofos e comentaristas no espaço corporativo. 

Na terceira e última parte de nossa pesquisa, introduzimos os aspectos éticos do 

princípio de comunidade em Charles Sanders Peirce. É neste momento que a teoria do 

pragmatismo é apresentada ao leitor como uma ferramenta de análise das possibilidades 

da prática da ética em uma sociedade. Nesta fase, primeiro verificamos as melhores 

respostas para as perguntas levantadas no decorrer deste trabalho, depois buscamos 

apresentar uma tese singular e consistente que acreditamos ser capaz de não somente 

concluir a meta deste projeto, mas, sobretudo também levar a reflexão e interesse de 

muitos outros estudantes e pensadores, a pesquisa deste tema de relevante importância a 

todos nós partícipes de uma sociedade.  
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2 Resgatando a Ética na Filosofia 

 

2.1 Aristóteles 

 

Analisar a teoria do bem humano, em Aristóteles, é o ponto que nos interessa, 

pois acreditamos que, atentando para essa concepção, poderemos dar continuidade a um 

resgate da ética, na história da filosofia, e ainda alicerçar os pilares para a construção de 

um raciocínio sobre a ética aristotélica e demais autores, engendrando uma 

fundamentação teórica capaz de sustentar os argumentos apontados no decorrer desta 

pesquisa e, sobretudo, alcançar os objetivos delineados neste trabalho. 

Vermon J. Bourke (2008, p. 39) afirma, em seu livro ‘História da Ética’, que: “A 

Ética a Nicômaco é o mais completo e, aparentemente, o mais maduro tratado sobre 

ética.” Para muitos estudiosos, esta é uma obra que reúne as principais discussões e 

concepções sobre ética concebidas por Aristóteles em plena maturidade. Aristóteles 

escreveu esta obra durante a fundação do Liceu em 335 a.C. 

De início, buscamos um entendimento conceitual do bem humano em seu micro 

universo ou mundo particular do ser humano, tomando a ação humana como um fim 

externo apontado por um pensamento interno fundamentalmente intencional. Este fim 

materializado pela ação deve ser o bem, mas que tipo de realização o homem procura 

como objetivo final o qual podemos considerar como bem, segundo Aristóteles?  

Parece-nos lícito acreditar que, uma vez descobertas às características que 

moldam a prática do bem, estaremos abrindo as portas para uma investigação sobre os 

valores e as virtudes que levam a essa prática, e ainda declarar de que forma a ética está 

presente em nossa vida. 

A obra Ética a Nicômaco (1985), apresenta uma parte importante do pensamento 

de Aristóteles sobre a questão da moral a qual iremos analisar com maior profundidade 

no decorrer deste capítulo. Não obstante, cabe ressaltar como base de análise do 

pensamento de Aristóteles, que a ética para Aristóteles é, sobretudo, considerada como 

uma parte da política, ou seja, ela vem antes mesmo da própria política. Enquanto a 

ética vai abordar o indivíduo em seu universo particular, a política vai considerar o 

homem em seu meio social levando em consideração as relações e práticas sociais das 

pessoas. 
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Parece-nos lícito afirmar que Aristóteles apresenta uma ética de virtudes 

metafísica com traços teleológicos que tem um fim eudaimonista, ou seja, existe no 

pensamento de Aristóteles uma ética que nasce de uma racionalidade prática voltada 

para um fim, que ele o chama de Summum Bonum ou felicidade. Toda investigação de 

Aristóteles será norteada por estes princípios. 

No livro ‘Ética a Nicômaco’, a primeira pergunta é sobre o que é o bom ou o 

bem. Há também uma afirmação:  

Toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, 
visam a um bem qualquer; e por isso foi dito, não sem razão, que o 
bem é aquilo que as coisas tendem. Mas entre os fins observa-se certa 
diversidade; alguns são atividades, outros são produtos distintos das 
atividades das quais resultam; e onde há fins distintos das ações, tais 
fins são por natureza, mais excelentes do que as últimas 
(ARISTÓTELES, 1985, I, I, 1094a). 

Aristóteles vai afirmar ainda que: 

Se existe, então, para as coisas que fazemos algum fim que     
desejamos por si mesmo e tudo o mais é desejado por causa dele; e se 
nem toda coisa escolhemos visando à outra (porque se fosse assim, o 
processo se repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso 
desejar), evidentemente tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo 
bem (ARISTÓTELES, 1985, I, 2, 1094a).  

Para o Estagirita este Sumo Bem pode somente se existencializar nas relações do 

homem com o seu meio social, ou seja, está na Política a chave para a realização das 

coisas boas e virtuosas. Estas ações partilhadas no meio social passam pela avaliação e 

pelo crivo das mais diversas opiniões e este é um passo importante para que o Sumo 

Bem, como algo justo, seja alcançado.  

Por isso um homem jovem, não é bom ouvinte de aulas de ciência 
política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em 
torno destes que giram as discussões referentes à ciência política; além 
disso, como os jovens tendem a seguir suas paixões, esse estudo ser-
lhes-á vão e improfícuo (ARISTÓTELES, 1985, I, 3, 1095a). 

Em Aristóteles encontramos uma preocupação com a qualidade das informações 

que envolvem as questões políticas, chegando ao ponto de afirmar como vimos acima, 

que o jovem não tem maturidade suficiente para contribuir com a Política tendo em 

vista que a maioria tende a seguir suas paixões. Com isso, nota-se que a ação do bem 

deve ter uma relação direta com algum tipo de experiência, conhecimento ou trabalho. 

Eis a ética teleológica proposta por Aristóteles. Mas que fim sublime é este o qual 
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podemos considerar como objetivo comum a todos nós? A melhor resposta que 

Aristóteles encontra para esta pergunta reúne todas as vontades e desejos do homem, 

pois coloca o fim de toda ação e a forma pela qual ela é promovida como o objetivo 

principal de existência de todos nós. A felicidade é para Aristóteles o Sumo Bem, ou 

seja, um tipo de virtude decorrente de uma prática, de um hábito.  

Vejamos o que diz o Estagirita:  

Retornando a nossa investigação, tendo em vista o fato de que todo 
conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, procuremos determinar 
o que consideramos ser os objetivos da ciência política e o mais alto de 
todos os bens que se podem alcançar pela ação. Em palavras, quase 
todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura 
superior dizem que esse bem supremo é a felicidade e consideram que o 
bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz; porém divergem a 
respeito do que seja a felicidade, e o vulgo não sustenta a mesma 
opinião dos sábios (ARISTÓTELES 1985, I, 4, 1095 a). 

 

Dessa forma, para Aristóteles, devemos sempre balizar a nossa conduta no 

sentido de procurar praticar o bem e ainda perguntar e buscar entender o que é o bem 

como forma de estarmos sempre preparados para calibrar as nossas ações no sentido de 

agirmos da melhor forma possível. Enquanto partícipes de uma sociedade, a prática do 

bem é um tipo de regra que para Aristóteles deve ser cuidadosamente praticada, visto 

que o homem por meio da razão tem plenas condições de deliberação e, portanto pode 

escolher entre fazer o certo ou errado 

O homem agindo de forma correta pode alcançar o fim supremo, ou seja, a 

felicidade. Para ele a felicidade é a maior das virtudes que as pessoas podem alcançar. 

No entanto, Aristóteles diz que o Sumo Bem está colocado no ato: “Como no homem 

que dorme ou que permanece inativo; mas a atividade virtuosa, não: essa deve 

necessariamente agir, e agir bem". (ARISTÓTELES, 1985, I, 8, 1099 a).  

Não se alcança a felicidade aquele que fica no plano da vontade. A felicidade é 

fruto do agir em sociedade. Não obstante, muitos confundam a felicidade com a riqueza 

e os bens materiais, para Aristóteles estes não são fins mas sobretudo devem ser meios 

para a realização dela. 

Vejamos o que nos diz Aristóteles nesta passagem: “O homem feliz parece 

necessitar também dessa espécie de prosperidade; e por essa razão, alguns identificam a 

felicidade com a boa fortuna, embora outros a identifiquem com a virtude” 

(ARISTÓTELES, 1985, I, 8, 1099 b).  
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Colocando a felicidade como um Bem Supremo a ser alcançado, podemos 

concluir que neste trajeto, todas as ações que vêm antes dela são ações virtuosas que 

fazem parte da condição para que ela exista e possa ser alcançada, portanto, são úteis 

como ferramentas para sua realização. 

Desse modo, as ações virtuosas devem ser necessariamente aprazíveis 
em si mesmas. Mas elas são, também boas e nobres, e têm no mais alto 
grau cada um desses atributos, se o homem bom sabe julgar bem acerca 
de tais atributos ; e como dissemos, ele julga. A felicidade é, portanto, a 
melhor, a mais nobre e mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos 
não devem estar separados como na inscrição existente em Delos: “Das 
coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais 
doce é ter o que amamos”. Todos esses atributos estão presentes nas 
mais excelentes atividades, e entre essas – a melhor -, nós a 
identificamos com a felicidade (ARISTÓTELES, 1985, I, 8, 1099 a).  

  
Antes de adentrarmos nas questões ligadas as virtudes humanas fica claro, em 

Aristóteles, que a prática do bem é resultado de uma ação que tem em sua essência uma 

intencionalidade racional com o objetivo final de atingir um estado de felicidade que, 

segundo Aristóteles, deve ser uma atividade virtuosa da alma.  

Neste momento, atentemos para os seguintes questionamentos: quando podemos 

afirmar que uma ação é virtuosa? Podemos considerar, como uma ação virtuosa, uma 

ação que tem em sua essência um interesse pessoal?  

Antes de apontarmos possíveis respostas para as perguntas acima colocadas, 

sugerimos uma análise lógica do conceito de caráter, em Aristóteles, visto que o traçado 

proposto, em nossa pesquisa, parte de uma análise do Sujeito - em seu micro ambiente - 

para o Objeto - em seu macro ambiente - entendido, aqui, como social. 

Aristóteles nos deu uma estrutura lógica de quatro tipos de caráter derivadas da 

sua obra Ética a Nicômaco nos livros I, II, III e IV, a saber: o virtuoso, o continente, o 

incontinente e o vicioso.  

Uma pessoa com um caráter virtuoso tem um comportamento correto e sente-se 

bem em agir desta forma, em conformidade com seus princípios morais, ou seja, os 

desejos desta pessoa estarão em perfeita harmonia com a correta ação e decisão tomada 

por ele na medida em que partiu dele a deliberação da ação. 

No entanto, uma pessoa que não seja virtuosa, mas continente, certamente pode 

até agir corretamente, todavia, estará fazendo algo contrário a sua vontade, ao seu 

desejo, e esta é a principal característica da pessoa continente, ou seja, lutar consigo, 

com as suas vontades, para conseguir fazer a coisa certa.  
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É claro que com os tipos de caráter incontinente e vicioso as coisas pioram. Uma 

pessoa com um caráter incontinente, ela até será capaz de tomar uma decisão certa, mas 

tem a vontade fraca, ou seja, ela se entregará ao desejo de praticar uma ação viçosa e de 

não agir corretamente, embora ela saiba que é errado o que está fazendo. 

Como uma pessoa viciosa, uma pessoa é moralmente uma pessoa errada. Não 

existe luta entre as suas vontades e seus desejos; ao contrário, seus desejos e vontades 

cooperam e são cúmplices dele. Sendo viciosa, uma pessoa não só age de forma viciosa, 

mas também estará pronto para inventar uma história, para justificar a sua atitude, ou 

seja, mentirá. 

Agora, sim, podemos adentrar no conceito de ‘virtude’, em Aristóteles, focando 

o caráter virtuoso, ou seja, vamos em busca daquele sujeito que tem e exerce suas 

virtudes e, sobretudo, daquele sujeito que sente prazer e felicidade ao desempenhá-las 

em uma sociedade. 

De acordo com Aristóteles, as virtudes são estados de caráter, ou seja, 

características inerentes a uma pessoa que faz com que ela aja de forma correta e reaja 

da mesma forma pois estes estados de caráter concernem tanto à ação quanto ao 

sentimento. 

A virtude também se divide em espécies, de acordo com esta 
subdivisão, pois dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras 
morais; por exemplo, a sabedoria filosófica, a compreensão e a 
sabedoria prática são algumas das virtudes intelectuais; e a liberalidade 
e a temperança são algumas das virtudes morais. De fato, ao falar do 
caráter de um homem não dizemos que ele é sábio ou que possui 
discernimento, mas que é calmo, amável ou temperante, porém, 
louvamos um homem sábio referindo-nos à sua disposição de espírito, e 
ás disposições de espírito louváveis chamamos virtudes 
(ARISTÓTELES, 1985, I, 13, 1103 a).  

Aristóteles destaca dois tipos de virtudes, a saber; as intelectuais e as morais. A 

primeira virtude chamada de intelectual é o resultado do ensino e por isso precisam do 

tempo e da experiência. As virtudes morais são adquiridas pela força do hábito, elas não 

surgem naturalmente em nós, mas as adquirimos pela prática. Vejamos o que diz 

Aristóteles (1985, II, 1, 15): 

Como vimos, há duas espécies de virtude, a intelectual e a moral. A 
primeira deve, em grande parte, sua geração e crescimento ao ensino, e 
por isso requer experiência e tempo; ao passo que a virtude moral é 
adquirida em virtude do hábito, de onde o seu nome se derivou, por uma 
pequena modificação dessa palavra. É evidente, pois, que nenhuma das 
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virtudes morais surge em nós por natureza, visto que nada que existe 
por natureza pode ser alterado pelo hábito. 

 
Como pilar de sustentação da afirmação acima, Aristóteles cita como exemplos a 

pedra que se move para baixo e, portanto não pode adquirir o hábito de ir para cima, 

nem que pudéssemos adestrá-la e também o fogo, que não pode adquirir o hábito de 

mover-se para baixo. “Não é, portanto, nem por natureza nem contrariamente à 

natureza, que as virtudes se geram em nós; antes devemos dizer que a natureza nos dá a 

capacidade de recebê-las, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito” 

(ARISTÓTELES, 1985, II, 1).  

Uma pessoa com um caráter virtuoso tem um comportamento correto e sente-se 

bem em tomar em agir em conformidade com seus princípios morais, ou seja, os desejos 

desta pessoa estarão em perfeita harmonia com a correta ação e decisão tomada por ele. 

No entanto, uma pessoa que não seja virtuosa, mas continente, certamente pode 

até agir corretamente, todavia, estará fazendo algo contrário a sua vontade, ao seu 

desejo, e esta é a principal característica da pessoa continente, ou seja, lutar consigo, 

com as suas vontades, para conseguir fazer a coisa certa.  

É claro que com os tipos de caráter incontinente e vicioso as coisas pioram. Uma 

pessoa com um caráter incontinente, ela até será capaz de tomar uma decisão certa, mas 

tem a vontade fraca, ou seja, ela se entregará ao desejo de praticar uma ação viçosa e de 

não agir corretamente, embora ela saiba que é errado o que está fazendo. 

Como uma pessoa viciosa, uma pessoa é moralmente uma pessoa errada. Não 

existe luta entre as suas vontades e seus desejos; ao contrário, seus desejos e vontades 

cooperam e são cúmplices dele. Sendo viciosa, uma pessoa não só age de forma viciosa, 

mas também estará pronto para inventar uma história, para justificar a sua atitude, ou 

seja, mentirá. 

De acordo com Aristóteles (1985, 1094b, 13-19), a ética não admite a precisão 

rigorosa. Por isto, a importância do meio termo, ou seja, todo excesso e toda falta são 

necessariamente destrutivos: “Tanto a deficiência como o excesso de exercício destroem 

a força; e da mesma forma, o alimento e a bebida que ultrapassam determinados limites, 

tanto para mais como para menos, destroem a saúde” (ARISTÓTELES, II, 2, 1104 a).  

Nota-se que em Aristóteles o excesso ou a falta nas virtudes também é 

considerado como um vício e como vício, portanto são ruins. A virtude, segundo 

Aristóteles tem algo a mais, a saber; o atributo do meio-termo. Todo excesso ou falta é 
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considerado como um erro, já o meio termo é algo digno de ser admirado. A virtude faz 

parte, portanto de um tipo de meio ou mediação a qual podemos chamar de equilíbrio. 

Vejamos a seguinte passagem: “Devemos resistir à tentação de pensar que uma 

pessoa viciosa também possui sabedoria prática.” (ARISTÓTELES, 1985, II, 2, 1105 a) 

A pessoa viciosa, segundo Aristóteles, não tem phronesis1; tem isto sim, apenas, 

esperteza. Para Aristóteles, a razão prática tem força normativa e não o mero papel de 

usar um meio para se chegar a um fim. Phronesis nos permite saber que coisas são 

importantes e éticas na vida. Por isso, Aristóteles nos diz, repetidas vezes, que o que é 

certo, parece certo, para o agente virtuoso (ARISTÓTELES, 1985, 1176a16-19). 

Não obstante, cabe frisar que a virtude, para Aristóteles, é um meio-termo que se 

encontra entre dois vícios: um, por excesso e outro, por falta. Vejamos as passagens 

abaixo: 

Se é assim, então que toda arte realiza bem o seu trabalho, buscando o 
meio-termo e julgando suas obras por esse padrão – e por isso dizemos 
muitas vezes que nada se é possível acrescentar nem tirar das boas obras 
de arte, querendo dizer que o excesso e a falta destroem a excelência 
dessas obras de arte, ao passo que o meio-termo a preserva, e como 
dissemos, os bons artistas no seu trabalho buscam isso, - e se, além 
disso, a virtude, do mesmo modo que a natureza, é mais exata e melhor 
que qualquer arte, segue-se que a virtude deve ser a qualidade de visar 
ao meio-termo. Falo da virtude moral, pois é ela que se relaciona com 
as paixões e ações, e nestas existe excesso, carência e um meio-termo 
(ARISTÓTELES, 1985, II, 6). 

 

E ainda;  

Assim, explicamos suficientemente que a virtude é um meio-termo, em 
que sentido devemos entender esta expressão, e o que é um meio-termo 
entre dois vícios, um dos quais envolve excesso e o outro falta, e isso 
porque a natureza da virtude é visar a mediana nas paixões e nos atos 
(ARISTÓTELES, 1985, II, 9). 

 
Mas, nem toda ação e nem toda paixão admitem meio-termo; há algumas ações 

ou paixões que implicam maldade, como a inveja, por exemplo. Elas são más em si 

                                                 
1 Segundo Aristóteles, a phronesis é a sabedoria prática. Um esforço de reflexão, uma ciência que não se 
limita ao conhecimento, dado que pretende melhorar a ação do homem. Tem como objetivo descrever 
claramente os fenômenos da ação humana, principalmente pelo exame dialético das opiniões dos homens 
sobre esses fenômenos e não apenas descobrir os princípios imutáveis da ação humana e as causas. Isto é, 
considera que, a partir da opinião (doxa) é possível atingir o conhecimento (episteme). Para Gadamer, a 
phronesis, está entre o logos e o ethos. 
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mesmas, nelas não há retidão, mas erro. É absurdo procurar meio-termo em atos 

injustos; do excesso ou da falta, não há meio-termo, conclui Aristóteles (1985, II, 6, 

1107 a). 

Segundo Aristóteles, nossa tarefa de entender e conhecer o que são as virtudes 

têm como finalidade o aprendizado profundo sobre a ação e não necessariamente o 

conhecimento da virtude até porque é necessário destacar a prática dos atos. Não 

obstante, sabe-se que é pela prática dos atos justos que se conhece e separa o homem 

bom e justo portador de virtudes do homem vicioso e injusto, é pela prática de atos 

saudáveis e bons que se gera o homem bom. Conclui-se que toda ação abre a possibilita 

de alguém tornar-se bom e, portanto agir de forma virtuosa: “Mas a maioria dos homens 

não procede assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se 

tornarão bons dessa maneira. Nisso se portam como enfermos que escutam atentamente 

seus médicos, mas não fazem nada do que estes lhe prescrevem” (ARISTÓTELES, 

1985, 1105 a). 

O agente, “deve saber que o que está fazendo é uma ação virtuosa, depois deve 

decidir fazê-la, e decidir pela ação em si e, finalmente deve agir a partir de um caráter 

firme e imutável” (ARSITÓTELES, 1985, 1105 b)  

Percebemos que, neste ponto, aparece o objeto da escolha que é, sobretudo, algo 

que envolve um princípio racional e, portanto, pensamento; a escolha é aquilo que 

colocamos diante de outras coisas, é aquilo que desejamos. Aristóteles deixa claro que a 

importância da escolha, entendida como deliberação racional, é fundamental no 

processo que constitui uma ação virtuosa ou viciosa. 

Ora, o exercício da virtude relaciona-se com os meios; portanto, a 
virtude também está ao nosso alcance, da mesma forma que o vício. 
Com efeito, quando depende de nós o agir, igualmente depende o não 
agir, e vice-versa (ARISTÓTELES, 1985, III, 5). 

 
O objeto da escolha, em Aristóteles, é algo que está ao nosso alcance e é fruto de 

uma ação intencional. A escolha é, portanto, uma vontade e porque não dizer um desejo 

deliberado. Parece-nos prudente afirmar que o fim está para aquilo que desejamos e o 

meio para aquilo que faz parte da nossa deliberação e escolha. A prática da virtude está 

ligada aos meios, logo, a virtude faz parte do nosso poder de escolha. Desta forma fica 

claro que temos o poder de escolher entre agirmos de forma virtuosa ou viciosa, porque 

se depende de nós o agirmos, também depende o não agirmos. Portanto, só depende do 
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Sujeito à pratica de atos bons ou ruins e isso nada mais é do que parte de um processo 

de escolha racional: "O homem é um princípio motor e pai de suas ações como o é de 

seus filhos” (ARISTÓTELES, 1985, III, 5, 1113b).   

O mesmo acontece com os vícios, ou seja, Aristóteles acredita que sempre 

dependeu dos homens não se tornarem viciosos e se hoje eles agem de forma viciosa é 

porque escolheram agir desta forma. Assim fica claro e distinto que as virtudes são 

voluntárias, porque somos responsáveis pelos nossos atos, e está em nosso poder, o 

fazer ou o não fazer de tal maneira. Portanto com base no pensamento de Aristóteles, 

podemos considerar que os vícios também podem ser apontados como voluntários, 

porque o mesmo pensamento se aplica a eles. Em resumo, o que Aristóteles nos ensina é 

que, em primeiro lugar, ao agirmos com virtude, devemos saber que nossa ação é 

virtuosa, nós agimos segundo a descrição de que esta ou aquela ação é virtuosa, justa, 

benevolente ou honesta, etc.  

A outra condição apresentada pelo filósofo é que nós devemos agir de forma 

voluntária e assim proceder porque a ação voluntária se identifica com as características 

de uma ação virtuosa. Isto significa que, mesmo que alguém aja sob a descrição de que 

uma ação é justa, sua ação não seria virtuosa, a menos que ele a praticasse porque esta 

ação é virtuosa e está apoiada num acordo social.  

Portanto, segundo Aristóteles, o agente virtuoso, deve agir não só porque a ação 

é justa e correta, mas também porque ele é um agente justo, e, portanto escolheu como 

conduta social agir desta forma. Este agente está disposto a agir de forma correta 

sempre que for necessário independente do momento ou das circunstâncias em que ele 

esteja envolvido. 

Para fazer justiça basta ser justo, ou seja, existe uma tendência ou disposição de 

caráter que faz com que as pessoas possam estar dispostas a fazer o que é justo e a 

desejar e ter vontade de praticar o que é justo. Assim, a justiça pode ser considerada 

como uma virtude completa, ou seja, a maior das virtudes. É considerada como uma 

virtude plena por poder ser exercida sobre si e sobre outra pessoa. Por isso, diz-se que 

somente a justiça, como a maior das virtudes, é, sobretudo, o bem do outro. Nota-se que 

para Aristóteles, o melhor dos homens é aquele que exerce sua virtude voltada para o 

outro, pois essa tarefa, segundo ele, é a mais difícil:  

As ações virtuosas são praticadas tendo em vista o que é nobre. 
Portanto, o homem liberal, tal qual as outras pessoas virtuosas, dá 
tendo em vista o que é nobre, e dá como deve, pois o faz as pessoas 
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certas, as quantias que convêm e no momento devido, com todas as 
demais condições que acompanham  o ato de dar acertadamente. E ele 
agirá assim com prazer e sem sofrimento, pois aquilo que é conforme 
à virtude é agradável e isento de sofrimento, e está muito longe de ser 
penoso (ARISTÓTELES, 1985, IV, 1). 

 
Percebe-se que nesta passagem Aristóteles sugere que aquele que exerce sua 

virtude para com o outro, ultrapassa a esfera da vontade, da potencialidade do agir; 

simplesmente age, executa e, desta forma, materializa seu ato em uma ação, cumprindo 

assim com as suas responsabilidades sociais. Neste caso a ação é entendida como o lado 

externo de um pensamento sendo evidenciada pela atitude. Quando esta ação virtuosa é 

incondicional e voltada para o outro, ela necessariamente promove uma evolução sob o 

ponto de vista social. Não obstante, quando uma ação virtuosa se fecha no sujeito em 

seu universo particular a ação ganha uma característica que não condiz com algo 

virtuoso pois o que prevalece é o interesse pessoal.  

Essas são as duas exigências para que uma ação possa ser considerada virtuosa, 

conforme declara Aristóteles: 

[…] a virtude está em nosso poder, do mesmo modo que o vício, pois 
quando depende de nós o agir, também depende o não agir, e vice-
versa. de modo que quando temos o poder de agir quando isso é 
nobre, também temos o de não agir quando é vil; e se está em nosso 
poder o não agir quando isso é nobre, também está o agir quando isso 
é vil. Logo, depende de nós praticar atos nobres ou vis, e se é isso que 
se entende por ser bom ou mau, então depende de nós sermos 
virtuosos ou viciosos (ARISTÓTELES, 1985, III, 5, 1113b).  

 
Na Ética à Nicômaco, Aristóteles (1985, II, 1, 1103b) afirma que o caráter é 

resultado de nossos atos; que adquirimos uma ou outra disposição ética agindo de tal ou 

tal maneira.  Segundo Aristóteles, realizando coisas justas, assumiremos bons hábitos e 

o caráter tornar-se-á justo; inversamente, agindo de maneira intemperante, adquiriremos 

o hábito de ceder aos desejos e nós nos tornaremos, assim, intemperantes. O caráter não 

é mais o que recebe suas determinações da natureza, da educação, da idade e da 

condição social; é produto da série de atos dos quais somos autores. Podemos ser 

declarados autores de nosso caráter, como o somos de nossos atos: do mesmo modo que 

nossos atos podem ser objeto de elogio, nosso caráter pode ser objeto de louvor 

(ARISTÓTELES, 1985, I, 12, 1101b).  
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Nota-se que vícios e virtudes têm um significado moral que vai além dos traços 

psicológicos adquiridos como hábito, até porque depende de nós e, portanto existe uma 

responsabilidade do agente em cada ação. Portanto, quando agimos, estamos, sobretudo, 

materializando uma escolha a qual somos responsáveis pelo efeito causado por ela.  

Ignorar que é pelo exercício de atividades sobre objetos particulares 
que se formam as disposições de caráter, é parte do homem 
verdadeiramente insensato. Não menos irracional é supor que um 
homem que age injustamente não deseja ser injusto, ou aquele que 
corre atrás de todos os prazeres não deseja ser intemperante 
(ARISTÓTELES, 1985, III, 5, 1114a).  

 
Na dupla afirmação da responsabilidade sobre o ato e o caráter, Aristóteles 

exclui o homem de uma trágica e possível fatalidade. Desta forma, o homem será 

declarado de forma sumária que ele é o responsável por suas ações e pela formação e 

construção de seu caráter. 

Aristóteles conclui que o ato, na sua inteligibilidade, depende de nós, porque 

temos um domínio sobre as consequências diretas desse último; em compensação, não 

podemos antecipar de forma precisa todas as consequências indiretas dos hábitos que 

assumimos. Nosso caráter é evidenciado por meio de nossas ações ou seja ações 

partilhadas no meio social tem plenas condições de apontar os traços de caráter de uma 

pessoa.  

Para esclarecer a afirmação acima suponhamos uma pessoa que tenha em suas 

atitudes o reconhecimento de ser uma pessoa honesta. É fato que ninguém nasce 

honesto, portanto, entende-se por honestidade, uma qualidade de caráter, um modelo de 

comportamento, que, sobretudo deva ser praticado. Um comportamento desonesto uma 

vez adquirido como um hábito tornar-se-á referência para muitos mais ainda se for 

alimentado pela impunidade. Não estamos afirmando aqui que o caráter de uma pessoa 

desonesta possa ser imutável, no entanto ressaltamos que uma vez adquirido um 

comportamento vicioso o mesmo irá permanecer como um hábito de ação, até que se 

crie uma nova possibilidade. Portanto, cabem-nos as seguintes perguntas: Quais os 

limites da prática da ética? Como podemos ter atitudes virtuosas? Porque, às vezes, 

sucumbimos à vontade e praticamos ações viciosas? Em que circunstâncias nossos 

desejos, decisões e ações se sustentam em um estado de caráter virtuoso, visto que não 

podemos mudar nosso caráter o tempo todo? Será que a ética é relativa? 
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Porém, em Aristóteles, existe uma saída, pois para ele o caráter não é imutável, 

mas sim suscetível de certa reversibilidade; é a esse preço que a ética adquire toda sua 

importância e é esta a saga que percorreremos, com o intuito de encontrar um caminho 

para uma prática de ações virtuosas, na esfera social, mesmo que por honra ou por 

princípios morais. 

Na interpretação que Marco Zingano (2008) faz da obra Ética a Nicômaco de 

Aristóteles, percebe-se que a forma correta dos homens agirem sempre vai depender das 

circunstâncias, ou seja, ora devemos optar por uma atitude, ora por outra, visto que uma 

segunda opção pode apresentar-se naquele momento como a opção mais moralmente 

prudente. No entanto esta ação deverá ser sempre ponderada pelo meio-termo proposto 

por Aristóteles. O equilíbrio é fundamental para que a ação prudente aconteça, pois 

somente assim os melhores resultados poderão ser alcançados. 

Uma atenção redobrada deverá sempre ser colocada em prática nos eventos 

ligados ao prazer, visto que as coisas agradáveis escondem vícios difíceis de serem 

controlados e, portanto factíveis de tornarem-se hábitos. 

 

 

 

 



26 
 

 Sobre Aristóteles concluímos que: A importância de Aristóteles está na 

introdução da razão prática mediadora, à luz da dificuldade da relação entre particulares 

e universais, justa medida entre vícios, com o conceito das virtudes dianoéticas. No 

entanto, mantém-se uma metafísica do destino do ser. Por virtudes dianoéticas 

entendem-se as capacidades de conhecimento possíveis à alma racional. Seriam as 

virtudes do pensamento, da racionalização, ao passo que as virtudes éticas seriam as 

virtudes da ação, do controle. 

De acordo com Aristóteles, as virtudes dianoéticas são: 

a arte ou technè  

a ciência ou epistéme  

a sabedoria prática, ou frónesis  

a sapiência, ou sofia  

o intelecto ou noús  

 

2.2 David Hume 

 

Nesta análise, sobre as linhas mestras que moldam o pensamento do filósofo 

empirista David Hume (2009), vamos nos ater ao Livro III partes I, II e III da sua 

principal obra, a saber; Tratado da Natureza Humana, publicado entre 1739 – 1740. 

As abordagens de David Hume sobre o entendimento e as paixões humanas 

foram tratadas nos livros I e II. O Livro III foi publicado em 1740 e, nessa obra, David 

Hume trata das ideias morais, da questão da justiça, das obrigações e da benevolência, 

ou seja, toda a fundamentação da sua concepção sobre ética. No livro III, devemos 

destacar a teoria de que não é por meio da razão que distinguimos ou reconhecemos a 

virtude e o vício, como afirmava Aristóteles. A escolha, a deliberação por parte do 

sujeito não é capaz de julgar o certo ou errado. As distinções morais, segundo David 

Hume, resultam antes, de sentimentos aprazíveis ou dolorosos, desencadeados pela 
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"simpatia", e ainda da capacidade que temos de nos identificarmos com outras pessoas 

participando do seu estado de prazer ou dor em determinado momento. 

Fundamentalmente, em seu trabalho, David Hume sustenta um programa 

empirista que não admite hipóteses. Hume descarta o eu no sentido metafísico.  No 

entanto, afirma a existência de uma natureza humana. Este aspecto é que nos causa 

curiosidade, pois é por meio da natureza humana que as ideias são criadas e associadas 

pela mente; o que importa, portanto, é investigarmos como se processam essas 

associações de ideias que irão resultar em atos virtuosos ou vis. Ao contrário, apenas 

como ideia, esses atos serão nada ou mera potencialidade o que, nesse caso, não nos 

interessa, pois não promove nenhum tipo de evolução. 

 David Hume (2009, p. 496) vai afirmar que:  

Qualquer ação exercida pela mente pode ser compreendida sob o termo 
percepção; consequentemente, esse termo não se aplica menos aos 
juízos pelos quais distinguimos entre o bem e o mal morais que a 
qualquer outra operação da mente. Aprovar um caráter e condenar outro 
são apenas duas percepções diferentes. 

 
Visto que as percepções para Hume se resumiam em ideias ou impressões surge, 

portanto, uma questão que é levantada pelo autor, a saber; “Será por meio de nossas 

ideias ou impressões que distinguimos entre o vício a virtude, e declaramos que uma 

ação é condenável ou louvável?” (HUME, 2009, p.496).  

Nota-se que quando Hume faz esta pergunta, na verdade ele procura saber sobre 

qual a natureza de todos os nossos raciocínios sobre os fatos e a resposta é: os 

raciocínios se fundam na relação de causa e efeito. Hume ainda prossegue com uma 

segunda pergunta: “qual é o fundamento de todos os nossos raciocínios e conclusões 

sobre esta relação de causa e efeito?”. Resposta: a experiência. Mas “qual é o 

fundamento de todas as conclusões derivadas da experiência?”. 

Vejamos a afirmação abaixo: 

A proposição que estabelece que as causas e os efeitos não são des-
cobertos pela razão, mas pela experiência, será prontamente admitida 
em relação àqueles objetos de que nos recordamos e que certa vez nos 
foram completamente desconhecidos, porquanto devemos ter cons-
ciência de nossa absoluta incapacidade de predizer o que surgiria deles 
(HUME, 2009, p. 496). 
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Segue-se a seguinte conclusão: 

Em resumo, portanto, é impossível que a distinção entre o bem e o mal 
morais possa ser feita pela razão, já que essas distinções influencia 
nossas ações, coisa de que a razão por si só é incapaz. A razão e o juízo 
podem, é verdade, ser a causa mediata de uma ação, estimulando ou 
dirigindo uma paixão; não pretendemos afirmar, porém, que um juízo 
dessa espécie seja acompanhado, em sua verdade ou falsidade, de 
virtude ou de vício. Quanto aos juízos causados por nossas ações, eles 
são ainda menos capazes de conferir essas qualidades morais às ações 
que são suas causas (HUME, 2009, p. 502). 

  

A relação de causalidade, em Hume, é apresentada como uma crença baseada 

em um hábito que se expressa por meio de palavras. A crença, segundo Hume, é ainda 

mais viva quando apoiada na experiência repetida de fatos semelhantes que, pelo hábito, 

produz a sensação de que os fatos naturais ocorrem com certa regularidade. Isso, 

também, permite que acreditemos que um fato, uma vez ocorrido, poderá se repetir, 

semelhantemente, várias vezes, no futuro. De acordo com David Hume, a natureza 

funciona em conformidade com as suas leis e estas leis possuem certa regularidade. 

Podemos citar como exemplo o nascer do sol: tomando como fato que o sol nasce todos 

os dias, somos levados pela força do hábito a acreditar que este evento ocorrerá sempre 

da mesma forma; no entanto, para Hume, o fato de o sol nascer todos os dias é um mero 

milagre ou providência divina, ou seja, nada garante que amanhã o sol nascerá como 

vem acontecendo por todos estes anos. Como escreve Hume (2009, p. 41): “Que o sol 

não vai nascer amanhã não é uma proposição menos inteligível nem implica maior 

contradição do que a afirmação de que ele vai nascer.”  

O interessante, em Hume, é que os conceitos de crença, hábito, regularidade e 

experiência valem também para as questões morais e políticas. Para Hume, os preceitos 

da conduta humana não se deduzem de algum suposto ‘Bem-em-si’, mas eles se referem 

apenas às paixões humanas. David Hume, quando coloca o homem como possuidor de 

um feixe de sensações declara-se um epicurista, pois acredita que as paixões humanas 

são sempre variáveis ao buscar o prazer e rejeitar o desprazer. É nesta relação de 

aprovação e rejeição, por parte do sujeito, que Hume constrói a sua tese sobre as 

questões éticas, lembrando que o papel do objeto, no pensamento de Hume, declara-se 

fundamental visto que é ele quem vai afetar o sujeito e produzir um determinado 

sentimento durante a experiência.   
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A natureza humana em sua relação com o Objeto da experiência é o ponto 

fulcral que molda o pensamento crítico e cético de David Hume. Este ceticismo, em 

relação aos fundamentos da razão, vai influenciar Immanuel Kant nas suas concepções 

sobre os costumes.  

Nota-se que em David Hume aparece um fato novo, que sugere a reflexão de que 

os valores podem variar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, de época 

para época, no entanto, a natureza humana permanece sem tantas alterações. Parece-nos 

lícito acreditar que é com base nesta afirmação que o autor constrói a tese de que os 

homens associam ideias e acreditam nesta associação por força do hábito ou costume, 

ressaltando que este costume é o resultado não apenas de uma ação particular, mas, 

sobretudo, de uma ação que une experiências coletivas. Não obstante, esse aspecto 

coletivo do hábito ou costume vai reforçar a hipótese de que podemos fazer algo 

aparentemente correto para nós, todavia, se a coletividade ou os outros reprovarem esta 

nossa atitude, passamos a duvidar desse prazer particular e exclusivo.  

Não estamos, aqui, propensos a perguntar qual a origem deste hábito, mas sim 

descobrir como este costume interfere nos atos individuais; isto nos parece, neste 

momento, bastante interessante e produtivo para nossa investigação. 

 Vejamos a seguinte afirmação de David Hume:  

O costume é, pois, o grande guia da vida humana. É o único princípio 
que torna útil nossa experiência e nos faz esperar, no futuro, uma série 
de eventos semelhantes aqueles que apareceram no passado. Sem a 
influência do costume, ignoraríamos completamente toda questão de 
fato que está fora do alcance dos dados imediatos da memória e dos 
sentidos (HUME, 1996, p. 63). 

 

Parece-nos prudente acreditar que esta afirmação destrói todos os raciocínios 

morais, científicos, religiosos e políticos baseados em hipóteses porque, sem o apoio da 

experiência, eles se tornam dogmáticos. No entanto não podemos afirmar que uma ação 

contrária ao costume seja um vício, o que chamamos atenção é que uma ação, um 

comportamento, uma atitude contrária a uma regra, uma lei, até então são vistas como 

viciosas. 

Essa passagem nos leva a refletir sobre uma atitude de caráter vicioso, em que o 

autor do ato, segundo Aristóteles, é moralmente errado. Será que o moralmente errado 

já não é o resultado de um costume apoiado na experiência de um ato vicioso onde o 
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agente acredita nesta regularidade e, se ele não o faz estará aparentemente contra uma 

prática comum e, portanto, estará fora de uma coletividade? 

O que podemos acrescentar é que a natureza humana experiência fatos, desde o 

seu nascimento, dentro do âmbito familiar e da esfera social, e é justamente nesta esfera 

social que o Sujeito atua em conformidade com os seus princípios culturais, criando 

valores e produzindo crenças. 

O tema sobre moral em David Hume (2009, p. 496) aparece como um campo de 

investigação interessante na medida em que, os valores morais adquiridos pelo sujeito 

nascem das suas relações sociais. Segundo o autor, “a paz de uma sociedade está em 

jogo a cada decisão que tomamos a seu respeito.” Ou seja, está justamente na forma 

pela qual agimos na sociedade a preocupação de saber se realmente estamos no caminho 

certo ou errado e ainda se temos reais condições de controlar nossos sentimentos, com o 

objetivo de minimizar as atitudes consideradas pela própria sociedade como vis. 

Annette Baier (1991, p. 134), comentarista da obra de David Hume, afirma em 

seu livro “A progress of sentiments”, que “o sentimento moral é pelo menos tão 

complicado como qualquer paixão indireta” e ainda, que este tipo de sentimento parece 

envolver uma inversão do esquema que Hume usou para definir paixões indiretas”. Na 

interpretação de Annette Baier o comportamento de algumas pessoas parece que é capaz 

de mediar à evolução moral de outras pessoas, ou seja, apesar de nossa evolução moral 

ser alicerçada sob um ponto de vista geral e social, a evolução moral pela qual as 

pessoas amam ou deixam de amar certas coisas no sentido de buscarem agir da mesma 

forma, esta alicerçada em uma interpretação particular no sujeito, antes de tudo mediada 

pela relação de sentimento aprazível, ou não, nascida numa relação com o outro. 

Vejamos o que diz Annette Baier (1991, p. 135) na passagem abaixo: 

Aprovação moral é uma paixão dirigida. É uma paixão impessoal 
sentida a partir de um ponto de vista geral dirigida por paixões que tem 
efeitos gerais sobre as pessoas. E ainda, “se nós queremos ter orgulho 
de nossas virtudes, precisamos evoluir nossas paixões”. 

 
Esta proximidade e influência do objeto na formação dos valores éticos do 

sujeito fazem-nos refletir sobre a importância da conduta virtuosa de representantes e 

dirigentes nas organizações empresariais. Não obstante, a construção de valores passa 

necessariamente pela conduta ética de pessoas que têm plenas condições e porque não 
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dizer a “simpatia” de poder produzir conceitos valiosos para a formação de perfis de 

caráter virtuosos que possam ser multiplicados no meio social público ou privado. 

Segundo Annette Baier (1991, p. 135) “a evolução das pessoas parece mediar 

nossa evolução moral nos traços de caráter, como a evolução moral de traços de caráter 

pode mediar a evolução pessoal de cada um de nós.” Para Hume o orgulho e o amor 

estão necessariamente envolvidos neste processo.  

Annette Baier (1991, p. 135) reforça sua argumentação na seguinte passagem: 

Eu e meus traços de caráter, eu e minhas habilidades, desabilidades, 
virtudes e vícios, eu e meu cérebro e inteligência, coração, nervos, pele, 
poros, músculos, eu e minha vida, eu e meu senso de percepção, eu e 
minha reputação, eu e minha família, eu e meus amores, eu e minhas 
ambições, eu e meu país, eu e meu local preferido de férias e seu clima, 
eu e minha importância ou desinteresse pela beleza dos peixes no 
oceano é ou não é em algum sentido meu ao invés de seus ou nossos 
traços de caráter. 

 
Podemos concluir que se, de um lado, o comportamento ético pode ser mutável, 

do outro, essa mudança está suscetível à construção de vícios irreparáveis de conduta, 

seja pela má referência e influência de outros, pela falta do conhecimento, pela 

incapacidade de resistência às vontades ou, até mesmo, pela sobrevivência e 

perpetuação da espécie. Ou seja, por meio da escolha e deliberação, de um lado 

podemos aprovar ou desaprovar a conduta do outro, no entanto em hipótese alguma 

podemos negar que o comportamento do outro não tem influência em nossas escolhas. 

A verdade é que os valores humanos que moldam a natureza humana, assim 

como afirma David Hume, podem ser limitados e por isso estarem sujeitos a pequenas 

alterações durante a vida até porque estão preenchidos de sentimentos tanto no geral 

como no particular. Estas pequenas mudanças não interferem na essência da natureza 

humana, mas escrevem novos fatos, interpretam novos eventos e fundamentalmente 

transformam o indivíduo, tanto na esfera pessoal como em sua relação com seus 

semelhantes na esfera social. 

Os valores e virtudes de um agente estão diretamente relacionados com o seu 

convívio familiar, social. É por meio das suas atitudes individuais em seu circuito social 

que o nosso agente aprova ou desaprova suas atitudes. O reconhecimento dos seus 

limites, assim como a convivência com as diferenças na sociedade, de um lado, molda 

seus princípios e, do outro, sustentam suas crenças, formando um conjunto de 

experiências capaz de formar um costume, seja ele virtuoso ou vicioso. Parece-nos lícito 
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afirmar que não existe culpa, nem atos viciosos em questões que envolvam a 

sobrevivência ou a perpetuação da espécie. Pelo menos, é assim que os fatos na 

realidade se apresentam. A natureza e todo seu ecossistema nos ensinam isso.  

A natureza humana obedece aos mesmos princípios, seja por meio de atos 

considerados benevolentes ou vis; a sobrevivência se sobrepõe a todos os princípios 

morais. Tomemos como exemplo: uma mãe que para impedir o ataque de um assaltante 

armado, contra seu filho, reage de forma contrária, com a mesma reação violenta e 

repugnante, no sentido de defendê-lo, de garantir a sobrevivência e perpetuação da 

espécie. Se necessário for matar, esta mãe até matará o outro sem sentimento de culpa, 

apesar de estar agindo contra sua vontade. Podemos considerar a atitude desta mãe uma 

ação virtuosa? Ou melhor: de que forma você reagirá vivenciando a mesma situação? 

O exemplo acima reforça a hipótese de que o comportamento ético além de ser 

relativo é limitado e não pode ser fechado em um conceito individual e universal. 

Certamente, a grande maioria agirá da mesma forma e outros pregarão a não reação, por 

parte da mãe, por ainda não ter vivido pessoalmente o mesmo problema. Portanto, 

concluímos que se, em Aristóteles, a ética pode ser mutável, visto que podemos mudar 

nossos hábitos, e em Hume a ética pode ser relativa, o importante é ressaltar que a 

natureza humana mantém a sua essência onde as atitudes virtuosas são as mais 

plausíveis pela sociedade.  Contudo, estão no hábito e/ou no costume as variações que 

nos levam à crença de que algo é certo ou errado e essas vão depender diretamente do 

estado de caráter do sujeito, do comportamento, da ação entendida como o lado externo 

de um pensamento, e ainda das suas conveniências e circunstâncias vividas. 

Segundo Hume, a razão é incapaz de explicar se uma ação é virtuosa ou viciosa. 

De outra forma, por meio da razão, os homens podem descobrir o que é verdadeiro e o 

que é falso e não o que é certo ou errado. Portanto, a distinção entre o bem e o mal   

moral não pode ser feita pela razão. Nota-se que para Hume a moral, não é suscetível de 

demonstração, uma vez que dependem das percepções de homens e vontades, desejos 

que são subjetivos. O que distingue uma virtude de um vício é a impressão que este 

gera. Se a impressão é agradável, então será virtude, se for desconfortável, então será 

um vício. Daqui resulta que, na filosofia moral de Hume, não há espaço para padrões 

eternos e imutáveis de moralidade. 

Para Hume, as percepções se dividem em impressões e ideias e é por meio das 

percepções que nossa mente pode distinguir entre o bem e o mal. Ainda, em Hume 

(2009, p. 234), nasce o seguinte questionamento: “Quando distinguimos vício de virtude 
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e declaramos se uma determinada ação é censurável ou louvável, estamos fazendo isso 

por meio de nossas ideias ou por meio de nossas impressões”. Um evento pode 

produzir, em nós, uma qualidade de sentimento voltada para um bem ou um mal estar, 

ou seja, pode gerar uma sensação de dor ou de prazer, segundo Hume. 

Esta passagem é de suma importância para o nosso estudo, visto que a prática da 

ética perpassa por um conjunto de fatores inerentes a ela, tais como cultura, crença, 

valores, escolhas, circunstâncias, conveniências, interesses, etc.  

Existe, em Hume, um fato novo que não só esclarece as questões voltadas para 

os atos virtuosos e viciosos, mas, principalmente, apresenta o sentimento como um fator 

preponderante na interpretação dos comportamentos, tanto no campo pessoal como na 

sua esfera social. Podemos afirmar que, de acordo com Hume, um ato moral deve ser 

mais propriamente sentido do que julgado. 

A impressão daquilo que nos afeta, nada mais é do que o conceito que temos 

daquilo pelo qual fomos afetados. Se, em uma determinada experiência, percebermos 

que aquele evento gerou uma sensação de alegria e prazer, nós decidimos que esta 

experiência é boa e, portanto, fará bem, sendo assim é virtuosa. Não obstante, se a 

experiência produzir um sentimento oposto àquele, acima apresentado, nós decidimos 

que esta experiência é ruim e, portanto, fará mal, sendo assim é viciosa. 

Parece-nos importante ressaltar, nesta altura de nossa pesquisa, que nem 

Aristóteles, nem David Hume dedicaram a inclusão das conveniências e circunstâncias 

em suas análises sobre a teoria das virtudes e dos vícios. Enquanto Aristóteles defende 

uma ética louvável e virtuosa, a partir da prática dos bons hábitos, colocando a 

deliberação, a escolha e os fundamentos da razão como instrumentos para uma ação 

virtuosa, David Hume segue no caminho das sensações que a experiência pode vir a nos 

afetar, ou seja, Hume se prende às impressões percebidas por nós; são elas que indicarão 

se uma atitude é certa ou errada.  

Podemos afirmar que toda experiência em si é algo singular e particular, com 

base nesta afirmação, não poderemos garantir que uma atitude é certa ou errada, antes 

mesmo de descobrirmos as razões pelas quais aquela atitude foi tomada, pois é nesta 

particularidade que entra a importância de analisarmos o cenário no qual aquela 

experiência está inserida. Não obstante, se deixarmos de lado este cenário, nós não 

poderemos chegar a uma conclusão precisa, visto que nem a força do hábito, muito 

menos o efeito da impressão, serão capazes suficientes para apontar se aquele evento é 

certo ou errado. 
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Neste momento, cabe-nos a seguinte pergunta: Que tipo de sentimento, então, é 

a raiz real da aprovação moral? David Hume irá responder como segue abaixo: 

Nos jogos de nossos sentimentos morais, nós frequentemente 
concedemos louvor a ações virtuosas executadas em épocas muito 
distantes e países longínquos e uma ação de bravura, executada por 
um adversário, merece nossa aprovação, embora suas consequências 
possam ser reconhecidas como prejudiciais ao nosso interesse 
particular (SIDGWICK, 2010, p. 197).  

Vejamos a passagem encontrada na obra de Annette Baier (1991, p. 135) que 

complementa a citação acima: 

Outra diferença entre nossa atitude para nossas ações e para as ações de 
outros é que estamos sempre mais inclinados a nossa própria cegueira 
causada pela paixão em nosso próprio caso do que naquele de outros. 
Embora possamos concordar com Hume que quando nós agimos  
estamos ao mesmo tempo colocando em prática nossa ação. 

 

 
Até aqui, fica claro que, Hume coloca a faculdade moral muito mais sob o 

terreno da percepção, da impressão, do que da ação. Ele não tenta desenvolver um 

esquema de deveres2 externos nem determinar um valor moral das diferentes qualidades 

que o sentimento moral aprova. Em seu primeiro tratado, notamos uma falta de clareza 

em seu ponto de vista sobre conduta virtuosa e, ainda, neste mesmo trabalho, Hume 

nega em seres humanos comuns a presença de uma benevolência estável e universal. 

Em seu último tratado, Hume deixa claro que não existe nenhuma obrigação, por parte 

do agente de ser virtuoso ou benevolente, a não ser a do interesse ou felicidade deste. 

Podemos ter a priori uma intenção de praticar o bem, todavia a circunstância e a 

conveniência operam para um sentido contrário a nossa vontade e, portanto, somos 

movidos a praticar o “mal”, aos olhos da sociedade, não por fraqueza, mas por 

sobrevivência e interesse pessoal. Concluímos que, tanto o sentimento como os 

fundamentos racionais, não são fortes o suficiente para apontar preceitos morais.  

Nota-se em Hume que as pessoas podem até conhecer todas as regras que 

regulam uma sociedade, no entanto, estas mesmas regras podem ser quebradas pela 

força dos sentimentos de paixão e amor e isso não quer dizer que estas pessoas agindo 

desta forma não tenham princípios morais e não possam, portanto auto controlar as suas 

                                                 
2 Examinar, por exemplo, The Direction of Our Conduct capítulo7 da obra de BAIER, Annette passagem 
como esta: “nós contamos com as ações voluntárias dos outros”. 



35 
 

atitudes. Em suma para Hume (1978) “nossas ações são mais voluntárias do que nossos 

julgamentos; mas não temos mais liberdade de um do que de outro”. 

É, justamente, neste ponto que um filósofo, nascido em Koenigsberg, na 

Alemanha, em 1724, irá direcionar as suas investigações.  Immanuel Kant, a partir de 

1760, sob a influência dos moralistas ingleses, Shaftesbury, Hutcheson, David Hume e 

de Rousseau, começará a abrir, em matéria de moral, um espaço importante ao 

sentimento.  

 

 

 

 

 

 

Sobre David Hume concluímos que: Como observação geral, é difícil pensar em 

contemplação, conceito de Aquino para a obra divina. Autores interpretam que a 

associação de ideias ou hábitos traduz-se em um tipo de mecanicismo moral que, sem 

prática construtivista racional, deixa espaço para a manutenção das éticas de tradição, 

que, atualmente, no mundo globalizado, são consideradas, de per si, como 

etnocentradas. Ruim com a racionalidade deliberativa, pior sem ela.    
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 2.3 Immanuel Kant 

 

Esta pesquisa pelas sendas da moral, em Kant, não foi um trabalho fácil, pois seu 

pensamento acerca da moral representa um aspecto da filosofia que é uma revolução 

metodológica. Kant vai pensar o bem moral não como algo externo a ser alcançado pelo 

sujeito, mas decorrente de uma lei moral em que o autor é o próprio sujeito, 

configurando assim o antropocentrismo como base de um pensamento que se tornará 

preponderante. 

A preocupação crítica de Kant, que permeia as duas questões centrais de seu 

pensamento (a saber: o conhecimento e a ação humana), circunscreve-se numa 

intencionalidade que procura justificar o pensamento puro, a priori, antes da 

experiência em si, como fundamentação última do conhecimento verdadeiro e da 

moralidade.  

Por meio de sua obra intitulada “A Fundamentação da metafísica dos 

costumes”, Kant procura determinar o princípio supremo da moralidade. Essa obra, 

nada mais é do que um estudo preliminar à “Crítica da razão prática”, obra que lançou 

as bases para uma ciência a priori da conduta. 

O objetivo principal de nossa análise estará voltado para a concepção sobre 

moralidade defendida por Kant, pois, para ele, a lei moral é condição a priori da 

vontade e, ainda, que devemos obedecer à lei pela própria lei e não por outro motivo, 

sendo a obediência a essência moral. 

Kant inicia sua tese buscando entender a passagem de um possível conhecimento 

racional comum para um conhecimento filosófico. O que Kant procura na verdade é um 

início, sobretudo, lógico e livre de suposições. Algo comum, tal qual uma essência, que 

está indubitavelmente presente em toda consciência humana. Eis o ponto de partida: 

“Não é possível conceber coisa alguma no mundo, ou mesmo fora do mundo, que sem 

restrição possa ser considerada boa, a não ser uma só: uma boa vontade” (KANT, 1959, 

p. 53).   

Em Kant, uma vontade é boa, quando é boa em si mesma, não necessariamente 

pelos efeitos causados por ela, como defendia David Hume, mas sim quando nela está 

depositada a natureza do querer. Neste ponto, inserimos a colocação de mais uma 

passagem do autor, no sentido de deixarmos as suas convicções claras e distintas, 

vejamos: 
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Mesmo quando, por singular adversidade do destino ou por avara 
dotação de uma natureza madrasta, essa vontade fosse completamente 
desprovida do poder de levar a bom termo seus propósitos; admitindo 
até que seus esforços mais tenazes permanecessem estéreis; na 
hipótese mesmo de que nada mais restasse do que a só boa vontade 
(entendendo por esta não um mero desejo, mas o apelo a todos os 
meios que estão a nosso alcance), ela nem por isso deixaria de refulgir 
como pedra preciosa, dotada de brilho próprio, como alguma coisa 
que em si possui valor (KANT, 1959, p.54). 

 

Notamos que, em Kant, aparece uma lei moral por meio de uma ação que tem 

como qualidade primordial ser boa em si. Percebemos um antropocentrismo, um valor 

depositado no sujeito, ou seja, Kant redesenha a posição sujeito-objeto na teoria do 

conhecimento, a saber; ele coloca o homem no centro de toda ação moralmente válida. 

Desta forma, abre-se a possibilidade de se pensar a liberdade da vontade humana, ponto 

fulcral de nossa pesquisa, sob o ponto de vista kantiano. 

De acordo com Kant, o conteúdo desta boa vontade que tem como qualidade ser 

boa em si mesma, é o próprio é dever entendido como regra e lei. Poderíamos dizer que 

a boa vontade, em Kant, é a vontade que temos de agir, sobretudo por dever. 

Parece-nos lícito aceitar que sob o ponto de vista kantiano, uma pessoa virtuosa, 

antes mesmo de vivenciar qualquer experiência, tem em si, leis morais de conduta e, 

portanto, caráter suficiente para respeitar a lei e desta forma cumprir com seu dever 

como cidadão que vive em uma sociedade, pois ele acredita que a lei que vale para ele, 

como partícipe social, vale para todos. 

 

Vejamos a passagem abaixo: 

 

Deixo também de lado as ações que são realmente conformes com o 
dever, para as quais, no entanto os homens não sentem inclinação 
imediata, mas que apesar disso executam sob o impulso de outra 
tendência; porque, em tal caso, é fácil distinguir se ação conforme 
com o dever foi realizada por dever ou por cálculo interesseiro. Muito 
mais difícil é notar esta distinção, quando, sendo a ação conforme com 
o dever, o sujeito sente para com ela uma inclinação imediata (KANT, 
1959, p.57). 

 

Encontramos, em Kant, uma liberdade do sujeito que é movida por uma 

intencionalidade que não é apenas um desejo ou vontade. Esta intenção deve estar 

imbuída de meios capazes de torná-la realidade, portanto, o valor moral de um ato, em 

Kant, reside necessariamente na intenção. Verificamos que, em Kant, uma ação para ser 
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considerada moral deve estar em conformidade com o dever. Deve ter a boa vontade 

como a vontade de agir por dever. Mas é racional no sentido da inserção das categorias 

da razão pura prática e não é fora do mundo, ou seja, metafísico. Deve ser executada por 

dever. Segundo ele, toda ação que sofre a influência da sensibilidade, mesmo que esta 

ação esteja em conformidade com o dever, ela é algo no mínimo estranho. A moralidade 

está diretamente ligada à razão, à intenção do Sujeito e não ao sensível como afirmava 

David Hume. 

Em suma, concluímos que, sob o ponto de vista de Kant, a moralidade brota da 

pureza da intenção e este é o primeiro princípio do conhecimento filosófico. Ao invés, 

numa posição contrária, está a legalidade ou a conformidade com a lei. 

Vejamos o que diz Gérard Lebrun sobre o conceito de moralidade descrita por 

Kant: 

A moralidade descrita por Kant é, não raro, reduzida a 
regulação da prática do sujeito pela razão pura, ou seja, à 
injunção de obedecer à lei e de adequar a ação do sujeito à 
forma da universalidade. Se a moralidade fosse apenas isso, 
seria inteiramente inútil procurar sua antecipação num conceito 
atinente à natureza, como é o caso do “juízo teleológico”, pois, 
sob este aspecto a ruptura é absoluta entre os dois domínios; 
quando se trata simplesmente de cumprir nosso dever, não 
temos que dar conta da constituição da natureza “não 
dependemos de sua colaboração” (LEBRUN, 1993, p.109). 

 
O segundo princípio apresentado por Kant para justificar sua concepção sob o 

valor moral do ato pode ser apresentado na seguinte passagem: “Não é o objeto que 

desejo atingir que faz o valor moral do meu ato, mas a razão pela qual eu quero atingi-

lo”. Este é o segundo princípio, a saber, o princípio do querer. “O mercador honesto é 

moral se é honesto por dever; carece de valor moral se é honesto por interesse” 

(PASCAL, 2005, p.121). 

Como exemplo prático presente em nosso cotidiano suponhamos alguém que 

decida, por um motivo ou outro, estacionar seu carro em uma vaga reservada para 

pessoas com necessidades especiais. Este ato  tem necessariamente um valor moral, sob 

o ponto de vista acima citado, uma vez que o objeto a ser atingido, a vaga de 

estacionamento, fruto do seu desejo, pode não ser considerado como princípio motriz da 

sua decisão. A única coisa que podemos afirmar neste ato é que, a razão foi o motor 

propulsor para sua atitude, levando em consideração as circunstâncias e conveniências 

ali apresentadas. Kant alicerça a moral na razão e não no sentimento, como defendia 

David Hume. Para ele, qualquer um de nós pode reconhecer, a cada momento, onde está 
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o dever, condição de uma boa vontade perguntando-se a si próprio: posso querer que 

esta ou aquela ação se converta em uma lei universal? 

Concluímos que, em Kant, toda ação no particular deve ser antecipadamente 

estudada no sentido de saber se esta ação poderá no futuro ser praticada por outros e 

assim tornar-se uma ação universal, uma regra, uma lei adotada como boa e democrática 

valendo para todos. Enfim, a moralidade não se julga de fora, pelo contrário deve ser 

avaliada no sujeito, em seu universo particular. Vejamos a citação a seguir: “quando se 

trata de valor moral, o que importa não são as ações exteriores que se vêem, mas os 

princípios internos da ação, que não se vêem” (KANT, 1959, p.68). Conforme tal 

afirmação, podemos concluir que todos os nossos atos, até mesmo aqueles que nos 

aparecem aparentemente com características virtuosas, estão alicerçados em dois fatores 

essenciais que influenciam diretamente a ação, de um lado, um tipo de “narcisismo” e, 

do outro, o interesse pessoal. No entanto, para Kant, a vontade boa é a vontade de agir 

por dever, sem nenhum interesse. Eis aqui o motivo que deve determinar a vontade de 

todo ser racional, a saber; obedecer ao dever por ser ele o dever. É o princípio racional 

sobrepujando o princípio material. 

A passagem acima leva-nos a seguinte reflexão: Quando Kant sugere que 

devemos obedecer a uma lei moral dentro de nós por dever, parece-nos lícito acreditar 

que esta lei moral pode ser interpretada por princípios morais e não necessariamente por 

regras. Entende-se por princípios como imperativos categóricos, imperativo que se 

ajusta aos fins detectados pela razão pura prática. 

Kant não reconhece o valor moral na ação que visa a um fim particular, 

privativo, um interesse próprio, tal como ser reconhecido por um ato de bondade, 

solidariedade, benevolência, etc. Para Kant, os fins de uma ação devem ser gerais, a 

saber, os fins da própria lei que se impõem a quem age por puro reconhecimento da 

justiça e correção da lei. Poderíamos dizer então que a ação moral que tem valor é 

aquela que é feita por amor à lei e não por amor de si, em que esta demanda uma forma 

de recompensa pela ação realizada. 

De acordo com Gérard Lebrun (1993, p. 112) comentarista da obra de Kant 

temos a seguinte citação: 

Quando Kant escreve que a Lei moral (...) também nos 
determina, e certamente  a priori, um objetivo final para o qual 
nos obriga a tender: o Bem Soberano possível no mundo pela 
liberdade, ele entende por objetivo final o fim que o sujeito 
moral se obriga a visar, pelo fato de que se coloca como 
vontade boa; o objetivo final é, pois, um fim a atingir. Ao 
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contrário, quando se diz do sujeito moral que ele é “um fim 
existente por si”, a palavra não designa de modo algum “um fim 
a realizar”, e deve ser entendida “de maneira apenas negativa”: 
“fim contra o qual nunca se deve agir”. 
 

Ainda na análise de Lebrun (1993, p. 112) temos: 

 

Esse “negativismo” é compreensível, na medida em que a 
análise moral se refere ao princípio da vontade, e, não, à 
vontade ocupada em realizar um fim. A palavra fim, então não 
mais designa em primeiro lugar o efeito que espero de minha 
ação, mas “o motivo que tomei como regra geral” de minha 
conduta. “A ética não poderia partir dos fins que o homem pode 
se colocar (...). Na ética é o conceito de dever que deve 
conduzir aos fins. 

 

Em suma, para Kant, uma ação só seria moral se ela valesse por si mesma e não 

pelo efeito que se espera ou que se atinge por meio dela. E uma ação para valer por si 

própria deve ser efeito de uma boa vontade tomada como norma de conduta, a partir da 

razão. Este princípio deve ser sem nenhum tipo de condicionamento, portanto a priori, 

antes mesmo da experiência em si. Os bons ou maus efeitos deste princípio não podem 

ser julgados pelo senso comum. Mas, as causas pela quais este princípio foi 

orquestrado, sim. 

Para Kant, um ato que traz em si uma satisfação instintiva não é, e não pode ser, 

considerado como um ato moral. Para ele, aquele que tem seus atos regidos pelos seus 

instintos e inclinações, mesmo estando conforme seu dever, não pratica atos morais. 

Parece-nos possível, neste ponto, concluir que se o ato moral se configura nesses 

termos, acima apontados, não é possível exercê-lo dando voz aos nossos instintos 

naturais e às nossas inclinações, e ainda que somente a partir de uma firme boa vontade, 

estabelecida por princípios racionais de universalidade e necessidade, é que nos 

tornaríamos homens éticos. 

Por sua vez, ainda de acordo com Kant, a vontade humana é determinante de 

atos considerados morais somente quando essa vontade tiver o seu valor fora do 

propósito que se queira alcançar por ela, isto é, que o valor dessa vontade se 

circunscreva em um princípio incondicionado a priori, antes da experiência. Ações 

éticas são incondicionais independentes do valor engendrado pelo Objeto. A vontade é 

mera potencialidade se não transformada em atitude. A vontade se situa entre um 

princípio formal e um princípio material, afirma Kant (2005, p. 13): 
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Por sua vez, a vontade humana é determinante de atos 
considerados morais somente quando essa vontade tiver o seu 
valor fora do propósito que se queira alcançar por ela, isto é, 
que o valor dessa vontade se circunscreva em um princípio 
incondicionado a priori. A vontade se situa entre um princípio 
formal e um princípio material. O ato moral só pode ser 
considerado como tal se circunscrito numa vontade cujo valor 
esteja no princípio formal que a norteia: o direcionamento dessa 
vontade através da razão pura assume o cumprimento do dever 
e o dever é “a necessidade de uma ação por respeito à lei”. 

 

Para Kant o ato moral só pode ser considerado como tal se estiver ligado a uma 

vontade que tem como o princípio formal que a norteia: o balizamento dessa vontade 

por meio da razão pura passa a assumir o cumprimento do dever e o dever é: “a 

necessidade de uma ação por respeito à lei” (KANT, 2005, p.28). 

Kant aponta para o fato de que toda vontade humana deve obedecer a lei 

segundo a qual nossas ações, em conformidade com ela, tenham caráter universal, ou 

seja, possam ser generalizadas. Isso significa que nossa vontade deve engendrar 

somente atos que podem ser assumidos por todos em relação a nós mesmos.  

Segundo Kant, a razão naturalmente nos força a ter um respeito para com uma 

lei universal. Entende-se por uma lei universal aquela lei que queremos que todos 

cumpram, pois o cumprimento dela, por todos, acaba por fim a beneficiar a todos. Se 

quisermos que todos cumpram esta lei universal, surge da mesma forma, um dever para 

que nós também a cumpramos.  

No entanto, sob o ponto de vista de que um ato moral deve estar, portanto, em 

conformidade com uma lei universal, onde minha ação se conforme à lei, na qual uma 

regra que vale para um deve necessariamente valer para todos e vice versa, Kant reforça 

afirmando que “ a universalidade de uma lei em geral a qual a máxima da ação deve ser 

conforme”(KANT, 2005, p.29). Sob o ponto de vista da prática, levantamos a seguinte 

observação acerca da concepção Kantiana: O ato praticado por alguém que quebra uma 

regra ao parar em uma vaga reservada para pessoas com necessidades especiais pode ser  

o resultado das circunstâncias e conveniências apresentadas naquele momento. Levando 

em consideração que, na vida prática, quando generalizada esta situação, por meio de 

pesquisa observacional, dependendo das circunstâncias e do momento, todos ou quase 

todos os demais membros de uma sociedade agiriam da mesma forma, podemos afirmar 

que o ato desta pessoa, apesar de aparentemente ser um ato imoral no particular é um 

ato moral, pois é universal, e faz parte do geral; queremos que todos cumpram seu papel 
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de defender a vida, e quando ela está em jogo, todos agirão da mesma forma por uma 

questão de amor, conveniência e circunstância.  

Para Kant, a razão deve prevalecer sobre os instintos naturais. A razão deve 

moldar o dever e assumi-lo como princípio antes mesmo da experiência e ter como o 

propósito direcionar a vontade humana regulando a ação para um fim universal. Como 

podemos saber se o ato praticado por uma pessoa foi uma ação executada por dever ou 

uma ação movida pelos seus efeitos? É claro que uma pessoa pode ter todas as razões 

necessárias para justificar a sua atitude perante a lei, da mesma forma que todos nós 

teríamos inúmeras formas de defesa, no entanto, até que ponto a razão pura é capaz de 

moldar uma ação, fruto de um ato de boa vontade, sem a presença dos instintos naturais 

e nenhum interesse particular?  

Kant faz uma transição da filosofia do senso comum popular para o que ele 

chama de metafísica dos costumes. Esta metafísica se baseia em uma lei racional que 

possa ser geral, universal que, portanto, valha para todos.  Para esta lei universal, que 

possa valer para todos Kant vai elaborar uma concepção teórica chamada de Imperativo 

Categórico que funciona como uma lei natural e universal do homem e para o homem 

em suas relações sociais. Este Imperativo Categórico vai ditar as regras pelas quais 

todas as pessoas devem agir como partícipe de uma sociedade. Sua ética e moral têm 

como base este preceito. 

Portanto, para Kant, com a entrada no mundo inteligível, como ato de liberdade 

da vontade, pela razão pura prática, o princípio racional (da deontologia) deve se impor 

ao princípio material (o dos desejos). No mundo inteligível, mediante o axioma da 

consciência universal, comparando a liberdade de escolha com as liberdades 

individuais, e de conformidade de fins, de tal maneira que o fim de um possa ser o fim 

do outro, o dever se torna equivalente a uma lei natural, o imperativo categórico. 

Importante observar que, após a Metafísica dos Costumes, Kant seguiu com a Crítica da 

Razão Prática e, na Crítica do Juízo, na introdução, evolui com a ideia de conformidade 

a fins 

 

Gérard Lebrun (1993, p. 113) faz a seguinte conclusão;  

 

Assim, não é propriamente o sujeito moral que se anuncia 
através da Crítica do juízo, mas o Autor moral do mundo, cujo 
juízo teleológico o conceito esboçará. A passagem, no fim das 
contas, é teológica. O que nada tem de surpreendente, se 
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lembramos que, se a moralidade basta a si própria, sua 
existência é, em contrapartida, inconcebível sem a base 
teológica. Essa verdade foi negligenciada pela interpretação 
kantiana que não dispensou atenção suficiente ao outro aspecto 
do sujeito moral que, além de autônomo, é também sujeito 
agente de acordo com a Lei que tomou como máxima. Pois o 
sujeito moral também está destinado agir, e a agir em vista do 
fim que a razão lhe prescreve: o advento do Bem Soberano 
neste mundo. 

 

A ética clássica e contemporânea será ainda comentada no capitulo IV quando, 

então, faremos uma relação destas com a ética praticada no universo empresarial.  

 
 
 
 
 

 
 
 
   

    A ética clássica, Aristóteles e Kant, acabam, por fim, em não serem éticas que 

comportem evolução, algo incompatível com a dinâmica do mundo contemporâneo, 

principalmente no universo dos negócios. Como então chegar a um evolucionismo 

realista que não seja relativista?  
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2.4 Hegel 
 
 

Quando analisamos a participação de George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 

1831) na história da ética, notamos que ele influenciou positiva e negativamente muitos 

escritores que falaram sobre ética, o que nos leva a evidenciar a importância de suas 

teorias para este trabalho, todavia não trataremos o pensamento de Hegel de forma 

profunda, apenas iremos destacar suas principais contribuições para o campo da ética, 

buscando localizar o conceito de comunidade em sua filosofia. 

Friedrich Hegel (1770 – 1831) não escreveu especificamente sobre ética. Sua 

filosofia moderna aborda principalmente áreas como a história e a sociedade. Dentre 

estas áreas a questão da moralidade e da eticidade são tratadas, de forma distinta por 

Hegel, em sua filosofia do direito ou da lei. Algumas obras de Hegel podem ser 

destacadas como gênese do seu pensamento sobre ética.  (Life of Jesus, 1795) e (The 

Phenomenology of Mind, 1087). Estas obras foram escritas no final do século XVIII em 

contraste a moralidade cristã e a filosofia sobre ética de Kant respectivamente. Na 

primeira obra Life of Jesus, Hegel trata Cristo como um professor de ética. A segunda 

obra, ‘The Phenomenology of Mind’ marca o início do pensamento filosófico de Hegel. 

Em 1821, Hegel publicou ‘Outlines of the Philosophy of Right’, segundo o 

escritor Vermon J. Burke (2008, p. 39) “sua melhor obra sobre o estudo da 

ética”.   

Vejamos o que diz o comentarista da obra de Hegel, Allen W. Wood 

(1995, p. 17) sobre a teoria ética de Hegel: 

 

A teoria ética de Hegel é baseada em uma complexa 
concepção sobre a natureza humana, sistematizada com um 
número de diferentes auto-imagens das pessoas. Hegel baseia 
sua concepção em sua teoria da história, a qual tenta mostrar 
como diferentes elementos surgiram por meio de um 
desenvolvimento cultural. A ética de Hegel é, entretanto, 
culturalmente e historicamente específica em caminhos que a 
maioria das teorias éticas não seguiu. Ao mesmo tempo, Hegel 
tenta evitar um relativismo cultural por defender sua concepção 
de natureza humana como o resultado de um processo a qual 
os seres humanos tem adquirido como medida de um genuíno 
auto conhecimento humano.  

 

Os primeiros ensaios de Hegel sobre ética abordaram o sistema sobre 

ética proposto por Kant. Hegel vai contrapor o pensamento de Kant com 

relação ao conceito de legalidade ou cumprimento das leis. Hegel vai apontar 
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que Jesus pregou uma moralidade por meio de comandos impostos 

externamente, no seio de uma tradição judaica, que agora está preocupada, 

sobretudo com a satisfação das necessidades humanas. Esta nova moralidade 

estava fundamentada na autonomia da vontade humana. 

Hegel vai acusar Kant de ter se enganado em suas afirmações sobre as relações 

de comando que exijam uma lei para ordenar o amor. Isto está errado diz Hegel. Ele 

pensa a base do amor em um imperativo: “No amor todos os pensamentos de direitos 

desaparecem” (BOURKE, 2008, p.39).  

Não podemos considerar que o pensamento de Hegel é um tipo de reação a Kant, 

no entanto, podemos afirmar que Hegel permaneceu um idealista, mas defendeu sua 

teoria para além do significado original da ideia como uma apresentação da consciência 

individual, em direção a uma doutrina em que todas as coisas e todos os eventos 

ocorrem na mente de forma objetivada ou seja, intencional, racional.  

Segundo Hegel (Apud BOURKE, 2008, p.40): “A realidade é completamente 

racional: existe uma explanação plausível para todas as coisas e o método para uma 

explicação filosófica é dialético.” O idealismo absoluto de Hegel é um sistema no 

qual todas as coisas podem ser cognoscíveis, todas as coisas têm uma 

explicação e ocorrem de acordo com um determinado modelo padrão, 

prefixado.  

Em Hegel a moral e a ética aparecem de forma distinta, sendo que a 

moral é considerada por Hegel como subjetiva e está pautada na 

autodeterminação da vontade do Sujeito de agir conforme seus propósitos e 

intenções. A ética é considerada como uma moralidade objetiva, onde uma 

vontade só se determina quando decide. Com base nesta afirmação Hegel vai 

concluir que Kant aportou suas concepções sobre ética no plano subjetivo. 

Vejamos a passagem abaixo extraída da obra Ética e Filosofia Política: Hegel e o 

Formalismo Kantiano: 

A responsabilização, do ponto de vista subjetivo, portanto, exige a 
presença destas duas condições: o saber e o querer (o reconhecimento 
e a vontade). Na exteriorização a vontade reconhece como seu o que 
ela soube e quis fazer. Só um ato livre pode ser responsabilizado. É o 
direito de saber que cada indivíduo tem.  

[...] Se a preocupação principal de Kant é estabelecer o princípio 
supremo do agir, a de Hegel, na moralidade, é determinar as condições 
de responsabilidade subjetiva e, na eticidade, mostrar o 
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desdobramento objetivo das vontades livres. O primeiro está mais 
preocupado com os princípios do agir; o segundo mais com os 
desdobramentos, circunstâncias e conseqüências do mesmo. As 
conseqüências e os resultados não são ignorados por Kant. O que não 
podem é servir de fundamento do princípio supremo da moralidade 
(WEBER, 2009, p. 99).   

 

A resposta que Hegel tem para a eticidade é a seguinte: “Que a minha 

vontade seja posta como adequada ao conceito e com isso superada e guardada sua 

subjetividade” (HEGEL, apud GOLDIM, 2011).  

Ainda em Hegel temos a seguinte passagem: "Por meio da decisão, a vontade se 

põe como vontade de um determinado indivíduo frente a outro. Uma vontade que não 

decide nada, não é uma vontade real” (HEGEL, apud GOLDIM, 2011). Toda decisão é 

escolha, e quem escolhe deixa, ou como diz Hegel, "renuncia à totalidade” e se 

"compromete com a finitude", isto é, se põe limites. O que determina essa escolha são as 

circunstâncias históricas, a cultura, os hábitos, e costumes: “Todo esse movimento de 

concretização, limitação, mediação social da liberdade é o âmbito da eticidade”. 

(HEGEL, apud GOLDIM, 2011).  

Segundo Hegel, “a eticidade trata das determinações objetivas ou da mediação 

social da liberdade. Tem, portanto, um conteúdo e uma existência que se situa num 

nível superior ao das opiniões subjetivas e caprichos pessoais: "as instituições e leis 

existentes em si e para si". (HEGEL, apud GOLDIM, 2011).  

Nota-se, em Hegel que na moralidade o sujeito é avaliado no seu  modo de agir 

de forma subjetiva, já na eticidade ele é considerado como membro de uma comunidade 

ética, ou seja, é avaliado e qualificado conforme suas ações e as consequências 

provindas delas. A ética em Hegel, portanto, envolve mediações sociais, que vão da 

liberdade do Sujeito em agir até as responsabilidades que recaem sobre ele mediante o 

ato praticado. Assim como ser político e membro de uma sociedade, o Sujeito deve 

atentar para as leis que estão em si e as que foram determinadas para si como regra 

social. 

Hegel afirmará que: “Minha vontade livre tem que mediar-se com a vontade 

livre do outro, a fim de se universalizar. O imediato tem que ser mediado, para que 

possa estabelecer um princípio ético universal.” (HEGEL, apud GOLDIM, 2011). 

Na obra de Allen Wood (1995, p. 36), comentarista de Hegel, encontramos a 

seguinte interpretação de Wood sobre o conceito de liberdade em Hegel: “Na tradição 



47 
 

liberal, liberdade refere-se a esfera da privacidade na qual indivíduos podem fazer o que 

quiser imune a interferência de outros especialmente do Estado.”  

Em Hegel, encontramos ainda as seguintes passagens na mesma obra. Estas 

citações são importantes para entendermos basicamente o conceito de comunidade em 

Hegel, vejamos:  

É importante frisar que na "subjetividade ética" desaparecem as 
vontades particulares, enquanto imediatas e naturais, uma vez que, 
submetidas ao processo de mediação, reconhecem que sua dignidade 
se funda nessa substancialidade. A lei moral, portanto, não tem 
validade apriorística ou que poderíamos chamar de validade natural 
imediata. O critério de moralidade passa a ser a possibilidade de 
universalização a posteriori, isto é, a universalização resultante da 
mediação das vontades envolvidas e afetadas.    

Na eticidade, enquanto identidade da vontade universal e particular há 
uma coincidência entre deveres e direitos. "Por meio da ética, o 
homem tem direitos, na medida em que tem deveres, e deveres, na 
medida em que têm direitos. [...] Só pode ter deveres quem tem, ao 
mesmo tempo, direitos. Um escravo, portanto não pode ter deveres. 
(HEGEL, apud GOLDIM, 2011)    

 

Na concepção de Hegel, o universal, ao concretizar-se se torna individual. Com 

isso conclui-se que a concretização sempre se dá num campo determinado, seja numa 

população, numa comunidade que pratica ética, numa empresa, ao passo que a o 

conceito de universal em Kant permanece no plano formal e por isso, meramente 

abstrato. Kant não inclui na moralidade as instituições.  

A ética de Hegel propõe um homem livre que haja em conformidade com o todo, 

a coletividade, o social. Portanto, para Hegel a comunidade é a efetivação do indivíduo 

expressada por meio da ética de um povo. Para Hegel o homem só se realiza na 

comunidade. 

De acordo com Allen Wood (1995, p. 256):   

[...] o pensamento de Hegel sobre ética não dissolve a ética 
na sociologia ou a reduz na política, mas numa relação 
social com instituições que jogam uma importante regra 
que representa o padrão do pensamento de Hegel sobre 
ética com base numa auto-atualizarão da liberdade do 
espírito. Os deveres éticos e princípios estão apoiados em 
uma razão universal, mas eles podem ser também os 
princípios de uma atual ordem social. 
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Nota-se em Hegel que a ética tem em si uma orientação social externa onde a 

conduta particular é necessariamente moldada pela convivência social.  

Segundo Wood (1995, p. 257): “Hegel tenta mostrar que as instituições da 

sociedade moderna, a família, a sociedade civil e o Estado, atualizam a liberdade 

humana no mundo moderno”.   

 

Hegel refuta, explicitamente Kant, pois não admite qualquer pronunciamento 

moral que se deseje eterno, já que, por sua avaliação, qualquer asserção carrega, em si e 

por si, o gérmen da contradição. Assim, a ética hegeliana para não estar permanente 

relativizada fica, enquanto estável, na figura do estado em forma de "registro" da 

evolução histórica do homem, de maneira que, na vida cotidiana, a contradição siga seu 

curso.   

Para Hegel o subjetivo, quando sai da consciência que é só desejo e já é 

consciência de si, é universal em si, mas somente para si. Dessa forma, novas hipóteses 

são possíveis, mas devem adentrar, na maneira da lógica hegeliana, o objetivo. O 

sistema é idealista e nominalista e a razão é tratada com R maiúsculo, sem falibilismo a 

não ser o do princípio da contradição, que é o gérmen da evolução.  

Hegel é evolucionista, mas de uma razão absoluta e, de quebra, o que conta é só 

a cultura ou a história humana, sem simetria do pensamento com a natureza. Certas 

opiniões são difíceis de sustentar na sequência do pensamento hegeliano 
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2.5 O Delineamento da Ética Contemporânea 

 

É fato que o mundo mudou e com ele mudaram as relações entre as 

pessoas que povoam este mundo. Atualmente vivemos num mundo muito 

diferente daquele vivido pelos pensadores anteriormente citados. Nosso mundo 

é tecnologicamente globalizado, preocupado com questões ecológicas, com os 

direitos humanos, com a miséria e precária condição de vida das pessoas em 

alguns países, somados a isso, a eminência de guerra decorrente de 

desacordos internacionais, tudo isso culminou em uma reflexão, sobre as 

possibilidades e limitações da prática de uma possível ética nos dias de hoje. 

  Antes mesmo de adentrarmos no tema vale a pena ressaltar que na 

ética contemporânea existe, de forma clara, um esforço em 

destranscendentalizar a razão kantiana para uma razão situada no mundo 

circundante.  
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Uma tentativa de fundamentar a ética nos dias de hoje, 

necessariamente, deve passar por um sistema de valores, uma visão de 

mundo que se concentra de forma singular e unilateral no sujeito. Não 

obstante, este individualismo é a peça do sistema que legitima uma sociedade, 

sobretudo individualista onde o sujeito agente se fecha nas suas escolhas, nos 

seus interesses e nos seus desejos e necessidades. Desta forma caminham 

todos os partícipes desta sociedade, numa busca infinita pela realização de 

seus particulares fins, tendo sempre como meta comum a felicidade. 

Esse é o reflexo de uma sociedade voltada para a produção, onde os desafios 

ganham novos sentidos e passam a ultrapassar os limites do que poderíamos apontar 

como eticamente correto. É justamente neste novo cenário que vamos primeiro apontar 

as principais correntes da ética contemporânea e depois então analisar as possibilidades 

para a prática de uma ética contemporânea levando em consideração os novos desafios 

designados as pessoas tanto na esfera pessoal como na esfera social. 

Quando adentramos no campo de análise da ética contemporânea, verificamos 

que o estudo da ética ganha uma nova abordagem. A axiologia, entendida como o 

estudo dos valores, ganha importância e, é literalmente destacada, por meio do papel 

que o objeto representa dentro da relação de valor entre o sujeito e o objeto. 

Para dar início ao nosso trabalho, vejamos a passagem abaixo, a qual reforça e 

esclarece a forma pela qual a teoria dos valores tem sua representatividade no 

pensamento contemporâneo: 

 

Wilbur M. Urban pensou que ele era o primeiro a usar o termo 
“axiológico”, mas isso já tinha sido usado mais cedo na Europa. 
Talvez o mais útil significado geral de “valor” seja a famosa definição 
de R. B. Perry: “Valor é algum objeto de algum interesse”. Estar 
interessado, no uso deste objeto, significa estar a favor ou contra 
alguma coisa. (BOURKE, 2008, p. 125). 

 

Em seu livro, Valuation: Its Nature and Laws, Wilbur M. Urban (2002, p. 16) 

afirma que “A segunda tarefa de uma teoria do valor é a avaliação reflexiva de objetos 

de valor. Não só sentimos o valor de objetos, mas avaliamos estes objetos e, em última 

instância, os próprios sentimentos de valor”.  É claro que aparece aqui uma abordagem e 

uma observação diferente do olhar psicológico. Percebe-se que estamos diante de um 

ponto de vista que, não só requer que seja claramente definido, mas também 

adequadamente relacionado com o psicológico. 
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De acordo com Wilbur M. Urban, o termo axiologia vai aparecer para dar conta 

deste problema, visto que se o problema fosse somente de validação do objeto ou sobre 

os processos que envolvem o conhecimento, tanto a lógica quanto a epistemologia 

seriam capazes de resolvê-lo. No entanto, a epistemologia, segundo o autor, parece um 

tanto estreita para incluirmos a questão da avaliação de valores. Portanto, parece-nos 

lícito, a partir deste momento, pontuar que a “ética axiológica”, neste trabalho, está 

fundamentada na teoria dos valores, tal como foi desenvolvida por Scheler e Nicolai 

Hartmann, com os precedentes de Ehrenfels, Meinong e, sobretudo, Brentano, como 

veremos a seguir. 

Recentes filósofos têm abordado o tema sobre valores nos mais diferentes 

campos de experiência, tais como: estética, economia, religião, lógica, e valores morais. 

Este é um tema corrente no pensamento da maioria dos filósofos contemporâneos. O 

que fundamentalmente propomos neste capítulo é analisar as teorias sobre ética 

procedentes de um grupo de pensadores austríacos e alemães que desenvolveram suas 

teses sob a influência de filósofos como John Dewey e R. B. Perry, os quais serão 

abordados mais a frente nos próximos capítulos. Estes filósofos ofereceram uma leitura 

objetiva e idealista sobre a questão dos valores. 

Sob as quetões que envolvem uma ordem moral, muitas vezes estes filósofos 

afirmam existir algum tipo de experiência direta, em vez de um reino de valores éticos 

que servem como normas ou padrões para o julgamento prático. Para eles existe uma 

relação direta entre o conceito de ideia de valor presente na axiologia com a 

fenomenologia. . A razão neste caso não inclui nenhum tipo de extramundo ou mesmo 

metafísicas sacerdotais e religiosas. 

 Serão tratadas duas abordagens distintas sobre o assunto que envolvem a ética 

axiológica. O primeiro ponto que devemos ressaltar está no entendimento de que, sob o 

ponto de vista destes filósofos, o conceito teórico de valor ideal tem quase sempre um 

caráter intuicionista, ou seja a presença marcante da intuição, por parte do Sujeito, é 

afirmada como referência ou guia para uma ação final. 

Como uma possível verdade, o que estes filósofos alegam é que o que aparece 

no lado exterior ao sujeito, não é um tipo de qualidade concreta de bondade ou maldade, 

de uma atitude ou ação, certa ou errada, mas alguma coisa que possa caracterizar, 

necessariamente a presença de uma essência de bondade. Somado a esta teoria, eles 

acrescentam a noção de auto realização. Estes pensadores tendem a afirmar que uma 
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atitude moralmente correta, no mínimo, aperfeiçoa uma determinada pessoa, no sentido 

de balizar sua conduta para um caminho correto e distinto. 

Frans Clemens Brentano (1838-1917), foi um destes pensadores que, moldado 

pelas teorias de Aristóteles e a filosofia escolástica, forneceu a semente para o 

desenvolvimento do pensamento sobre axiologia e ética no meio austríaco. Ele ensinou 

filosofia  e psicologia em Viena e teve vários estudantes famosos, dentre eles, Sigmund 

Freud. A teoria de Franz Brentano enfatiza a presença de uma intencionalidade como 

característica primordial de todas as ações de conhecimento, sentimento, etc. No 

entanto, todas estas ações estão direcionadas a objetos, e este objetos, segundo o autor, 

podem fazer parte de conteúdos da consciência e podem portanto projetar realidades 

extra mental. 

Vejamos a afirmação de Franz Brentano (apud BOURKE, 2008, p. 128) sobre o 

assunto acima citado: 

 

 Toda ação do conhecimento é caracterizada pelo que os Escolásticos 
chamam de intencional (ou mental), existência de um objeto; nós 
chamamos isso de relação com um objeto; com direção para um 
objeto, nós poderíamos chamar isso também de objetividade imanente.  

 

Para Franz Brentano, o objeto não é necessariamente idêntico a uma realidade 

fora da mente. Ao contrário, este objeto pode dever a sua existência a alguma atividade 

da mente. Ele argumenta que todo objeto não existe e ainda que enquanto uns objetos 

podem representar uma realidade física outros podem ser itens imaginativos e outros 

ainda, podem ser sentidos, ter significados que não podem ser retratados. 

Na citação seguinte,  Franz Brentano posiciona a questão dos juízos éticos em 

sua teoria dos objetos, vejamos:“Se considerarmos que os juízos éticos são 

significativos eles devem, necessariemante se referir a um conteúdo objetivo de uma 

atividade psíquica” (BOURKE, 2008, p. 128). 

Vejamos uma citação, que reforça esta teoria: “Poderíamos, portanto, definir os 

fenômenos mentais, dizendo que eles são aqueles fenômenos que contêm 

intencionalmente um objeto dentro de si” (BRENTANO, 1995, p.88) 

Brentano abordou os domínios da ética e da teologia, mas é essencialmente no 

domínio da psicologia que ele se situa, pretendendo reformar a filosofia partindo deste 

ponto. Esta tarefa será perseguida depois explicitamente pela fenomenologia de 

Edmund Husserl. É nesse sentido que surge um dos conceitos fundamentais em que 
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Franz Brentano insistiu - a intencionalidade da consciência - e que a fenomenologia 

viria depois a depurar, descartando-se da tendência psicologista em que ele se apoiava.  

Para Franz Brentano, a consciência é sempre consciência de alguma coisa, não 

há a consciência, por assim dizer, vazia. Para Brentano, a filosofia deve procurar ser 

mais rigorosa, devendo para isso munir-se de um método que assente na descrição 

daquilo que à consciência é dada e do próprio ato intencional da consciência.  

Um dos alunos de Franz Brentano, Alexius Meinong (1853-1920), organizou a 

teoria dos objetos dentro de um tipo definido de filosofia e formalmente a posicionou no 

sentido da mesma estar relacionada a uma teoria dos valores e da ética. Alexius 

Meinong divide os objetos em três categorias:  

 

Certos objetos podem existir como montanhas, pássaros, etc, outros 
não podem existir, pelo menos em princípio, já existem, ao menos na 
imaginação, como números, teoremas, etc. Finalmente, uma terceira 
classe de objetos os quais não podem subsistir ainda, como objetos 
impossíveis, por exemplo, o círculo, o quadrado, etc (BOURKE, 
2008, P.129). 

 

Atentamos para a presença de uma ontologia no pensamento de Meinong, 

buscando fundamentalmente analisar o ser, ou, o que é, do que não é sob o ponto de 

vista do conceito de existência ou do que é real e faz parte de uma realidade.   

De acordo com o filósofo Alexius Meinong: "a totalidade do que existe, 

incluindo o que existiu e existirá, é infinitamente menor em comparação com a 

totalidade dos objetos de conhecimento" (MEINONG apud CHISHOLM, 1980, p. 79).  

Não vamos nos ater às questões ontológicas em nossa pesquisa, visto que este não é o 

foco principal do nosso trabalho. No entanto, iremos buscar com base na teoria dos 

objetos proposta por Franz Brentano e seus sucessores, uma axiologia que possa 

justificar e apontar atitudes éticas provindas de uma relação entre o sujeito e o objeto.  

Tomando como princípio esta relação entre o sujeito e o objeto, destacamos uma 

passagem de um dos artigos sobre a teoria dos objetos em que Meinong sugeriu que 

quando nós sentimos alegria ou tristeza, ou outras emoções, os objetos não estão 

necessariamente, alegres ou tristes, mas estes sentimentos fundamentalmente estão 

sendo dirigidos para alguns itens. Meinong usa o termo “direcionamento” para esta 

característica enquanto Franz Brentano tinha chamado de “intencionalidade”. 

(BOURKE, 2008, p. 128).  
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Em suma, para Meinong, muitos objetos não existem na realidade, eles ainda 

simplesmente subsistem. Para ele estes objetos são meramente estados ou ações mentais 

subjetivas, ou seja, eles não possuem um carater real, portanto, não podem fazer parte 

de uma realidade. Partindo deste ponto de vista a filosofia irá precisar de uma terceira 

categoria do ser a qual  os objetos são dados. Nasce um novo e especial campo de 

investigação da filosofia, a saber; a área que vai buscar respostas para perguntas como; 

o que podemos conhecer por meio dos objetos em virtude da sua natureza? 

Parece-nos lícito considerar,  a partir deste momento, que alguns objetos são 

considerados como valores morais e é justamemte este ponto que vamos abordar como 

área de interesse em nossa pesquisa. 

De acordo com Meinong, os valores morais são objetos que possuem 

propriedades capazes de afetar a nossa percepção, sobretudo fazem parte de uma 

categoria de objetos que formam o resultado de uma mera experiência emocional. Os 

valores morais são o que podemos chamar de valores éticos subsistentes, semelhantes a 

categoria do círculo como vimos anteriormente, e não são portanto, aparências pessoais, 

no entanto, podemos considerá-los como válidos para além de uma experiência 

subjetiva.  

Outro filósofo, influenciado pelo seu mestre, Franz Brentano em Vienna foi 

Edmund Husserl (1859- 1938). Husserl desenvolveu a Fenomenologia, todavia, 

enfatizando o lado realistico da teoria dos objetos. Husserl influenciou muitos dos 

filósofos que refletiram sobre ética, sob o ponto de vista da sua teoria fenomenológica. 

Contudo, reservamos o direito de guardarmos detalhes da sua Fenomenologia, para ser 

abordada com maior profundidade nos próximos capítulos. 

Continuemos nossa saga pela ética contemporãnea, agora dando destaque a outro 

excelente aluno do mestre Franz Brentano, a saber; Christian von Ehrenfels (1859-

1932), que desenvolveu uma abordagem mais psicológica sobre o estudo dos valores 

como podemos verificar em sua obra “System of Value Theory” (1897-1918). Nesta 

obra,  Christian nos oferece uma descrição da criação dos valores e mais tarde em um 

segundo volume, como esta teoria dos valores pode servir de alicerce na construção da 

ética.  

O conceito de Gestalt em si, foi introduzido pela primeira vez na filosofia 

contemporânea  e na psicologia por Christian von Ehrenfels, em sua famosa obra 

“Sobre as qualidades do formulário de 1890”. Enfim, enquanto de um lado, Alexius 

Meinong defendia que os valores são dados por meio de uma experiência afetiva, do 
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outro, Christian von Ehrenfels, entendia os valores como projeções de uma inclinação 

psíquica do sujeito. 

A passagem acima abordada  teve como objetivo  chamar a atenção do leitor 

para o ponto de vista psicológico apontado nos primeiros ensaios sobre o tema 

delineamento da ética contemporânea. Este primeiro ensaio, mostrou que dois caminhos 

foram traçados e podem ser estudados sobre as questões que envolvem  a ética, a saber: 

de um lado a área da psicologia e do outro a da filosofia. Em suma, a partir deste 

momento, visando a construção de uma análise sobre a ética contemporãnea, nosso 

compromisso com o leitor será de apontarmos dentro de nossa pesquisa, pensadores que 

construíram suas concepções, de forma clara e distinta, acerca da prática da ética nos 

negócios, sob o ponto de vista filosófico, portanto, abandonaremos toda e qualquer 

concepção sobre a ética que tenha em sua formação traços psicológicos. 

O motivo maior para o abandono de concepções sobre a ética com fundamento 

psicológico é justamente porque a análise psicológica carrega em si uma característica 

muito mais subjetiva do que pragmática, desta forma os conceitos psicológicos 

aproximan-se muito das teorias anteriormente desenvolvidas o que aparentemente não é 

o suficiente para sustentar e justificar argumentos sobre a prática da ética. 

O propósito está em submeter às questões éticas as suas consequências práticas, 

, não apenas como ação, como se o propósito de um conceito pudesse ser reduzido à sua 

causa eficiente, mas como uma instância geral evolucionariamente direcionada a uma 

causa final.   

As possíveis respostas sobre as questões éticas não podem ser reduzidas a 

análises psicológicas por acreditarmos que este tipo de análise não tem a capacidade de 

trazer e produzir um conhecimento novo até porque existe uma necessidade importante 

da co-participação da experiência, ou seja, o objeto deve fazer parte deste processo 

como algo que aparece e afeta a conduta somente desta forma este conhecimento e estas 

respostas podem ser alcançadas. 

Nota-se que um terceiro grau de clareza é exigido além das definições 

conceituais até então apresentados neste trabalho de pesquisa. O pensamento a partir 

deste momento passa a ser entendido como um sistema de ideias que tem como única 

função produzir crenças que nada mais são do que regras para ação que no decorrer do 

tempo transformam-se em hábitos de conduta. 

Este raciocínio leva-nos a uma análise da ética como um conjunto de hábitos 

adquiridos nas relações sociais no decorrer da história onde interpretações de condutas 
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geraram novos valores, muitas vezes distintos dos valores originais moldados pelo 

momento histórico da época. 

 

Pontos Chave para o delineamento da ética contemporânea:  

 

- O reconhecimento e a importância do Sujeito como partícipe de uma sociedade. 

-  Destaque para os interesses pessoais de cada membro desta sociedade numa busca 

pela realização de seus particulares fins tendo sempre como meta comum a felicidade. 

- Aparecimento da Axiologia como uma teoria dos valores capaz de apontar a 

importância do Objeto em sua relação com o Sujeito.  

- Ética axiológica agora está fundamentada em uma teoria dos valores desenvolvida 

por Scheler e Nicolai Hartmann. 

- Existe uma relação direta entre o conceito de ideia de valor presente na axiologia 

com a fenomenologia. 

-  Presença marcante da intuição, por parte do Sujeito, que é uma referência ou guia 

para uma ação final. 

- O que aparece do lado exterior do Sujeito, não é um tipo de qualidade concreta de 

bondade ou maldade, de uma atitude certa ou errada, mas alguma coisa que possa 

caracterizar uma essência de bondade. 

-  Uma atitude moralmente correta, no mínimo aperfeiçoa uma determinada pessoa, 

no sentido de balizar sua conduta para um caminho correto e distinto. 

- Não se pode abandonar a ideia de um mundo real e independente da nossa 

linguagem, que, em suma, pressupõe uma coabitação entre natureza e cultura, mas com 

precedência da primeira.  
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3 Análise da assim chamada Business Ethics 
 
 
 

Quando falamos sobre Ética, ou questionamos sobre a conduta de alguém, logo 

surgem algumas perguntas importantes que parecem estar necessariamente ligadas à 
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concepção que fundamenta a ética como uma das ciências normativas que balizam a 

conduta do ser humano. Refletir sobre como nós agimos ou ainda como nós deveríamos 

agir, são perguntas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso convívio social. As 

respostas para estas perguntas estão sempre balizadas por escolhas e interesses. Parece-

nos lícito acreditar que todas estas questões devem ser levadas em análise quando a 

atitude Ética está em jogo. 

Conforme relata a história da filosofia, Sócrates propôs uma introspecção, uma 

reflexão sobre quem somos nós na busca de um aperfeiçoamento para quem nós 

poderíamos ser. Esta análise interna seria o primeiro passo para o reconhecimento de 

nossas limitações, procurando sempre praticar a ação mais justa, agregando valor às 

coisas boas. Para Sócrates, somente desta forma poderíamos moldar uma sociedade 

virtuosa para viver.  

Vejamos a seguinte passagem que reforça o argumento acima: 

Discordando dos antigos poetas dos antigos filósofos e dos sofistas, o 
que propunha Sócrates? Propunha que, antes de querer conhecer a 
natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria, 
primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. A expressão 
conhecer-se a si mesmo, ou oráculo que estava gravado no pórtico do 
templo de Apolo, em Delfos, deus da luz e da sabedoria, foi o centro 
das investigações e preocupações de Sócrates (CHAUÍ, 1999, p. 41).  

E ainda: 

SÓCRATES: Agora mais um passo. Poderíamos conhecer a arte de 

melhorar o próprio homem, se não soubéssemos quem somos?  

ALCEBÍADES: Impossível (PLATÃO, 2009). 

A afirmação de Sócrates de que “Uma vida sem ser examinada não vale a pena 

ser vivida3” destaca, sobretudo, a essência de uma vida pautada na Ética:  

Algum de vós talvez pudesse contestar-me: “Em silêncio e quieto, ó 
Sócrates, não poderias viver após ter saído de Atenas?”. Isso seria 
simplesmente impossível. Porque, se vos dissesse que significaria 
desobedecer ao deus e que, por conseguinte, não seria possível que eu 
vivesse em silêncio, não acreditaríeis e pensaríeis que estivesse sendo 
sarcástico. Se vos dissesse que esse é o maior bem para o homem, 
meditar todos os dias sobre a virtude e acerca dos outros assuntos que 

                                                 
3 Esta frase é atribuída a Sócrates através dos escritos de Platão. No caso, o escrito em questão é a 
Apologia, o relato da defesa final de Sócrates diante da sua acusação de corromper a juventude e outras 
heresias e também a subseqüente pena de morte.  
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me ouvistes discutindo e analisando a meu respeito e dos demais, e que 
uma vida desprovida de tais análises não é digna de ser vivida, se vos 
dissesse isto, acreditarme-iam menos ainda. Contudo, é isto que vos 
digo, ó atenienses, porém é difícil convencer-vos (PLATÃO, 2009, p. 
91).  

 

De todas as perguntas que poderíamos fazer para nós mesmos em nosso dia a dia 

a mais importante poderia ser: Como eu poderia viver a minha vida? Hegel certamente 

responderia que um bom exemplo de conduta de vida seria o modelo de comportamento 

deixado por Jesus. 

A palavra Ética (MORA, 2001, P. 245 apud TEIXEIRA FILHO, 2011) é 

derivada do grego “ethos” que significa costume. Sob este conceito, a ética nos 

negócios vai se referir as escolhas, aos costumes, valores, atitudes e regras que operam 

dentro das organizações empresariais mediando às relações no universo corporativo dos 

negócios. 

A ética nos negócios é entendida pela filosofia como uma disciplina acadêmica 

que estuda a evolução dos hábitos, costumes e valores praticados dentro das 

organizações empresariais em seu mercado interno e nas relações empresarias no 

mercado externo. 

A filosofia, enquanto ciência vai buscar entender a Ética como um fenômeno, 

procurando conhecer como as pessoas agem enquanto “éticos”. O objetivo maior da 

filosofia está em buscar um sentido normativo para a Ética, almejando responder as 

seguintes perguntas: ‘Como nós poderíamos agir?’, ‘como nós poderíamos agir em 

nossas relações empresarias?’ ou ainda ‘Quais a regras que deveríamos seguir para 

sermos considerados virtuosos em nossas relações comerciais com as outras pessoas?’ 

O objetivo primordial da ética nos negócios está em buscar uma forma de fazer 

com que as pessoas sejam capazes de quebrar velhos hábitos e possam sair de seu 

estado de crença e conforto, seguindo em frente, fazendo uma introspecção em suas 

ações, no sentido de buscar as melhores alternativas para o aprimoramento de seus atos 

perante as outras pessoas. Devemos fazer uma reflexão sobre nossos atos, buscando 

identificar vícios em nossa conduta que podem ser modificados e é justamente por isso, 

que Sócrates afirma que uma vida sem este modelo de reflexão não vale a pena ser 

vivida. Esta afirmação de Sócrates parece-nos um pouco onírica para os dias de hoje, no 

entanto não deixa de ser uma forma possível de minimizarmos os problemas éticos 

presentes no cotidiano das pessoas. 
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Quando tocamos no assunto ‘ética nas relações empresarias’, logo aparece e 

paira no ar um ceticismo cristalizado, ao ponto de muitos abandonarem suas pesquisas e 

análises. Essa descrença na possibilidade de achar um caminho mais humano e ético 

para as relações empresariais, a nosso ver, apenas aumenta e contribui com uma cultura 

da impossibilidade e crença cristalizada, até porque nesta situação de conforto os céticos 

se sentem muito bem. Não obstante, é a dúvida que nos move e produz uma enorme 

angústia em saber que existe uma solução para as questões éticas nas empresas e é com 

este objetivo que realizamos este trabalho. 

Seria um tanto trágico acreditar que não podemos melhorar ou buscar novos 

caminhos para debater a ética no seio empresarial visando sempre uma melhor 

qualidade de vida para todos No entanto, ressaltamos que este trabalho não tem a 

pretensão de detalhar e debater concepções filosóficas acerca das questões que 

envolvem a ética. Vamos buscar descobrir, entender e achar respostas para algumas 

perguntas que estão presentes na realidade do cotidiano empresarial, nas relações 

comerciais entre as pessoas que atuam no universo corporativo, etc.  

Em suma, buscamos respostas para perguntas como: Quais as possibilidades da 

prática da ética no meio empresarial? Até que ponto uma empresa pode ter eficiência 

econômica e eficiência ética ao mesmo tempo? Como o interesse individual do sujeito 

atua diretamente no processo de escolha entre fazer algo virtuoso ou sucumbir ao vício? 

Quais as responsabilidades sociais e éticas do sujeito enquanto ser físico quando 

comparado com uma instituição jurídica, no caso uma empresa, com a sociedade em 

que ambos formam e atuam diretamente? E ainda, será que o que é público (empresa) 

pode ser separado do que é privado (sujeito) sob o ponto de vista da ética? 

Em busca de respostas para estas perguntas, primeiro vamos apresentar duas 

abordagens sobre o estudo da ética contemporânea nas organizações empresariais, a 

saber; a teoria relativista e a teoria do livre mercado. Após a apresentação destas teorias 

iremos tomar a liberdade de comentá-las, analisando os pontos positivos e negativos que 

possam ser explorados em nossa pesquisa. 

Segundo Joseph R. Desjardins (2005), o ceticismo sobre o estudo da ética nas 

relações empresarias vai aparecer em duas versões, a saber: a ética relativista e a teoria 

do livre mercado.  

A ética relativista vai defender a tese de que nas relações empresariais, não 

existem objetivos, muito menos padrões racionais que possam servir de julgamento das 

atitudes das pessoas nas empresas, pois toda crença e valores éticos são relativos e vão 
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variar de acordo com a cultura, a história, o sentimento e a religião de cada um. A ética 

relativista vai apoiar-se na afirmação de que a ética nada mais é do que um costume, um 

hábito. 

Nota-se que os relativistas negam as possibilidades de uma regra, de uma 

normatização, de um padrão racional que possa balizar a conduta entre indivíduos, até 

porque cada um de nós carrega consigo uma certa idiossincrasia, ou seja, crenças e 

valores próprios resultado de sua cultura e portanto história de vida. 

A questão mais comum entre os relativistas é: quem pode dizer o que é certo ou 

errado? Fica evidente que com esta pergunta os relativistas levantam grandes desafios, 

pois se esta afirmação estiver correta, todos os estudos sobre a prática da ética nos 

negócios vão por “água à baixo” e passarão a ser uma grande perda de tempo. Neste 

caso acreditamos que o que é certo ou errado não deve ser responsabilidade do que esta 

apoiado sob o pilar do particular, ou seja, não cabe a um sujeito isoladamente a resposta 

nem que este seja legalmente representante de uma totalidade, no caso, uma sociedade. 

A resposta deve ser sempre resultado de uma audiência pública, portanto quem deve 

julgar é a sociedade e somente ela como um todo pode definir e separar os atos 

conseiderados certos do que é errado. 

Conclui-se que se não existe a possibilidade da aplicação de uma normatização, 

uma regra ou um padrão racional que possa balizar nossa conduta, neste caso, ficam 

abertas todas as portas para que qualquer um possa estabelecer as regras e portanto 

definir o que é certo ou errado, justo ou injusto, estas afirmações vão depender do ponto 

de vista de cada um, configurando um ambiente sem lei, ou seja, caos absoluto, no qual 

a convivência seria impossível pois certamente a injustiça e as atitudes vis seriam 

presença constante neste cenário. Neste contexto nem a tolerância, muito menos a 

paciência seriam capazes de suportar tanta desigualdade e desequilíbrio social. 

Joseph R. Desjardins (2005, p.4) propõe antes da abordagem da segunda 

corrente teórica, sobre a ética nas relações empresariais, uma análise acerca do que é o 

certo para uns e errado para outros e vice versa. Ou seja, a ideia é buscar entender o que 

as pessoas acreditam ser o certo ou errado e ainda o que é certo e o que é errado. É claro 

que as crenças que moldam um indivíduo com relação ao que é certo ou errado estão 

diretamente ligadas a sua cultura, religião, e, sobretudo as relações que este indivíduo 

mantém em uma sociedade. 

Vejamos o que diz Joseph R. Desjardins (2005, p.5) sobre as crenças de 

determinada cultura: “Uma cultura em particular ou religião específica, pode acreditar 
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que as mulheres são seres inferiores e, portanto merecem ser tratadas como escravas.” O 

que o autor quer chamar atenção é que nem tudo que acreditamos ser certo, não faz 

disso algo necessariamente certo. 

A cultura relativista concorda que existem muitas diferenças entre os valores e 

as crenças engendradas nos mais diversos tipos de cultura, portanto, segundo os 

relativistas, passa a ser muito difícil resolvermos questões que envolvam disputas e 

desacordos pela simples impossibilidade da aplicação de uma regra geral, ou seja, um 

padrão normativo. Não obstante, parece-nos lícito acreditar que os relativistas, com esta 

afirmação, também descartam a prática do “bom senso” para o julgamento das coisas 

corretas e erradas, do bem do mal, etc. Para o relativista é muito mais cômodo e 

confortável aceitar de forma passiva a realidade e aceitar as suas consequências a ter 

que refletir e buscar um caminho melhor e mais correto, nem que para isso o bom senso 

público seja utilizado como regra. 

Percebe-se ainda que para aqueles que defendem a teoria relativista, podemos 

até conviver e aceitar a diversidade das crenças e dos valores produzidos numa ampla 

diversidade cultural. No entanto, Joseph alega que tolerar e respeitar uma determinada 

cultura e seu conjunto de crenças e valores está longe de acreditarmos que estas crenças 

e valores são corretos, ou seja, o fato de termos a capacidade de conviver com as 

diferenças, por meio de tolerância e respeito, não pode ser interpretado como um 

julgamento ético até porque este é um tipo de comportamento no mínimo defensivo. 

De acordo com Joseph R. Desjardins (2005, p.5), “Os valores de respeito e 

tolerância não são razões para aceitar a legitimidade da ética relativista”. Conforme 

afirma Joseph R. Desjardins a ética relativista vai defender que não existe 

argumentação, nem justificativas que possam estabelecer o que é o certo ou errado. 

Vejamos a passagem abaixo onde o autor cita alguns exemplos em que um julgamento 

ético é frágil e impreciso: 

 

Estabelecer que a liberdade é melhor que a escravidão, que a 
democracia é melhor que o totalitarismo, que o heroísmo é melhor do 
que o assassinato e ainda que a amizade é melhor do que o ódio’. Sob 
estas diferenças o relativista irá sempre recorrer a seguinte pergunta: 
Quem pode dizer que algo é certo ou errado? (DESJARDINS, 2005, 
p.6)  
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Com base nesta afirmação o economista Milton Friedman 4 vai afirmar que “Um 

homem de bem é o mal do outro”. Esta afirmação mostra o caráter perigoso da ética 

relativista, segundo Joseph Desjardins (2005, p.6). 

Uma outra corrente cética sobre as questões da prática da ética no universo 

empresarial, diz respeito a teoria que defende que as práticas empresariais já são éticas 

em si e portanto afirma que qualquer tentativa de elaboração de um padrão filosófico 

para o estudo da ética nas relações empresariais é algo desnecessário configurando-se 

em uma enorme perda de tempo, visto que um código de ética adequado já governa a 

prática das relações empresariais. Esta teoria é chamada de Teoria do Mercado Livre e 

está implícita dentro de um sistema econômico de livre mercado conhecido como 

capitalismo.  

A Teoria do Mercado Livre funciona como uma teoria oficial sobre a prática da 

ética nas relações empresariais. Em geral esta teoria vai defender que os gerentes de 

negócios têm um objetivo em comum, a saber; maximizar os lucros dos proprietários 

das empresas das quais estes gerentes são contratados. Este objetivo é interpretado no 

mercado empresarial como uma regra e responsabilidade fundamental que deve ser 

cumprida pelos gerentes. 

O papel do governo, proposto por esta teoria, deve ser um só, a saber; proteger 

as empresas que atuam neste mercado livre e portanto devem permanecer fora dos 

problemas e das relações econômicas entre as empresas. Neste mercado livre as pessoas 

devem ser livres, sem nenhum tipo de coerção ou interferência que possam regular suas 

atitudes por parte do governo.5 

A teoria do mercado livre vai propor a aplicação de uma regra, de uma 

normatização da ética por meio de um sistema que se autorregula em função do 

mercado. A ética proposta pela teoria do mercado livre é defendida por muitos 

pensadores dentre eles o economista Milton Friedman. 

Na visão de Milton Friedman não existe outro tipo de responsabiliddade para as 

empresas a não ser a de procurar sempre aumentar os seus lucros. A citação abaixo 

                                                 
4  Milton Firiedman  foi um dos mais destacados economistas do século XX e um dos mais influentes 
teóricos do liberalismo econômico. Principal apóstolo da Escola Monetarista e membro da Escola de 
Chicago, além de defensor do laissez faire e do mercado livre, Friedman foi conselheiro do governo 
chileno de Augusto Pinochet  e muitas de suas ideias foram aplicadas na primeira fase do governo Nixon 
e em boa parte do governo Reagan. 
5 DESJARDINS, Joseph. Contemporary Issues in Business Ethics’ fifth edition. In: FRIEDMAN, Milton. 
The social responsibility of business is to increase its profits. cap 1, p.7. 
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retirada do artigo “A responsabilidade Social dos negócios é aumentar seus lucros” 

confirma a afirmação acima citada:  

 

Os empresários acreditam que eles estão defendendo uma empresa 
livre, quando eles declaram que os negócios não estão apenas 
preocupados com os lucros, mas também com a promoção social, ou 
seja, negócios também tem consciência social, na medida em que 
assumem as suas responsabilidades sociais quando fornecem emprego, 
eliminam a discriminação social, evitam a poluição, em fim ajudam a 
minimizar as mazelas da sociedade contemporânea” [...] “homens que 
falam desta maneira são fantoches involuntários das forças 
intelectuais, que foram minando as bases de uma sociedade livre, 
nestas últimas décadas (FRIEDMAN, 1970, apud DESJARDINS, 
2005, p.7).  

 

Nota-se que Milton Friedman levanta o seguinte questionamento: Porque as 

empresas devem ter obrigações ou responsabilidades sociais?  Para ele, quem deve ter 

responsabilidades sociais são as pessoas. Uma empresa, segundo Friedman, é uma 

pessoa artificial e portanto deve ter responsabilidades artificiais. Sob este ponto de vista, 

apresentado por Friedman, ficam traçados dois caminhos distintos com relação as 

responsabilidades sociais. 

De um lado temos um gerente de negócios, contratado por uma empresa. Nesta 

empresa, um conjunto de regras que juntas formam um código de ética estabelecido. 

Sob o comando deste gerente uma equipe, um grupo de pessoas que estão na empresa 

dispostas a serem lideradas, apesar de terem objetivos e interesses pessoais diferentes. 

Este grupo de pessoas lideradas por este gerente podem juntas promover um 

projeto que vise uma ação social que beneficie uma determinada instituição, tal como, 

associação, escola, igreja, etc. Esta ação será voluntária sem nenhum lucro para a 

empresa. O êxito na execução deste projeto, caberá a capacidade de liderança do 

gerente, pois ele é o gestor daquela equipe e está sob sua responsabilidade o sucesso ou 

o fracasso daquele projeto social. 

Do outro lado temos o mesmo gerente, no entanto sob o ponto de vista que o 

caracteriza como uma pessoa comum que carrega consigo as suas escolhas, as suas 

crenças, os seus valores, e muitas outras responsabilidades além daquelas que lhe foram 

atribuídas na empresa, como exemplo as suas atribuições como pai, filho, etc. 

Vejamos o que diz Milton Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.8) sob esta 

passagem: “Como uma pessoa, o gerente tem muitas outras responsabilidades, sejam 
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elas com a família, com a sua própria consciência, com seus sentimentos de caridade, 

com a sua igreja, seu clube, sua cidade, seu país etc.”. 

Para Friedman esta pessoa está marcada pelo seu senso de responsabilidade. Ela 

pode designar parte da sua renda para uma igreja ou ainda recusar um determinado 

trabalho em uma empresa para ficar mais tempo em casa com o seu filho por achar que 

estas ações possam ser consideradas como uma ação de responsabilidade social. No 

entanto, para o autor, nestes casos esta pessoa está agindo diretamente, sem a mediação 

de uma empresa, ou seja, dispensando seu próprio tempo e dinheiro e não o tempo e o 

dinheiro da empresa onde ele trabalha. 

Em suma,  Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.7) conclui que: “se estas são 

responsabilidades sociais, são responsabilidades do indivíduo e não do negócio, da 

empresa”.  

Segundo Friedman (apud DESJARDINS, 2005), uma empresa pode aumentar os 

preços de seus produtos ou serviços com o objetivo de contribuir com uma ação social, 

no entanto, quando a empresa faz isso, ela está necessariamente gastando o dinheiro de 

alguém que não dela mesma.  De acordo com Friedman os consumidores neste caso 

pagarão por esta diferença. Não obstante, em muitos casos, uma ação como esta, 

proposta por um executivo, não condiz com os interesses dos acionistas daquela 

empresa, visto que os lucros serão reduzidos. 

Para Friedman a melhor opção seria que os acionistas, ou os consumidores, ou 

os funcionários da empresa agissem separadamente se assim aceitassem agir, 

empregando seu dinheiro em uma determinada ação social em particular. O executivo 

neste caso, estaria, para o autor, exercendo uma distinta ação de responsabilidade social 

e não necessariamente servindo de agente dos acionistas, dos funcionários ou dos 

consumidores.  

Enquanto agente Friedman afirma que, seja direta ou indiretamente, o executivo 

também está exigindo algo de seus funcionários, constituindo uma função que não 

deveria ser dele e sim do governo por meio dos orgãos governamentais competentes. 

Percebe-se que a questão das responsabilidades sociais para Friedman, não devem fazer 

parte dos planos estratégicos de gestão das empresas, visto que este não é o foco 

principal e objetivo primordial dos gestores de negócios. Todo e qualquer desvio de 

conduta por parte do gestor, que possa nebular suas atribuições, não são bem vistas pela 

equipe diretiva da organização. Para Friedman o gestor executivo deve definir as regras 

do jogo, executar o jogo e finalmente, julgar as ações provindas deste jogo. 



66 
 

Segundo Friedman todo gestor executivo de uma empresa é contratado por suas 

qualidades de liderança e tem como meta atender os interesses dos proprietários daquela 

empresa. Ele é apenas um agente colaborador, contratado para delegar, portanto 

responsável por uma equipe de trabalho, que juntos atendem aos interesses de uma 

equipe diretiva. 

Friedman afirma que quando o executivo cria as regras e propõe diretrizes de 

trabalho avaliando o desempenho dos seus colaboradores, visando a viabilização de um 

projeto social, neste caso, o caráter de agente e representante dos proprietários da 

empresa desaparece, perde-se o foco, portanto o gestor executivo passa a ser um 

funcionário público, servidor da sociedade, embora ele seja um funcionário contratado 

de uma empresa privada. 

Para Friedman uma atitude como esta, descrita acima, por parte de um gestor 

executivo de negócios é simplesmente intolerável, na medida em que perde-se a 

qualidade do agente servidor que fundamentalmente deve atuar na empresa e para a 

empresa defendendo os interesses daquela organização e não como um servidor civil, 

voltado para os interesses da sociedade e do governo. 

Em seu artigo Friedman vai apontar algumas justificativas para uma suposta 

ineficiência na formatação e execução de projetos sociais, por parte de um gestor 

executivo de negócios. Segundo Friedman, por mais que o gestor consiga angariar 

recursos seja dos proprietários, dos funcionários, ou dos consumidores para a aplicação 

em um projeto social, o gestor não saberá aplicar este recurso de forma eficaz, tendo em 

vista a necessidade do mesmo ter um certo conhecimento de políticas públicas, o que 

não é o caso. 

Outro motivo apontado por Friedman é que por mais que o gestor executivo 

imponha taxas seja para os proprietários, funcionários ou consumidores com o objetivo 

de aplicação em um projeto social, este gestor executivo não saberá justificar, de forma 

a convencer todas as partes, a aplicação correta dos recursos. Friedman conclui que sem 

uma boa justificativa para aplicação destes recursos prospectados junto aos 

proprietários, funcionaários ou consumidores, certamente este gestor executivo seria 

demitido. Outro ponto negativo desta ação de prospecção de recursos para projetos 

sociais pelos gestores, apontado por Friedman, está no fato de que esta ação promoverá 

uma diminuição dos lucros e uma considerável baixa no estoque da empresa, o que é 

considerado falha grave no mundo corporativo. 
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Com relação as consequências de uma atitude como esta, vejamos, na passagem 

abaixo o que diz Friedman: “seus clientes e funcionários poderão abandoná-lo (agente) 

para outros produtores e funcionários menos escrupulosos no exercício das suas 

responsabilidades sociais” (FRIEDMAN, 1970, apud DESJARDINS, 2005, p. 10).   

Nota-se que todo este processo aponta para um grande conflito de interesses, na 

maioria das vezes em sentidos contrários. Friedman oferece um exemplo interessante e 

propõe, como exemplo, a inserção neste processo dos dirigentes sindicais. De acordo 

com Friedman, se os dirigentes sindicais propuserem uma redução salarial da categoria 

com o objetivo de angariar fundos para uma ação social, certamente esta culminará em 

uma paralização geral dos trabalhos por parte dos colaboradores, o que seria algo 

negativo para a empresa. De acordo com Friedman, a solução para a aplicação de 

projetos sociais está nas pessoas sob sua esfera individual, conforme verificamos na 

firmação: “eles podem fazer o bem, mas apenas a sua própria custa” (FRIEDMAN, 

1970, apud DESJARDINS, 2005, p.10). 

Outro ponto abordado é com relação a proposta de inclusão do governo como 

parceiro nos projetos sociais, impondo taxas as empresas que seriam futuramente 

utilizadas em ações sociais tais como na contribuição no combate ao aquecimento 

global ou ainda  apoiando o reflorestamento de áreas degradadas, etc. Estas ações 

segundo Friedman, são tão urgentes que não poderíamos mais esperar por uma ação 

governamental que geralmente é regada de muita morosidade em seus projetos políticos. 

Em resumo, Friedman  vai concluir que: “o exercício da responsabilidade social 

pelo empresário garante uma resposta mais rápida e mais segura para resolver 

problemas urgentes e atuais” (FRIEDMAN, 1970, apud DESJARDINS, 2005, p.10). No 

entanto, em uma sociedade livre atuando em um mercado livre, o fenômeno mais 

recente são de empresários tentando convencer outros empresários ou até mesmos seus 

funcionários e clientes da empresa a não investirem em causas  sociais. A justificativa, 

afirma Friedman: 

 

[...] é que uma vez atingido o objetivo social, os orgãos reguladores ou 
as organizações não governamentais, voltam a impor novos impostos 
para as empresas, aumentando novamente os gastos e os recursos 
daquela corporação empresarial. (FRIEDMAN, 1970, apud 
DESJARDINS, 2005, p.10). 
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Em contra partida, afirma Friedman, que quando um empresário decide por 

conta própria, por meio de suas ações, sem nenhum tipo de pressão, coerção ou 

imposição governamental, promover o exercício da responsabilidade social, por meio de 

projetos que beneficiem a sociedade, este empresário está no direito dele e portanto 

pode definir a regra do jogo.  

Para Friedman a doutrina da responsabilidade social é frequentemente usada 

como um “manto” para encobrir outras ações ou situações em que a sociedade foi 

prejudicada por uma atitude empresarial desastrada.  

Por fim, Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.10). vai dizer que “algumas 

declarações de empresários que dizem apoiar as causas sociais, na tentativa de serem 

considerados como éticos, são no mínimo esquizofrênicas”. Para Friedman os 

empresários lidam muito bem com o mercado interno da empresa, mas são frágeis e 

incapazes de lidar com os problemas externos. Friedman cita como exemplo o controle 

da política de preços e salários pelo governo, que segundo o autor, destrói o mecanismo 

do mercado livre. 

Atentamos para o fato de que a palavra coação na doutrina do mercado livre, 

proposta por Friedman,  não pode ser aplicada em hipótese alguma. De acordo com 

Friedman nenhum orgão pode exercer nenhum tipo de coerção sobre qualquer outro. 

Para Friedman toda ação social cooperada deve ser voluntária sem nenhum tipo de 

imposição.  

De acordo com Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.10). não existem 

valores sociais nem responsabilidades sociais além dos valores e responsabilidades 

adotadas pelo indivíduo em sua esfera pessoal e singular, “a sociedade é uma coleção de 

indivíduos e grupos que eles voluntariamente formam”.  

Percebe-se que prevalece na teoria do mercado livre proposta por Friedman, o 

princípio da conformidade, moldado por um estado de crença, no momento em que 

afirma que o indivíduo deve servir a um interesse social por mais que este interesse seja 

de uma instituição, tal como uma igreja, um governo, etc. Esta é uma regra que segundo 

o autor, foi imposta as pessoas de forma coerciva, visto que o indivíduo deverá, “como 

obrigação”, desempenhar ações sociais, por mais que estas ações sejam contra a sua 

própria vontade ou desejo. 

Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.10). complementa, afirmando que em 

alguns aspectos a conformidade parece inevitável e ainda: “eu não vejo como evitar o 
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mecanismo político completamente”. Este mecanismo político vai atingir cada 

indivíduo, cada atividade humana em seu âmbito pessoal. 

Em seu livro “Capitalism and Freedom6”, Friedman (1962) qualifica a doutrina 

da responsabilidade social de subversiva quando aplicada em uma sociedade livre e 

ainda reafirma que não existe nenhuma outra responsabiliade social às empresas a não 

ser a de utilizar seus recursos e se engajar em atividades que possam aumentar os seus 

lucros, mantendo as regras do jogo do mercado, colocando seus produtos e serviços em 

um mercado que haja livre competição e sobretudo agindo sempre sem fraudes. 

O que nos chama atenção nas argumentações de Friedman é que quando ele 

sugere que os gerentes de negócios devam utilizar todas as suas forças na busca de 

aumentar a lucratividade da empresa, ele fundamentalmente está propondo uma regra, 

um tipo de ética normativa para o universo empresarial, como lei a ser seguida por 

líderes e gestores empresariais. 

Esta posição de Friedman  afirma que os gerentes de negócios, agindo desta 

forma, não estariam ignorando as suas responsabilidades sociais, mas, pelo contrário, 

produzindo e gerarando o maior lucro para a empresa, já seria em si uma atitude e um 

exercicio de responsabilidade social e portanto estaria atendendo suas responsabilidades 

para com a sociedade e fazendo o que é eticamente correto. Friedman argumenta contra 

a tese de responsabilidade social, pois acredita que esta teoria desarticula os princípios 

que sustentam as relações empresarias no mercado livre e ainda que esta tese é 

constituída por forças intelectuais subversivas na medida em que propõem a violação 

das normas que regem uma sociedade livre. 

Portanto a teoria do mercado livre proposta por Friedman defende a empresa 

privada, os proprietários e gerentes de negócios que cumprem com as suas 

responsabilidades de agir no sentido de promover o aumento dos lucros, pois agindo 

desta maneira todos estariam sendo éticos e portanto cumprindo com as suas 

responsabilidades sociais. 

Antes de abordarmos o pensamento e a contra argumentação de outro importante 

autor contemporâneo a respeito da ética nas relações empresariais, vamos tecer alguns 

comentários sobre as teorias até aqui já apresentadas.  

Com relação à teoria apresentada pelo  economista Milton Friedman (apud 

DESJARDINS, 2005, P.7) em seu artigo “The Social Responsability of Business is to 

                                                 
6 Capitalism and Freedom é um livro de Milton Friedman originalmente publicado em 1962 pela 
Universidade de Chicago. A obra trata de regras de economia do regime capitalista e liberdade social. 
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Increase its Profits”, entendemos que o autor procura argumentar no sentido de mostrar 

não só a dificuldade da implantação de projetos sociais que promovam a 

responsabilidade social pelas empresas privadas, mas também provar a ineficácia destas 

ações, quando promovidas por gestores. 

Nota-se que Friedman posiciona a empresa privada como uma pessoa artificial 

segundo ele, com responsabilidades artificiais, portanto repleta de limitações. Do outro 

lado estão as pessoas repletas de crenças e valores particulares resultado de sua 

experiência de vida completamente singular. Cabe-nos a seguinte pergunta: Como pode 

haver esta separação de responsabilidades, entre a empresa e as pessoas se são as 

pessoas que constróem as empresas e formam com ela todo um sistema e cultura 

organizacional? 

Essa afirmação de Friedman nos leva a crer, sob este ponto de vista, que a 

empresa enquanto jurídica e as pessoas físicas são duas esferas diferentes, de um lado a 

empresa privada e artificial em sua esfera macrocontextual e do outro o indivíduo e seus 

valores em sua esfera microsocial, no entanto, o que observamos na prática é que ambos 

são partícipes de um mesmo sistema organizacional, com missão, visão e metas a serem 

cumpridas. Esta ideia de separação de responsabilidades sociais proposta por Friedman 

é no mínimo incoerente e inaceitável para os dias de hoje, na medida em que as 

empresas não existem sem o capital humano, pois este é o seu maior patromônio e é 

justamente para ele e por ele que as empresas privadas existem. 

Com relação a maximização dos lucros proposta por Friedman pelos gerentes 

executivos, abandonando toda e qualquer preocupação com projetos que visem atender 

uma coletividade, sob este ponto sugerimos a seguinte pergunta ao leitor: Entre uma 

empresa que atua no varejo somente maximizando lucros e outra que atua no mesmo 

segmento apoiando causas sociais, de quem você compraria? Ou ainda, Você estaria 

disposto a pagar um pouco mais sabendo que a empresa que você está comprando é uma 

empresa cidadã ? Neste caso a empresa que apoia projetos sociais pode ter uma margem 

de lucro menor, no entanto, a longo prazo o seu crescimento será muito superior á 

empresa concorrente, e de forma sustentável, com alto grau de credibilidade junto à 

opinião pública. Portanto, a proposta de Friedman a nosso ver é paleativa e está fadada 

ao fracasso, visto que hoje a sociedade está preocupada com outros valores, tais como, 

sustentabilidade ambiental, poluição, combate as drogas, etc. 

A interferência do governo nas relações empresarias, a nosso ver, é de suma 

importância, apesar de o governo, na maioria dos casos, não ter competência suficiente 
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para atuar como gestor público, como exemplo disso podemos citar o caos econômico 

atualmente vivido pela União Européia e a incompetência do Governo brasileiro de 

resolver problemas crônicos do nosso país como a sáude e a educação. Não obstante, 

entendemos que o governo é importante como orgão regulador, pois uma empresa 

atuando num mercado livre sem regulação é o mesmo que atestarmos liberdade plena 

para as pessoas fazerem o que quiserem numa sociedade, seria no mínimo um caos 

urbano. Sem a regulação do governo iriam prevalecer os mais fortes e portanto a 

competitividade entre as empresas iria desaparecer. O poder econômico ficaria 

centralizado na mãos de poucos em detrimento de muitos, o que foge completamente do 

conceito de democracia. 

Após a análise da teoria do mercado livre proprosta por Milton Friedman, 

levantamos o seguinte questionamento: Quais as reais possiblidades de aplicação desta 

teoria nas empresas no atual cenário econômico mundial tendo em voga as inúmeras 

crises  e protestos por todo o mundo de entidades por uma melhor distribuição de renda 

e maior empenho das empresas multinacionais na aplicação de parte de seus lucros em 

projetos que possam ajudar paises pobres onde imperam a fome e as doenças 

epidêmicas por falta de recursos?  

É justamente nesta linha de raciocínio que Joseph Desjardins vai sustentar seus 

argumentos, lembrando que as instituições empresariais são criadas e sustentadas pelas 

pessoas que nelas trabalham e por este motivo tornam-se o seu maior patrimônio. O 

capital humano de uma empresa deve ser tratado como a mola propulsora de todos os 

processos que nela acontecem. O interesse próprio e singular de poucos como gerentes e 

diretores não deve e não pode sobrepor os interesses e objetivos da maioria. Neste 

processo, apesar do poder público muitas vezes mostrar-se inconpetente na hora de gerir 

os recursos público, ele como mediador entre a empresa e as pessoas que nela trabalham 

faz-se necessário. Sem ele as possibilidades de exploração, concentração e má gestão 

dos recursos são enormes. 

A seguir vamos abordar a contra argumentação do pensador Joseph Desjardins 

com relação a teoria de mercado livre proposta por Milton Friedman.  

Segundo Joseph Desjardins a teoria do mercado livre proposta por Milton 

Friedman é radical e impraticável em nossa atual sociedade. Uma mudança completa de 

comportamento deve necessariamente acontecer para que esta teoria seja viável. O 

princípio normativo proposto por Friedman é no mínimo visionário quando propõe que 

este mesmo princípio pode determinar todas as nossas responsabilidades éticas. 
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Para Friedman um indivíduo para ser considerado ético na área dos negócios 

deve apenas se preocupar com a lucratividade da empresa. Afirma que o governo deve 

sempre manter-se fora das relações empresarias pois qualquer intervenção 

governamental neste sentido está eticamente errada. Em suma, os gerentes de negócios 

devem apenas consultar seus contadores, advogados e economistas, pois serão eles que 

irão determinar as suas responsabilidades sociais.  

Para Milton Friedman (apud DESJARDINS, 2005, p.13): 

 

Questões sobre justiça, desemprego, solidariedade, ou compaixão com 
funcionários não devem fazer parte das preocupações de um gerente 
de negócios. O gerente de negócios deve se preocupar somente com as 
despesas e com os custos da empresa, pois o objetivo primordial é o 
de aumentar os lucros.  
 

Vejamos a passagem abaixo que apresenta algumas justificativas do porquê   

para Joseph Desjardins a teoria de Friedman é uma teoria radical: 

 

 Esta perspectiva é bastante radical por inúmeras razões. Primeiro, no 
conflito com o nosso entendimento comum sobre responsabilidades 
éticas. Normalmente, parece que nossas responsabilidades éticas, pelo 
menos na ocasião, vai requerer de nós um comportamento próprio sem 
consideração para com o bem-estar dos outros (DESJARDINS, 
2005, p.13).  
 

A passagem acima citada, segundo Joseph Desjardins, nos faz lembrar a teoria 

proposta por Adam Smith (1723-1790). Smith  em sua obra “The wealth of the 

Nations” por meio do conceito de mão invisível, introduz a tese de que quando um 

indivíduo atende o seu interesse pessoal ele já está servindo ao interesse coletivo. 

Vejamos a seguinte passagem: 

 

Geralmente, na realidade, ele não tenciona promover o interesse público 
e nem sabe até que ponto está promovendo. Ao preferir fomentar a 
atividade econômica do seu país e não a de outros paises ele tem em 
vista apenas a sua própria segurança; e orientando a sua atividade de tal 
maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas a seu 
próprio ganho e, neste, como em muitos outros casos, é levado como 
que uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de 
suas intenções. Aliás nem sempre é pior para a sociedade que esse 
objetivo não faça parte das intenções do indivíduo. Ao perseguir seus 
próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da 
sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente 
promovê-lo (SMITH, 2012, p. 484).  

 



73 
 

Nota-se que este indivualismo apontado por Smith propõe uma liberdade de ação 

ao homem no sentido de buscar atender seu próprio interesse que sobretudo funciona 

como uma meta a ser atingida, colocando desta forma o bem coletivo em segundo 

plano.  

Smith afirma ainda que: 

 

Assim, partindo do individualismo e de suas características 
naturais , o homem, interagindo livremente e de forma 
concorrencial, procurando individualmente o seu melhor, 
conduzirá naturalmente o sistema à harmonia e à prosperiadade. 
Os indivíduos em interação através do sistema de trocas seriam 
capazes de produzir uma ordem beneficente e harmoniosa 
(SMITH, 2012, p. 485). 
  

Nota-se, uma certa aproximação da argumentação anteriormente apresentada por 

Friedman com a tese defendida por Smith. Ambos acreditam que o interesse individual 

faz parte de uma tendência natural  do sujeito e ainda que esta lei natural é governada 

por um princípio que faz parte de uma disposição natural do sujeito que vive em uma 

sociedade, a saber; ter em si a necessidade de troca. 

Com base na afirmação acima Smith vai concluir que: 

 

O desenvolvimento das sociedades chegará , portanto, ao seu 
limiar, quando a propensão natural para troca e para o comércio 
triunfar definitivamente sobre a política, entendida na tradição 
liberal inglesa como empecílho à ação racional dos indivíduos 
livres (SMITH, 2012, p. 485). 

 

Ao retornarmos ao universo empresarial percebe-se que Joseph Desjardins 

deseja fazer um alerta de que  a teoria de Friedman propõe uma dedicação exclusiva dos 

gerentes de negócios em seus próprios interesses, descartando por completo, os 

interesses dos outros, pois agindo desta forma os gestores estarão sendo éticos e 

portanto correspondendo com as suas responsabilidades sociais. Para Joseph Desjardins 

esta teoria também é radical em suas implicações políticas, quando afirma que: 

“Imagine uma socidade na qual o governo não interfere na economia, exceto quando da 

necessidade de prevenção contra fraude ou algum tipo de coerção” (DESJARDINS, 

2005, p. 13).  

Sob este ponto de vista, Joseph Desjardins considera que em alguns pontos a 

regulamentação governamental é bem vinda e pode ser aceita tais como:  orgãos de 
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proteção ao consumidor e ao bem público, agências de vigilância sanitária, as agências 

de proteção ambiental, as agências de regulamentação para instalação de usinas 

nucleares, as comissões de combate ao tráfico de drogas e muitas outras. Nestes casos 

estes orgãos funcionam como uma ferramenta de proteção para o mercado livre. 

Para Joseph Desjardins os programas governamentais de inclusão social, 

educação, políticas de sáude pública, seguridade social, etc, são planos de governo 

essenciais para o equilíbrio e a manutenção do mercado livre. A inexistência destes 

programas criados e regulados pelos governos seria no mínimo considerado antiético 

para uma sociedade livre. Uma outra razão apontada por Joseph Desjardins está 

relacionada á area específica das relações internacionais entre paises. Nestes caso uma 

regulamentação governamental funciona como um sistema de proteção, na mediada em 

que fornece uma certa “blindagem” as empresas nacionais com relação as operações 

comerciais, definindo cotas de importação, tarifas alfandegárias, etc.  

Todas estas observações acima citadas poderiam ser descartadas se nós 

adotássemos a proposta de aplicação da ética normativa proposta por Milton Friedman, 

afirma Joseph Desjardins. 

Em uma análise mais profunda sobre os argumentos utilizados por Friedman 

para defender sua conclusão normativa contra a doutrina de responsabilidades sociais, 

Joseph Desjardins vai destacar um problema conceitual utlizado por Friedman. Este 

problema estaria no entendimento conceitual sobre o que é uma sociedade livre. Para 

Joseph Desjardins, a concepção de sociedade livre se mantém a mesma daquela 

sociedade imaginada por Friedman, ou seja, sem limites. 

Acerca deste problema conceitual, Joseph Desjardins (2005, p.14) faz a seguinte 

pergunta: “ Uma sociedade com total liberdade, onde as regras governamentais estão 

restritas à prevenção da coerção e fraude e onde os negócios são livres para operar sobre 

um princípio de auto interesse que visa lucro. Podemos considerar esta sugestão como 

válida”?  

De acordo com Joseph Desjardins o conceito de sociedade livre adotado  por 

Friedman tem um tremendo apelo e uma expressiva conotação. Desjardins nos alerta 

ainda afirmando que não podemos deixar que apelos emocionais nebulem nosso 

pensamento quando nós estamos pensando sobre ética. Está é uma regra fundamental 

que devemos adotar.  

Algumas estruturas lógicas têm em sua essência argumentos emocionais que 

podem ser caracterizados como apelos ou como uma falácia lógica capaz de nos 
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persuadir e fazer com que aceitemos uma dada conclusão. Foi exatamente este erro que 

Friedman cometeu, segundo Joseph Desjardins (2005, p. 17). 

 

O argumento consequencialista de Friedman comete a falácia de 
super generalizar a partir de um pequeno conjunto de exemplos 
para uma afirmação universal para todos os casos. Esta é outra 
importante lição a aprender sobre lógica e argumentação. Ao 
tentar apoiar uma conclusão pelo apelo a um exemplo 
específico, é preciso evitar que se chegue a conclusões que vão 
além das evidências. Exemplos, em ciência, bem como na ética 
podem destacar  e ilustrar mas não o fazem por si só provar 
nada. Este argumento deve ser rejeitado como inconvincente. 

 

Para uma sociedade ser considerada livre, deve conter em sua formação uma 

estrutura política democrática na qual todas as decisões finais devam ser tomadas 

mediante uma votação popular. Sob este conceito não podemos considerar uma 

sociedade livre que não tenha uma participação política da grande massa popular e fique 

portanto restrita  a uma pequena elite política, conclui Joseph Desjardins. 

Entende-se ainda que em uma sociedade livre os cidadãos tenham direitos, 

deveres, liberdades sociais e civis tais como: liberdade de expressão, liberdade de 

religião, liberdade de imprensa e liberdade para produção de produtos e 

desenvolvimento de serviços a serem oferecidos no mercado livre. No entanto todas 

estes direitos e deveres devem ser constitucionais, ou seja, estar em conformidade com 

as leis definidas pela Constituição Federal daquele país. Portanto “o conceito de 

sociedade livre é muito complexo por envolver diferentes formas de liberdade”, defende 

Joseph Desjardins (2005, p.15). 

De acordo com Joseph Desjardins um sistema econômico capitalista é bem 

distinto de um sistema político democrático. Para ele, nós podemos facilmente imaginar 

uma sociedade com liberdades políticas sem necessariamente fazer parte de uma 

estrutura econômica capitalista. Nós podemos também imaginar uma sociedade com 

uma estrutura econômica capitalista e pouca democracia e liberdades civís.  O que está 

em jogo é o conceito de liberdade, ou seja, até que ponto pondemos agir e ainda em que 

situações nossas ações devem ser controladas? Joseph Desjardins (2005, p.15) afirma 

que “ as vezes a liberdade de uma maioria é limitada pela liberdade de uma minoria”. 

Em uma empresa, por exemplo,  a liberdade que temos de conversar privativamente 

com alguém, pode entrar em conflito com o controle e regulação de acessos de sites e e-

mails dos funcionários no trabalho, pelo código de ética da empresa. 
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Quando um gerente de negócios decide sacrificar seus lucros para agir em ações 

sociais, de um lado, ele pode estar restringindo a liberdade dos proprietários daquela 

empresa, todavia do outro lado, esta mesma ação pode estar contribuindo para aumentar 

a liberdade de outros que apoiam por exemplo, o combate a poluição, a sustentabilidade 

ambiental, o combate as drogas, a discriminação racial, etc. É com esta tese que Joseph 

Desjardins afirma que a concepção de sociedade livre em Friedman está errada, visto 

que o conceito de liberdade em Joseph Desjardins é totalmente relativo. 

Outro argumento abordado por Joseph se refere a afirmação de Friedman de que 

a imposição de taxas ou impostos junto aos proprietários, colaboradores ou clientes da 

empresa, com o objetivo de prospecção de fundos para a aplicação em projetos sociais. 

Friedman afirma que esta imposição de taxas está errada em dois níveis: primeiro por 

princípios e segundo pelas consequências. Estes dois princípios parece-nos lícito 

acreditar que são basilares na estrutura de argumentação proposta por Friedman e 

servem como justificativas para uma possível inviabilidade paraa prática de projetos 

sociais por meio de colaboradores, proprietários e clientes das empresas. 

 

Está errado em princípio porque está prática viola os princípios 
políticos de que taxas não poderiam ser impostas a individuos em 
particular. E ainda isto está errado no nível das consequências porque 
os gerentes de negócios não teriam competência de gestão suficiente 
para resolver problemas sociais (DESJARDINS, 2005, p.18). 

 

Segundo Joseph Desjardins com a argumentação acima citada, mais uma vez 

Friedman comete o mesmo erro de paralogismo porque ele recorre a retórica persuasiva 

quando fala na imposição de taxas, sejam elas aos proprietários das empresas, aos 

colaboradores ou aos clientes.  

Quando Friedman fala sobre a imposição de taxas ou impostos, automaticamente 

nasce em nós, um sentimento de rejeição e reação contra esta imposição. Aceitar esta 

interpretação é sucumbir ao sentido falácio da argumentação defendida por Friedman, 

afima Joseph Desjardins (2005, p.17). 

Eis o seguinte questionamento apontado por Joseph Desjardins: Porque devemos 

considerar errada a atitude de um gerente de negócios que na busca de angariar fundos 

para projetos sociais, imponha taxas aos proprietários, colaboradores ou clientes? 

Atentamos para a passagem abaixo onde Joseph Desjardins argumenta sobre a questão 

da imposição das taxas pelos gerentes de negócios com o objetivo de investimentos em 

projetos sociais: 
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Friedman nos diz que no nível dos princípios políticos tais como 
objetivos e custos, as decisões devem ser tomadas em conjunto, entre 
os cidadãos e ainda que uma atitude de imposição unilateral de custos, 
por exemplo, está contrária ao que é aceito e eticamente justificado 
como princípio político democrático. Mesmo que esta ação não esteja 
errada, as prováveis consequências desta decisão unilateral poderiam 
ser prejudiciais á sociedade (DESJARDINS, 2005, p.16).   

  

Portanto, dois pilares de sustentação são colocados por Friedman para justificar 

sua argumentação normativa contrária a imposição de impostos pelo gestores na 

prospecção de recursos para aplicação em projetos sociais. Primeiro a falta de 

competência por parte dos gestores no que diz respeito a capacidade de julgar quais 

ações poderiam produzir melhores benefícios para a sociedade e segundo a alegação de 

que a  imposição de custos para indivíduos, em sua esfera particular, é intolerável, ao 

menos em princípio. 

Joseph Desjardins contra argumenta as afirmações apontadas por Friedman, 

citando como exemplo duas situações distintas. Na primeira situação a obrigação do 

gestor de negócios está em buscar alternativas para contribuir com a queda dos índices 

de inflação. Neste caso um gestor de negócios certamente não terá conhecimento 

suficiente para desenvolver procedimentos que envolvam uma política de preços capaz 

de prever as consequências da aplicação desta política no mercado. No entanto, existem 

outras situações no mercado em que as competências e habilidades gerenciais são 

desnecessárias, pois o que deve prevalescer apenas é o bom senso. Para exemplificar 

esta situação, Joseph Desjardins (2005, p.17) propõe uma segunda simulação: 

“Suponhamos uma fábrica que está jogando fora seus sub produtos do processo de 

produção dentro ou nas proximidades de um rio”.  

Neste caso o gestor deveria ter competência suficiente para saber que aquele sub 

produto iria trazer algum tipo de prejuízo à população. Caso o gestor alegue completa 

ignorância sobre o assunto, a lei poderia puni-lo por negligência ou falta de 

conhecimento. Do outro lado, supondo que o gestor tenha conhecimento sobre este 

problema, ele poderia promover a eliminação do subproduto com despesas que 

poderiam até reduzir a lucratividade mas não comprometeriam a viabilidade econômica 

daquela empresa. 

Entende-se que os questionamentos levantados por Joseph Desjardins, com as 

abordagens acima citadas, podem ser interpretados da seguinte forma: Que tipo de 
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competência gerencial deveria ser adotada pelas empresas? Ou ainda ; Será que 

Friedman apoiaria uma ação que poderia produzir consequências sociais negativas, por 

mais que estas ações estivessem em conformidade com a sua teoria de maximização dos 

lucros pelos gestores de negócios? 

O segundo ponto analisado por Joseph Desjardins (2005, p.17) diz respeito à 

imposição de custos para os indivíduos, sejam eles  proprietários, colaboradores ou 

consumidores. Segundo Friedman“A imposição de custos aos indivíduos de forma 

particular é intolerável por princípio”.   

O problema engendrado por Friedman está diretamente ligado ao conceito da 

palavra “custo”, afirma Joseph Desjardins (2005, p.17). O custo é sempre algo relativo 

pois vai depender do grau de satisfação e benefícios gerados por aquele produto ou 

serviço àquele comprador. Da mesma forma funciona em uma empresa, quando por 

exemplo, um empresário investe em equipamentos para modernizar e melhorar a sua 

produção. Este investimento representa um custo para os proprietários, no entanto 

poderá gerar, no futuro, benefícios para toda a empresa, tanto para os proprietários 

como para os funcionários e consumidores dos produtos e serviços daquela empresa. 

De um outro lado podemos supor que este mesmo investimento  pudesse ser 

feito em ações de QVT- qualidade de vida no trabalho para os colaboradores da empresa 

ou ainda na construção de um centro de saúde comunitário para atender a familia dos 

funcionários da empresa e os moradores do bairro onde a empresa está instalada. Nota-

se que em ambos os casos seriam geradas despesas para qualquer uma das partes, sejam 

proprietários, colaboradores ou consumidores, alguém necessariamente iria pagar por 

esses investimentos. 

Joseph Desjardins atenta para o fato de que o custo é relativo, na medida em que 

para uns o investimento é considerado como despesa, e para outros como benefícios, 

portanto cabe-nos conlcuir que o que é um custo para uma pessoa é normalmente um 

benefício para uma outra, por exemplo, ações de qualidade de vida no trabalho para os 

colaboradores de uma empresa, para o empresário estas ações podem ser entendidas 

como despesa, já para os funcionários as mesmas ações poderão ser interpretadas como 

benefícios. 

O sistema econômico proposto por Friedman não foge a regra acima citada, pois 

quando os gerentes de negócios são motivados a agir no sentido de aumentar os lucros 

da empresa, mantendo as regras do jogo, esta ação carrega em si, um custo implícito 
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para aqueles que são afetados por esta política corporativa, sejam os colaboradores, 

consumidores ou a sociedade como um todo, afirma Joseph Desjardins.  

Friedman ainda afirma que não cabe aos gerentes de negócios a imposição de 

taxas, pois está função deve ser governamental. Para Joseph o problema está na 

interpretação produzida pela palavra “custo”. Entende-se que quando o governo impõe 

taxas junto às empresas no sentido de promover projetos sociais, esta ação carrega em si 

um valor legal, no entanto quando um gerente de negócios impõe custos por meio da 

imposição de taxas com o mesmo objetivo, gera-se um tipo de taxação sem 

representação.  

Joseph quer chamar atenção  para o fato de que, nas duas situações, o resultado 

final é semelhante. Nota-se que o que está em jogo nestes casos é a maneira pela qual o 

indivíduo faz seu julgamento de valor perante aquela situação de imposição de taxas.  

Alguns proprietários poderão entender esta imposição como custos e portanto perda de 

lucratividade para a empresa, não obstante outros interpretarão como meta a ser atingida 

por um objetivo ético. 

Outro ponto primordial  abordado por Friedman é com relação a obediência às 

regras do jogo, entendidas como leis, pelas empresas. Segundo Friedman a obediência 

das leis pelas empresas chancelam a elas o reconhecimento, por parte da sociedade, de 

serem empresas que promovem a ética. Todavia, a questão levantada por Joseph 

Desjardins (2005, p.20) é a seguinte. “Será que a obediência as leis é suficiente para 

entendermos que esta empresa esta tendo uma conduta ética?”  

De acordo com Joseph Desjardins, existem bom motivos para acreditarmos que 

não, pois você não esquece as suas responsabilidades éticas apenas sendo obediente às 

leis. Segundo Joseph Desjardins (2005, p.20), “a lei pode ser um excelente mecanismo 

para prevenir sérios prejuízos a uma sociedade, mas não é uma boa ferramenta para a 

promoção de bens.”  

Portanto, sob o ponto de vista da obediência às leis, Joseph Desjardins (2005, p. 

20) afirma que “as leis não são claras nem capazes o suficiente de promover a ética”, 

visto que um julgamento de valor deve necessariamente nascer no indivíduo em sua 

esfera particular. Cabe-nos o seguinte questionamento no sentido de buscar a prática da 

ética nas relações sociais sejam elas públicas ou privadas a saber; O que eu poderia 

fazer para generalizar as minhas ações? Como eu poderia viver?, ressaltando a 

afirmação de que ética é um problema de opinião pessoal ou seja, de julgamento 

particular. 
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Em sua conclusão, Joseph Desjardins (2005, p. 20) afirma que as alegações de 

Friedman não convencem pelo “uso corrente de apelos emocionais” e paralogismos em 

sua teoria. No entanto esta abordagem  é de suma importância para o estudo da ética no 

universo empresarial e terá certamente muita influência em toda sociedade 

contemporânea. 

Ainda sobre as questões que envolvem a ética nos negócios, as teorias de 

responsabilidade social empresarial e a do mercado livre receberam uma sofisticada 

atenção e argumentação filosófica nas abordagens feitas pelas teorias clásicas de 

Aristóteles e Platão, pela teoria do utilitarismo e  pela teoria dos deveres individuais.  

Antes de fazermos uma análise sobre as teorias acima citadas, parece-nos lícito, 

atentarmos para o significado de alguns conceitos sobre as questões que envolvem a 

prática da ética. É fato que existem inúmeras normas que balizam a nossa conduta em 

nosso cotidiano, tais como as normas aplicadas ao universo financeiro, religioso, 

político, etc, não obstante, com base nesta afirmação, Joseph Desjardins (2005, p. 23) 

faz a seguinte pergunta:“como podemos distinguir a normas éticas dos outros tipos de 

norma”.  

Para Joseph Desjardins, a direfença entre as normas éticas dos outros tipos de 

normas está diretamente relacionado ao interesse do Sujeito no particular. Quando 

aparece o interesse, no sentido de maximizar o retorno daquilo que foi empregado por 

meio de uma ação, perde-se o caráter ético da ação, visto que uma norma ética é uma 

regra universal e portanto deve necessariamente, valer para todos, independente das 

vontades e dos interesses pessoais.  

As normas éticas devem guiar nossas atitudes no sentido de apontar o melhor 

caminho para que nós seres humanos racionais possamos viver nossas vidas. Nota-se 

que esta afirmação de Joseph Desjardins está em conformidade direta com a teoria do 

imperativo categórico proposta por Immanuel Kant, pois Kant afirma que o homem 

como ser racional está incondicionalmente obrigado a se conformar a certa regra de 

direito, ou “Imperativo Categórico” da razão. Da mesma forma, esta afirmação, reforça 

a tese de Aristóteles de que o homem é um princípio motor e pai de suas ações como o é 

de seus filhos. Não obstante, Hegel afirmaria que esta atitude e vontade particular 

devem mediar-se com a vontade livre do outro a fim de tornar-se um princípio ético 

universal. 

O caráter universal de uma norma ética garante a ela a imparcialidade, sendo 

esta uma característica fundamental para que ela seja considerada como uma regra 



81 
 

democrática, que valha para todos, sem privilégio para uns em detrimento de outros. 

Podemos afirmar que uma teoria ética irá fornecer respostas, que por mais que pareçam 

frágeis para os relativistas, irá pelo menos, fornecer princípios universais para uma 

gestão democrática e imparcial, guiando nossas atitudes na sociedade e nas nossas 

relações comerciais nas empresas, consequentemente teríamos ações mais justas e, 

portanto aceitáveis pela maioria. Sob o ponto de vista das atitudes, vimos tanto em 

Sócrates como em Aristóteles a importância dos conceitos de virtude e vício que 

formam o caráter de uma pessoa e, portanto, estão diretamente vinculados às ações dos 

seres humanos racionais. 

Joseph Desjardins (2005, p. 24) conclui que “o conceito de virtude ética está 

diretamente relacionado a Aristóteles”, pois pretende ser útil na busca de respostas para 

a pergunta ‘Que tipo de pessoa eu poderia ser?’ Desta forma, percebe-se que o objetivo 

principal de uma teoria ética, não está na adoção de uma regra que possa guiar nossas 

atitudes, apontando o que devemos fazer, mas sim indicar as características de uma 

pessoa que age de forma correta, ou seja, detalhes de alguém que possamos considerar 

como um ser bom. 

 

Enquanto, de um lado a virtude é um traço do caráter que tem 
um significado valioso que promove um valer apena viver, de 
outro lado, e num sentido contrário, o vício é um traço de 
caráter que mina a conduta de certas pessoas impedindo-as de 
viver de forma plena e prazerosa, afirma Joseph Desjardins 
(2005, p. 25).  

 

Com esta afirmação: “Talvez o desafio central da ética esteja no problema do 

autointeresse”, Joseph Desjardins (2005, p. 25) abre as portas para um novo campo de 

investigação com relação ao comportamento ético, destacando a angustiante dificuldade 

de escolha que o sujeito tem, em seu dia a dia, de um lado em ser e agir de forma ética e 

correta, e do outro em atender o seu próprio interesse.  

Vejamos o que diz Joseph Desjardins com relação a este dilema entre ser ético 

ou atender ao próprio interesse: “todos os recentes escândalos empresariais dos últimos 

anos são facilmente entendidos como ocasiões nas quais indivíduos perseguiram seus 

próprios interesses ao invés de fazer a coisa eticamente responsável e correta” 

(DESJARDINS, 2005, P.25). 

Portanto, conclui-se que existem dois caminhos a serem seguidos: de um lado 

podemos assumir o auto interesse do homem como algo implacável e algo que 
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necessariamente faz parte da essência do ser humano, ou seja, está no seu DNA não 

como desejo, mas como necessidade como respirar se alimentar etc., e, portanto, 

devemos apenas desenvolver ferramentas que possam regular o problema. Do outro 

lado, podemos assim como fazem os monges, apesar dos monges também terem 

interesses espirituais,  abandonarmos aquilo que faz parte do nosso interesse pessoal em 

detrimento daquilo que é considerado eticamente responsável e correto, engendrando 

forças para que nós possamos potencializar os nossos atos virtuosos conforme 

defendiam as clássicas teorias éticas de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Neste jogo angustiante da escolha entre fazer o que é eticamente correto e 

defender nossos interesses, Joseph Desjardins (2005, p. 25) faz a seguinte afirmação: 

“Para uma pessoa virtuosa, uma pessoa que é honesta, moderada, e confiável, não existe 

conflito entre o que ela quer fazer com o que é eticamente correto. Para uma pessoa 

tomada pelos vícios da ganância e da arrogância, a vida será sempre cheia de conflitos”. 

O que Joseph Desjardins quer destacar com esta afirmação é que a virtude deve ser 

entendida como um traço de caráter ou uma inclinação e disposição do sujeito para fazer 

a coisa eticamente correta. 

Conforme afirma Joseph Desjardins (2005, p. 25), “uma pessoa honesta não é 

uma pessoa que quer roubar, mas sim uma pessoa que decide não roubar; uma pessoa 

honesta não quer roubar porque ela não está predisposta ao roubo”, ou seja, “não faz 

parte do caráter de uma pessoa honesta roubar”.  

Em suma, com base na afirmação acima citada, conclui-se que as virtudes são 

descritas como hábitos e uma pessoa virtuosa é aquela que com habilidade e prática 

consegue desenvolver hábitos que possam ser universalizados e considerados 

eticamente corretos por uma sociedade. No entanto, esta teoria parece, para muitos, um 

tanto ultrapassada para os dias de hoje, todavia não podemos negar que no nosso dia a 

dia vivenciamos situações que ora são apresentadas como resultado de uma ação 

virtuosa e ora como viciosas. Não é incomum vermos nos noticiários pessoas que são 

consideradas honestas por devolverem algum bem precioso para o seu proprietário 

legítimo, em contra partida também presenciamos inúmeros casos de corrupção nos 

mais diferentes segmentos de mercado. 

No seio desta tessitura social, os hábitos virtuosos e viciosos se cruzam e, 

segundo Joseph Desjardins (2005, p.26), nos resta, portanto, uma única pergunta: 

“Como os traços de caráter e as disposições para agir são formados”? Visto que 

ninguém acorda e sai programado de casa para agir de forma correta ou incorreta. E 
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ainda; “Pode alguém ser ensinado a ser honesto e leal?” ou “Como as pessoas se tornam 

confiáveis?”. 

Para Joseph Desjardins ( 2005, p. 25)  “uma virtude ética está diretamente ligada 

à integridade e a unidade de um caráter”  Não obstante, nos deparamos com situações, 

principalmente na área das relações empresariais em que muitos gestores ou 

funcionários são obrigados a abandonar e ignorar seus princípios de caráter, sua 

integridade para atenderem alguns interesses empresariais em particular. Ou seja, como 

um colaborador ou gerente pode cumprir sua obrigação ética seguindo seus princípios 

de caráter, sem colocar em risco o seu emprego e consequentemente a sobrevivência da 

sua família em detrimento de uma ação contrária a uma ordem superior? Que pai de 

família seria capaz de fazer isso? 

Sabe-se que as virtudes éticas são tratadas como um conjunto de hábitos sejam 

eles pessoais ou organizacionais. Uma empresa que tem em sua cultura empresarial 

hábitos que reúnem crenças e valores que potencializam a ganância, a desonestidade, a 

malandragem, etc. Certamente este padrão de gestão moldará as virtudes e os vícios dos 

indivíduos que trabalham naquela empresa. Segundo Joseph Desjardins, no contexto 

social as pessoas também estão sujeitas a uma mediação e balizamento na formação de 

seu caráter e de seus hábitos. Os meios de comunicação têm um papel importante neste 

processo, não obstante são eles que fomentam a cultura do consumo e seus vícios da 

ganância e dos desejos insatisfeitos, que passam a dominar por completo as virtudes da 

moderação e do equilíbrio. 

Em seus apontamentos sobre virtudes éticas, Joseph Desjardins nos faz refletir 

cuidadosamente sobre a felicidade humana, na medida em que esta felicidade é 

conceituada como o resultado daquilo que eu desejo, que eu quero e consigo. No 

entanto, parece que nunca estamos satisfeitos com as nossas conquistas e passamos a 

querer cada vez mais. Vivemos em uma cultura de consumo que promete que a 

felicidade está em uma vitrine, por trás de uma etiqueta de preço. Como uma alternativa 

para esta cultura consumista Joseph Desjardins (2005, p. 27) propõe o seguinte: “As 

virtudes éticas propõem que com modestos e apropriados desejos, as pessoas têm 

melhores chances de serem felizes do que seguindo uma cultura de consumo”. 

Em uma breve análise sobre as afirmações de Joseph Desjardins, podemos 

perceber que duas palavras têm um imenso valor quando o que está em jogo são as 

questões éticas, a saber; o interesse e a escolha. Segundo Joseph Desjardins, seria 

inaceitável considerarmos uma ação ética virtuosa que tenha em sua essência interesse 
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pessoal, pois estes são geralmente carregados pelos vícios da ganância e da arrogância. 

Sob esta argumentação, apontada por Joseph Desjardins, sugerimos as seguintes 

perguntas: ‘Em que momento de nossas vidas o interesse está fora das nossas 

relações?’ e ainda ‘Como deixar de lado o interesse em uma transação empresarial 

onde o princípio básico está na troca de valores?’  

Quanto à escolha que o indivíduo deve fazer entre agir de forma ética ou atender 

seu próprio interesse, consideramos que ficaria um tanto difícil agir de forma correta ou 

virtuosa, quando o que está em jogo são princípios básicos de sobrevivência, como foi 

exemplificado no primeiro capítulo. Nota-se que todas as vezes que as questões de 

sobrevivência estão em jogo, o conceito de virtude sustentado pelas teorias éticas na 

filosofia clássica vai por água abaixo. A ética nos negócios segue o mesmo princípio, 

tornando a prática da ética, relativa e limitada a certas situações. 

Partindo desta observação entre os caminhos apontados por Joseph Desjardins a 

serem seguidos, sugerimos que o caminho racional a ser tomado deva ser o da aceitação 

lógica de que o autointeresse é real, e está presente no nosso cotidiano, é algo 

implacável e faz parte da essência do ser humano, não obstante, atentamos para o fato 

de que da mesma forma e sob o mesmo patamar esta o autocontrole e, portanto ambos 

sujeitos a um processo de reflexão racional. 

Nota-se com esta análise que em Joseph Desjardins o interesse não pode e nem 

deve ser considerado como algo negativo da mesma forma que radical e predador não 

são bons adjetivos para o conceito de interesse conforme apresentado anteriormente 

durante a exposição do pensamento de Friedman. Não obstante, parece-nos interessante 

defender que o interesse pessoal, assim como o prazer, deve funcionar como uma 

ferramenta de motivação e, portanto ser importante para o crescimento, principalmente 

na prática da ética nos negócios, visto que é por interesse e prazer que as necessidades e 

os desejos são alcançados.  

Em nosso estudo percebe-se que nas análises de Joseph Desjardins o interesse 

pessoal é visto radicalmente como algo negativo e, portanto vicioso pelo fato de ser 

incompatível com a prática da ética, ou seja, o indivíduo deve escolher entre dois 

caminhos a seguir; atender seus interesses pessoais ou agir de forma ética. Esta 

afirmação parece-nos um tanto radical, na medida em que o interesse particular pode 

coincidir com uma ação ética, ou seja, o indivíduo pode ter interesse de agir de forma 

ética, beneficiando tanto quem age como quem recebe aquela ação.  



85 
 

No particular, assim como sugeriu Adam Smith e já abordado anteriormente 

neste capítulo, que existe uma mão invisível capaz de orientar as relações entre os 

indivíduos em uma sociedade, propomos a existência de uma escala de interesses 

variável com graus de intensidade diferentes para cada indivíduo. Portanto, a prática da 

ética no ambiente empresarial sob este princípio passará a ser relativa e limitada as 

circunstâncias e as questões que envolvam a sobrevivência. Neste caso as normas éticas 

a serem seguidas são balizadas por esta escala de interesses passando a ser uma regra de 

direito que valha para todos, não porque todos querem por vontade própria agir de 

forma ética, mas, sobretudo por questões de preservação de valores que para aquele 

indivíduo tem em sua essência alto grau de interesse. 

Uma segunda corrente teórica, dentro do campo da ética, que é essencial para o 

estudo da ética nos negócios é conhecida como utilitarismo. O utilitarismo é uma forma 

de consequencialismo, ou seja, avalia uma ação unicamente em função de suas 

consequências. Em economia o utilitarismo pode ser entendido como um princípio ético 

no qual o que determina se uma ação é correta está diretamente ligado aos benefícios 

que esta ação irá promover para uma coletividade. 

Se a minha ação promover mais boas consequências do que ruins eu portanto 

posso agir no sentido de executar esta ação pois ela em si estará promovendo um bem 

coletivo. Este é um princípio que adota meios e fins racionais para justificar o resultado 

de uma ação. Estes princípios servem de alicerce para a teoria utilitarista dando a ela um 

caráter consequencialista como veremos a seguir.  Para o utilitarista uma ação correta ou 

errada vai depender das consequências que esta ação pode produzir. Por exemplo, se 

falar a verdade produz mais consequências positivas do que negativas para uma 

coletividade, conclui-se que falar a verdade pode ser considerada uma ação virtuosa, 

portanto ética.  

Em nossa pesquisa podemos citar dois representantes da tradição utilitarista, os 

quais tiveram profunda importância nas questões que envolvem a prática da ética, são 

eles: Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873). Segundo Joseph 

Desjardins, com os pensadores acima citados, nasceram dois desafios  dentro da 

tradição utilitarista, vejamos a passagem abaixo:  

 
Descrevemos o pensamento utilitarista previamente em termos de 
meios, os quais têm valores instrumentais, e fins, os quais têm valores 
intrínsicos. Não surpreendentemente, talvez, os utilitaristas discordam 
de cada aspecto da teoria deles. Diferentes utilitaristas oferecem 
diferentes versões sobre o que é intrinsicamente bom e ainda 
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discordam sobre o meio apropriado para alcançar a maior quantidade 
de bens (DESJARDINS, 2005, p. 29).   

 

Segundo Joseph Desjardins, a discordia entre Bentham e Stuart Mill está na 

conceituação sobre o que é intrinsicamemnte considerado como bom em si. De um lado 

Benthan afirma que somente o prazer era bom em si mesmo e a dor mau em si mesma. 

Do outro lado Stuart Mill defendeu uma visão mais qualitativa da felicidade como a 

satisfação dos interesses à longo prazo. Estas afirmações engendraram inúmeros 

problemas com relação as possibilidades de calcular, medir e comparar as 

consequências, requisitos báscios da teoria utilitarista, na medida em que os fins 

propostos pela concepção utilitarista possam ser mensurados, medidos e comparados 

com outras ações ou seja, o bem como um fim da ação utilitarista deve ser quantificado. 

No entanto Stuart Mill (apud DESJARDINS, 2005, p.29) fez a seguinte 

afirmação: “ a bondade humana deve alcançar uma dimensão qualitativa que não pode 

ser quantificada”. De acordo com Joseph Desjardins esta declaração tem impacto direto 

na ética empresarial. Vejamos o exemplo abaixo sugerido por Joseph Desjardins (2005, 

p. 29):  

 

Quando por exemplo, discutimos sobre segurança e saúde de 
colaboradores e consumidores e proteção ambiental, alguns bens que 
parecem ser intrinsicamente valorosos tais como saúde e segurança, 
não parecem ser de fácil mensuração, como custos e rendimentos.  

 

Outro ponto analisado por Joseph Desjardins envolve o grau de libertade que o 

indivíduo tem para fazer suas escolhas com o objetivo de alcançar seu próprio bem. O 

prazer e a felicidade, conforme afirma Joseph Desjardins, são fins extremamente 

interessantes para o pensamento utilitarista pela ampla abordagem que estes fins 

proporcionam, no entanto o que promove felicidade e prazer para uns pode ser 

completamemente diferente do que disperta prazer e felicidade para outros, argumenta 

Joseph Desjardins. Conclui-se que os valores são relativos para cada indivíduo, 

tornando a ética relativista como foi apresentado anteriormente. No entanto entendemos 

que apesar da ética ser relativa, ela pode ser limitada e normatizada em alguns casos. 

Alguns utilitaristas podem argumentar que nem sempre as pessoas estão fazendo 

o que acreditam ser exatamente que é bom para si mesmo ou para uma coletividade. 

Nestes casos observamos que os fins, ou o resultado de uma ação consequencialista não 

pode ser medida o que desarticula a concepção utilitarista, ou seja, uma ação 
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considerada boa, não garante sua consistência como ação virtuosa em si, sempre e em 

todas as situações. 

Segundo Joseph Desjardins este dilema tem duas implicações diretas com a ética 

nos negócios, ou seja, se de um lado nós podemos prever as consequências de nossas 

ações e estas após implementadas tornar-se-ão consistentes, sob este ponto de vsita, 

parece-nos lícito e interessante o desenvolvimento e a implememtação de políticas 

públicas e tudo que possa produzir bem estar geral para toda uma coletividade. Neste 

caso os gestores públicos seriam os mais indicados para a gestão deste processo, pois os 

mesmos seriam capazes de prever e mensurar as consequências da implantação deste 

projeto.  

Uma segunda abordagem afirma que para alcançarmos melhores resultados para 

uma coletividade basta atuarmos com liberdade em um mercado livre  e competitivo 

sem uma busca intencional pelas consequências de nossas ações. O resultado final desta 

proposição seria a satisfação e a máxima felicidade dos consumidores. 

Antes de adentrarmos numa outra abordagem, teceremos alguns comentários 

sobre a concepção utilitarista, sob o ponto de vista relativista e de livre mercado, 

levando em consideração seu caráter consequencialista onde os fins determinam os 

meios. 

A prática da ética pode ser considerada relativa, sob o ponto de vista utilitarista, 

na medida em que as consequências de uma ação não podem ser completamente 

previstas, não obstante, em certos casos até mesmo como ferramenta de liberdade e 

proteção, a ética pode ganhar uma normatização, como por exemplo, quando a ação por 

uma questão de regularidade mantên-se positiva e virtuosa, causando bem estar para 

uma coletividade. Esta ação em si, ao longo do tempo, mantêm-se como um bem 

coletivo e deve ser normatizado, e portanto transformado em uma regra de cidadania.  

Tomemos como exemplo uma empresa que por meio de pesquisa quantitativa 

identifica uma demanda reprimida de mercado interessante para a venda de seus 

produtos e serviços. Para atender esta demanda, a empresa deve aliar a sua marca à 

questões que envolam a preocupação com a sustentabilidade, pois é justamente este o 

diferencial que levará ao sucesso do projeto. 

Com o propósito acima citado, especialistas de Marketing podem desenvolver  

um plano de ações com metas de crescimento pré definidas, em função do aumento 

estimado das vendas. 
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No caso acima citado as consequências podem ser relativamente conhecidas em 

função de uma regularidade sustentada pelo princípio básico da teoria das necessidades. 

Os consumidores passarão a comprar mais desta empresa, que pagará mais impostos e 

gerará mais empregos. Esta ação à longo prazo poderá ser uma regra para todo universo 

empresarial, visto o ressultado positivo que ela proporcionou. Neste caso o interesse e a 

escolha não foram descartados, pelo contrário, funcionaram como ferramemntas de 

motivação para a prática do bem tanto para a empresa geradora como para a 

comunidade beneficiária da ação. 

A ação predadora do mercado livre, proposta por Milton Friedman, parece-nos, 

no mínimo, desmedida e paleativa para alguns empreendedores e um tanto inaceitável 

para muitos nos dias de hoje. As consequências produzidas pela aplicação da teoria do 

livre mercado na prática empresarial, resultaria em uma maior concentração de renda 

nas mãos de poucos empresários o que  certamente iria gerar mais miséria e 

desigualdades em todo o planeta. 

Com relação a participação do Estado nas relações empresariais, entendemos 

que apesar da incompetência de muitos governos como gestores do bem público, a 

presença do Estado nas relações empresariais deve funcionar como ferramenta de 

equilíbrio econômico e de proteção, tanto das empresas privadas, seus maiores clientes, 

como do cidadão que deve ser o maior beneficiário da aplicação dos recursos 

prospectados pelo Estado. 

Vimos que a teoria das virtudes sugere que o indivíduo mantenha em sua 

conduta modestos desejos na tentativa de eliminar o seu próprio interesse pois só assim 

ele estaria agindo de forma ética. A teoria ética do utilitarismo nos aconselha a calcular 

as consequência de nossas ações no sentido de potencilizar o maior bem-estar possível 

para uma coletividade. Alguns utiliraristas defendem a teoria do livre mercado para a 

prática empresarial, por acreditarem que este é o melhor caminho econômico e social 

para alcançarmos o laissez-faire.  

Percebe-se que  existem muitas alegações contra a teoria utilitarista tanto dentro 

da tradição utilitarista como de perspectivas éticas alternativas.  Um livre mercado é 

necessário mas não é suficiente para julgarmos como um modelo de sistema ideal que 

possa promover o máximo de bem estar social até porque uma economia formada com a 

participação do governo, funcionando como uma ferramenta de regulação, pode 

promover melhores resultados e garantir melhor condição de vida para a população. 
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A nosso ver duas argumentações são bastante fortes contra a teoria utilitarista, a 

primeira advém da impossibilidade de mensurarmos todas as consequências de nossas 

ações, levando em consideração ainda que estes efeitos podem variar de acordo com o 

cenário em que esta ação foi desenvolvida, portanto sem garantias de ser algo bom ou 

ruim.  

Podemos citar o seguinte exemplo: para evitar que meu filho morra, paro na 

vaga reservada para portadores de necessidades especiais. Apesar de ser uma ação 

errada, por não atender a lei, ela tem um caráter geral e portanto pode ser 

universalizada, até porque ninguém gostaria de perder um filho. Neste caso uma regra 

foi quebrada pois eu não deveria parar na vaga reservada, no entanto o que prevaleceu 

sobre min foi o interesse pelo direito à vida e o desejo meu de preservação da espécie. A 

ética, neste caso se comportou de forma relativa perdendo seu caráter absoluto. O 

imperativo categórico de Kant sob este ponto de vista vai por água a abaixo, pois até 

mesmo para garantir a vida, em alguns casos, infelizmente temos que mentir. A mentira 

neste caso levará a uma consequência positiva, apesar dos fins justificarem os meios. 

Sob este ponto de vista consequencialista, nota-se que em alguns momentos 

muitos deveres por princípio são deixados de lado, tais como o respeito a liberdade, o 

respeito à vida, a luta pela sobrevivência, o amor ao próximo, etc. Estes deveres não 

podem ser medidos, comparados e calculados, como propõe a teoria utilitarista, no 

entanto devem receber uma proteção especial por serem considerados como direitos 

individuais de cada cidadão.  

Um sistema econômico de livre mercado pode ser eficiente em todas as áreas, 

garantindo qualidade de vida a todos os cidadãos, todavia se este mesmo sistema for 

incapaz de garantir e proteger os direitos dos cidadãos, e isso nada mais é do que agir 

com responsabilidade social, podemos considerar que este sistema é éticamente 

defeituoso.  

 

3.1 Conceitos associados à Business Ethics 

 

Infelizmente em muitos casos as pessoas tomam atitudes que nem sempre 

produzem um bem ou tem o objetivo de promover um bem para uma coletividade. Isso 

não pode servir como regra geral muito menos como algo que possamos significar como 

uma regularidade. Contudo esta prática não descarta, em hipótese alguma,  a 
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possibilidade de enquanto cidadãos termos direitos e deveres, afinal de contas somos 

partícipes de uma sociedade seja ela pública ou privada.  

Outra corrente teórica importante é  a deontologia que tem como objetivo avaliar 

e normatizar as nossas escolhas sob o ponto de vista moral, independente das 

consequências por elas produzidas. Em meio a tantas teorias, uma coisa é certa se 

vivemos em uma sociedade, temos o dever e a obrigação de comportarmos como 

cidadãos, reconhecendo nossos deveres e cobrando nossos direitos. A deontologia vai 

partir do princípio de que nem sempre os fins determinam os meios como proposto pela 

teoria utilitarista. Vejamos a seguinte afirmação:“Enquanto os utilitaristas afirmam que 

uma ação correta ou errada é um problema de consequência, a abordagem deontológica 

sustenta que algumas ações são corretas e erradas em princípio, independentemente das 

consequências” (DESJARDINS, 2005, P.40). 

Com a afirmação acima citada cabe-nos os seguintes questionamentos: Que 

ações podemos considerar como corretas ou incorretas por princípio independente dos 

efeitos que elas podem causar? Quais os nossos direitos e deveres legítimos enquanto 

cidadãos? Quais as nossas obrigações enquanto partícipes de uma sociedade? e ainda, 

de que forma estas obrigações podem impactar e produzir efeitos positivos em uma 

comunidade pública ou privada? 

Existem inúmeras situações no campo profissional em que os indivíduos tem 

deveres que fazem parte de uma regra específica, como por exemplo, o médico no 

exercício da medicina ou o advogado na procura pela justiça. No entanto o que 

procuramos é uma teoria sobre a prática da ética que possa ser universalizada da mesma 

forma como foi proposta por Kant no imperativo categórico, se é que isso é possível, 

visto que para Kant a ética deve ser absoluta e portanto universal. 

Quando voltamos a nossa atenção para a área empresarial parece-nos lícito 

afirmar que a ética nos negócios está diretamente relacionada com o conceito de 

responsabilidade social das organizações, portanto uma empresa com comportamento 

ético é uma organização que respeita os princípios morais de uma sociedade. Estes 

princípios morais constituem regras gerais de comportamento que fundamentalmente 

são de grande importância para a sociedade. Não obstante, estas mesmas regras não 

podem ser formadas ou modificadas de forma unilateral, ou seja, pelas decisões de 

indivíduos isoladamente ou por poderes instituídos. No universo empresarial, a ética 

está diretamente ligada as decisões de gestão, isto é, quais as escolhas efetuadas pelos 

gestores em uma pluralidade de opções, tendo como pano de fundo a moralidade. 
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Em suma, podemos concluir que uma organização comercial deve ser 

interpretada como  uma instituição eminentemente social, até porque a corporação 

precisa da sociedade para sobreviver enquanto empresa. Apoiado neste ponto de vista 

podemos dizer que as ações de responsabilidade social de uma empresa nada mais são 

do que obrigações morais. O que necessariamente devemos discutir a partir de agora é 

que responsabilidades sociais são essas e como o governo pode mediar e controlar este 

processo. 

Vejamos o que diz Joseph Desjardins sobre o papel das organizações 

empresariais: 

 O papel da empresa vai variar de acordo com a perspectiva com que 
se vê. Do ponto de vista do investidor, uma empresa é um veiculo para 
potencializar o aumento da riqueza.. Para o colaborador, a empresa é 
um lugar para troca de trabalho por uma renda que possa sustentar a si 
mesmo e a sua família. Os consumidores vêem a empresa como um 
mecanismo para aquisição de produtos e serviços. Sob a perspectiva 
da sociedade, a empresa é uma instituição que permite que ambos os 
recursos, humanos e materiais, possam ser organizados em uma 
produção eficiente de coisas que as pessoas e a sociedade precisam 
para manter o caminho da vida (DESJARDINS, 2005, P. 65). 

 

Nota-se que sob esta perspectiva a empresa é um sistema com uma mistura de 

interesses. Do acionista proprietário que usa a empresa como instrumento de prospecção 

de riqueza, passando pelos colaboradores que trocam trabalho por uma renda, chegando 

até o mercado externo representado pelos consumidores que trocam dinheiro por 

produtos e serviços que possam trazer prazer e satisfação. Sabe-se que o acionista de 

uma empresa tem direito legal, como investidor, aos lucros gerados pela empresa, da 

mesma forma que este mesmo empresário deve ter responsabilidade pelas ações 

produzidas por ela junto a sociedade.  

O que nos interessa neste capítulo é destacar que as responsabilidades de uma 

empresa vão além das responsabilidades dos proprietários dela. Devemos, sobretudo, 

analisar a questão dos deveres, entendidos como responsabilidades sociais e sinônimo 

da prática da ética pelos proprietários de empresas privadas, que visam por interesse, a 

maximização dos lucros da empresa e consequente aumento de sua riqueza pessoal. Esta 

questão dos deveres e responsabilidade dos proprietários de empresas privadas é 

comumente tratada em duas teorias, a saber, a teoria dos stakeholders e a teoria do 

contrato social. 

O conceito de stakeholder ou ‘parte interessada’ é definido como 
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[...] qualquer pessoa ou grupo que tem interesse ou possa ser afetado 
pelas ações de uma organização. São citados como exemplos: público 
interno, fornecedor, consumidor, cliente, instituição pública, 
comunidade, proprietários, banqueiros, sindicatos, órgãos 
governamentais, entre outros (ASSOCIAÇÃO, 2004). 

 

Este termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo Robert Edward Freeman. 

Segundo ele, “os stakeholders são elementos essenciais na formatação e implementação 

do  planejamento estratégico de negócios da empresa” (FREEMAN; READ, 1984, p. 

88).  Para Freeman, o sucesso de qualquer organização empresarial vai depender da 

participação de todas as pessoas e partes interessadas neste sucesso e por este motivo é 

fundamental o conhecimento das expectativas e necessidades de todos os envolvidos no 

processo por  parte dos gestores ou equipe diretiva da empresa. Conhecer estas 

expectativa e necessidades, tem como objetivo principal a satisfação, compensação 

financeira e conduta ética. Cada pessoa ou grupo de colaboradores representa um 

determinado tipo de interesse no processo como já citado anteriormente por Joseph 

Desjardins. O termo também é referido como “públicos relevantes” (ÁLVARES; 

GIACOMETTI; GUSSO, 2008). Em Freeman, stakeholder significa “qualquer 

indivíduo ou grupo que pode afetar ou ser afetado pela consecução dos objetivos da 

empresa” (FREEMAN, 1984, p.25). 

A teoria dos stakeholders vai defender a necessidade de uma ampliação dos 

interesses dos proprietários das empresas para além dos seus interesses pessoais. O 

empresário deve ter atenção também para com os interesses de seus colaboradores em 

seu ambiente interno e com os consumidores e suas comunidades no ambiente externo. 

Este príncípio torna-se vital para a empresa que queira permanecer e crescer no 

mercado, apesar de alguns críticos alegarem que esta teoria é injustificável.  

Percebe-se que o envolvimento de todos os stakeholders intervenientes a saber; 

acionistas, colaboradores, consumidores, comunidades, etc., não maximizam 

obrigatoriamente o processo, mas permitem achar um equilíbrio de forças diminuindo 

os  riscos e impactos negativos na execução desse processo. Uma organização que 

pretende ter uma existência estável e duradoura deve atender simultaneamente as 

necessidades de todas as suas partes interessadas. Para fazer isso ela precisa "gerar 

valor", ou seja, a aplicação dos recursos usados deve gerar um benefício maior do que 

seu custo total. 

A teoria dos stakeholders constitui um conjunto de abordagens que destacam, 

por motivos diversos, a importância do engajamento da empresa com seus stakeholders: 
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“é uma teoria explicitamente baseada na abordagem sistêmica da organização e seu 

ambiente ao mesmo tempo em que reconhece a natureza dinâmica e complexa da 

interação entre eles” (GRAY; ADAMS, 1996).  

Esta teoria, em sua vertente ética ou normativa, permite a compreensão de que a 

busca do atendimento de expectativas dos stakeholders pode ser justificada pela beleza 

das ações e pelo desejo da empresa de comportar-se como uma empresa cidadã, guiada 

por elevada moral e princípios éticos. Além disto, há também nesta teoria a visão 

kantiana de que as expectativas dos stakeholders devem receber devida atenção, pois é a 

coisa certa a fazer. 

Em 1985, Ferrell e Gresham (1985) sustentaram, em suas concepções teóricas, 

que a alta gerência ou supervisores de área, enquanto gestores de pessoas funcionam 

como referência e influencia as atitudes individuais dos demais colaboradores da 

empresa, seja positivamente ou negativamente. Eles também afirmaram que o sistema 

de recompensas e punições dentro das organizações, incluindo os códigos de ética e 

suas aplicações podem influenciar as tomadas de decisão em situações éticas, seja 

oferecendo uma oportunidade para o comportamento antiético ou até mesmo inibindo 

esta oportunidade.  

Segundo Ferrell e Gresham, as composições do cenário no ambiente social e 

cultural também atuam como forças que podem moldar a conduta do indivíduo e suas 

características pessoais promovendo interferência no processo de tomada de decisão por 

parte da alta gerência.  

Nota-se que, neste estágio de análise empírica por parte dos autores acima 

citados, o ambiente e a teoria da associação diferencial atuam como pilares de 

sustentação para a tese de que a atitude individual, nas organizações, está diretamente 

ligada à aceitação passiva do certo ou do errado, enquanto ação ética, como resultado 

mecânico de tomadas de decisão provindas de cima para baixa na pirâmide da 

administração empresarial. Neste caso a divisão entre os que pensam e os que trabalham 

para aqueles que pensam, refletem ainda mais o pensamento mecanicista do começo do 

século XIX. 

Ainda em Ferrell e Gresham, a capacidade de intuição e demais percepções por 

parte dos colaboradores são definitivamente descartadas, pois se julga neste contexto 

uma alta gerência que pensa e age em função de códigos e regras, sendo repassadas 

como certo ou errado, para uma equipe de trabalho, sobretudo passiva, que atua na 
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organização, e exerce um único e exclusivo papel, a saber; o de multiplicação das regras 

por meio de cada atitude individual. 

Fica claro que o “adestramento” de pessoas é o foco principal desta modalidade 

de gestão. As tomadas de decisão são formatadas por uma gerência de líderes que 

governam para poucos, portanto com muito pouca ou quase nenhuma eficiência social 

para os que executam tais decisões no seio da organização. 

Consideramos o conceito de ética e sua aplicação nos negócios, como algo que 

se possa agir em conjunto, sempre com o propósito de qualidade tanto para aqueles que 

decidem como para aqueles que executam a decisão. Portanto, partindo do princípio de 

que o certo decorre do que seria bom para uma sociedade e resultado de uma ação com 

gênese no comportamento individual, julgamos esta tese, sobretudo anacrônica. 

Hunt e Vitell (1986, p.5) também incluíram o ambiente cultural e organizacional 

em sua teoria geral sobre a ética no marketing, todavia a maior contribuição da sua 

teoria foi com relação à explicação sobre o processo de tomada de decisão pelo 

indivíduo, por meio de uma separação, onde de um lado se encontravam as regras e 

deveres (deontologia) e do outro as consequências e finalidades (teleologia). Esta 

perspectiva ética foi emprestada da filosofia moral. Estes autores analisaram ainda os 

componentes individuais de cada uma destas perspectivas éticas e chegaram à conclusão 

que existem normas e regras de conduta (deontologia) que frequentemente podem ser 

aprovadas em várias e diferentes situações. Ressaltam ainda que estas regras possam ser 

gerais ou até mesmo mais específicas, ou seja, reservadas para uma aplicação num 

cenário exclusivo de negócios. 

Com esta análise Hunt e Vitell concluíram que as pessoas que tomam decisões 

acabam por determinar as consequências de uma ação, pelo simples fato de olharem 

para fatores com certa possibilidade de conveniência de resultados importantes, 

interessantes e mais atrativos aos olhos dos Stakeholders. Por este viés, nota-se que 

aquele que decide sempre julga a questão ética com base em avaliações que formam um 

mosaico de regras e normas com consequências e finalidades. A dependência necessária 

destas avaliações interpretativas, por aquele que toma uma decisão, tem 

substancialmente sido sustentada por vários estudiosos. 

Outro modelo teórico foi proposto por Trevino (1986, p. 601). A maior 

contribuição de Trevino está na inclusão do conceito de desenvolvimento moral 

cognitivo. Esta é a concepção hierárquica desenvolvida por Kohlberg (apud CRAIN, 
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1985, p. 118) na qual estão incluídos seis estágios, sendo dois estágios em cada três 

níveis distintos de desenvolvimento moral: pré-convencional, convencional e princípios.  

Embora, estes três níveis não tenham sido desenvolvidos com o propósito de se 

explicar comportamentos, um determinado estágio de desenvolvimento moral pode 

atuar e ter um impacto direto em uma tomada de decisão que tenha em sua essência 

situações que envolvam questões éticas. Portanto, uma tomada de decisão em um 

ambiente que exija um alto nível de desenvolvimento moral, como é o cenário dos 

negócios, quando compartilhada com uma equipe, talvez não necessariamente crie uma 

ação mais eticamente correta, mas, sobretudo, pode exercer diferentes processos de 

tomada de decisão ética daqueles com um menor nível de desenvolvimento moral. 

Em 1989, Ferrell, Gresham, e Fraedrich (1997, p. 757)  desenvolveram um 

modelo síntese das teorias acima apresentadas, a saber: Ferrell e Gresham em 1985, 

Hunt e Vitell em 1986 e Trevino em 1986. Embora não tenha trazido nenhuma nova 

concepção, este modelo tornou-se importante pelo fato de integrar os três modelos 

anteriormente apresentados. 

Wotruba, em 1990, desenvolveu um trabalho baseado nos quatro modelos de 

comportamento moral teorizado por Rest, especialmente voltado para a aplicação da 

ética nas organizações de vendas. Dentro deste trabalho ele citou que os membros 

partícipes de cargos superiores, equipes, cultura corporativa assim como consumidores e 

competidores servem como importantes fatores para moderar um processo de decisão 

em uma situação ética. 

Enquanto este trabalho representa o primeiro passo no estudo das questões éticas 

voltadas para as organizações com foco em vendas, é também o primeiro a fazer uma 

fusão dos três principais modelos já mencionados.  

Jones (1991, apud ROBIN; VITELL; 1999, p. XI)  apresentou um modelo 

compreensivo que claramente explicou a regra onde cada singular situação poderia ter 

uma única tomada de decisão. Ele denominou este modelo de “intensidade moral” e 

ainda sugeriu que este modelo apresentava seis únicas dimensões: magnitude das 

consequências, consenso social, probabilidade de efeitos, imediatismo temporal, 

proximidade e concentração do efeito. Então, ele teorizou que nem todas as situações 

que envolvem ética são iguais. Ele ainda afirmou que os tomadores de decisão podem se 

comportar de forma diferente dependendo da intensidade da questão moral envolvida. 

Segundo Jones, um mesmo indivíduo pode comportar-se mais eticamente em uma 

situação que envolva um alto grau de intensidade moral do que quando envolve um 
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baixo grau de intensidade moral, devido, em parte, pelo fato de que a natureza ética da 

ação poderia ter uma maior probabilidade de ser percebida quando a intensidade moral é 

maior. 

Em 1993, Hunt e Vitell revisaram suas concepções teóricas acrescentando, como 

uma variável a ser considerada, o ambiente profissional. Entretanto esta não era uma 

nova abordagem, visto que Ferrell e Gresham em 1985 já tinham mencionado tal 

variável em seu modelo original. No entanto, o mais importante desta nova concepção 

de Hunt e Vitell estava na proposta de que as tomadas de decisão que envolve questões 

éticas, por meio desta nova concepção, poderiam ser aplicadas em um sentido geral, não 

necessariamente apenas a uma tomada de decisão individual dentro das organizações 

empresariais. Isso poderia ser feito, simplesmente eliminando os três ambientes: 

profissional, organizacional e industrial. 

Portanto, segundo Hunt e Vitell, eliminando estes três ambientes do modelo, 

poderíamos examinar a questão da ética sob o prisma dos consumidores tão bem quanto 

outros tipos de tomadores de decisão. 

Finalmente, dois modelos recentes sobre ética empresarial têm incluído a 

dimensão das relações dos negócios e o impacto que os tipos e estruturas de relação têm 

no comportamento, em situações que envolvam questões éticas. Em 1998, baseados em 

uma perspectiva de rede social de relacionamento, Brass, Butterfield, e Skaggs (1998, 

p.14), desenvolveram um modelo que incorporou os tipos e estruturas de 

relacionamento como fatores que se interagem com as questões organizacionais e 

individuais e com fatores comuns aos outros modelos. Portanto, segundo os autores 

acima citados, um comportamento antiético é influenciado pelos tipos e estruturas de 

relacionamento. Por exemplo, uma pessoa pode agir mais politicamente correta quando 

a força de relacionamento entre esta pessoa e outra pessoa é maior, no caso de serem 

amigos, por exemplo. Caso contrário, as chances da prática de uma ação antiética são 

infinitamente maiores. 

Similarmente, Pelton, Chowdhury, e Vitell (1999, p.241) propuseram um 

modelo onde atitudes de decisão em situações envolvendo questões éticas dependiam do 

relacionamento entre os tomadores de decisão e outros Stakeholders, tal como os 

membros que talvez fossem impactos por esta decisão. Portanto partindo deste 

princípio, um tomador de decisão pode variar seu comportamento e sua decisão 

dependendo do grau e a natureza das relações que ele mantém com os membros daquela 

organização.  
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Em resumo, concluímos que talvez tenhamos ações mais éticas onde exista uma 

força maior nas relações. Isto também faz certamente sentido com o modelo teórico já 

mencionado e intitulado de “intensidade moral”. O desenvolvimento de uma cultura 

organizacional sustentada sob relações, neste caso entendida como ação participativa, 

parece-nos o caminho mais curto e eficaz para a construção de cenários com ações onde 

a ética seja resultado de um acordo e fruto de uma rede de relacionamentos, onde a 

atitude individual funcione como ação epidêmica na busca da sustentabilidade social, 

moral e ética no marketing dos negócios. 

 

3.2 Estado da Arte dos estudos de Business Ethics 

 

A arte de gerir e liderar pessoas pelos stakeholders nas empresas, somados a 

beleza que moldura o conjunto de suas atitudes quando pautadas em princípios éticos, 

bem definidos, refletem e promovem na sociedade uma harmonia que nada mais é do 

que o sentimento de justiça reconhecido pelas pessoas partícipes daquele sistema. Mas o 

que nos leva a um julgamento ético? Ou melhor, o que necessariamente nos motiva a 

prática de ações justas e virtuosas, que reunidas produzem, de um lado este sentimento 

de Dever e do outro da prática do que consideramos ser e estar justo e perfeito?  

Parece-nos lícito afirmar que não podemos analisar muito menos garantir que 

determinadas atitudes são ou deixam de ser éticas sem ao menos termos muito claro e 

distinto o conceito de justiça e ainda de que forma nossos julgamentos éticos podem 

estar em conformidade com este conceito, na medida em que a prática da justiça provém 

da interpretação gerada pelo julgamento. 

Vejamos o que diz John Rawls sobre justiça:  

 

A justiça é a virtude primeira das instituições sociais assim como a 
verdade o é dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e 
econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja 
verdadeira; da mesma maneira que as leis e as instituições, por mais 
eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou 
abolidas se forem injustas (RAWLS, 2008). 

 

Nota-se com a afirmação acima, que por mais que uma instituição obtenha 

sucesso empresarial com reconhecido crescimento mercadológico, para John Rawls esta 

organização ainda não está completa, pois enquanto instituição social ela deve ser justa 

para com a sociedade por meio da prática de ações virtuosas, portanto, pautadas na 



98 
 

ética. Atentamos para o fato de que o conceito de justiça está diretamente ligado as 

questões que molduram a ética, pois esta, nada mais é do que a arte da conduta por meio 

de ações justas basta-nos descobrir agora se esta arte pode ser praticada no universo 

empresarial. 

Com este conceito de justiça percebe-se que John Rawls tem como objetivo a 

criação de uma via alternativa para a teoria da justiça, combatendo principalmente dois 

tipos de visão filosófica: o utilitarismo e o intuicionismo que por muito tempo, segundo 

ele, balizaram toda a tradição filosófica. 

Para John Rawls, ambas as teorias apresentam o mesmo problema, a saber, a 

falta de garantia de direitos. Isto porque escolhem um bem: de um lado a utilidade e do 

outro a intuição como algo superior e em seguida colocam como fim o objetivo da 

sociedade. Não obstante, quando adotam este método, permitem que qualquer coisa seja 

feita em nome deste objetivo final. Estas teorias por elegerem primeiro um fim para 

depois gerarem um meio que o satisfaça, tais teorias são chamadas de teleológicas e 

pecam justamente por colocarem o bem antes do direito afirma John Rawls. 

A única saída para o problema acima citado, segundo John Rawls, está na 

inversão dos objetivos, ou seja, a garantia dos direitos fundamentais deve estar em 

primeiro lugar antes do bem. Neste caso, a justiça irá operar antes dos objetivos. 

Estando a justiça e o direito antes do bem, teremos neste caso uma teoria deontológica. 

Para ele, as teorias deontológicas tendem a organizar a sociedade de maneira justa para 

que as pessoas, vivendo em associações, busquem o bem de acordo com as suas 

próprias convicções. 

John Rawls entende que toda instituição seja ela pública ou privada, é uma 

associação de pessoas, ou melhor, uma sociedade que vive em um sistema de 

cooperação regido por normas de conduta. Estas normas são interpretadas como leis 

obrigatórias para que o bem-estar das pessoas que participam daquele sistema seja 

mantido.  

No entanto, John Rawls vai afirmar que:  

 

Embora a sociedade seja um empreendimento cooperativo que visa ao 
benefício mútuo, está marcada por um conflito, bem como uma 
identidade de interesses. “Há identidade de interesses porque a 
cooperação social torna possível uma vida melhor para todos do que 
qualquer um teria se dependesse apenas dos próprios esforços”. Há 
conflito de interesses porque ninguém é indiferente no que se refere a 
como são distribuídos os benefícios maiores produzidos por sua 
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colaboração, pois, para atingir seus fins, cada um prefere uma parcela 
maior a uma parcela menor desses benefícios (RAWLS, 2008, p. 5). 

 

A organização empresarial, enquanto sistema social privado funciona da mesma 

forma, ou seja, proprietário e colaboradores juntos formam um sistema empresarial de 

cooperação social que possibilita uma melhor qualidade de vida no particular e isso só 

ocorre porque os benefícios ou lucros gerados pela empresa são partilhados. Não 

obstante, na maioria das vezes, proprietários e colaboradores sempre acham que 

poderiam receber uma parcela maior dos benefícios e lucros gerados pela empresa, 

engendrando neste caso, um sentimento de injustiça.   

Portanto, com base na afirmação acima John Rawls revela que existe a 

necessidade de se criar um conjunto de princípios que possam definir de forma clara a 

maneira pela qual podemos melhor promover esta partilha das vantagens, benefícios e 

lucros gerados pela empresa e com isso podermos colocar em prática o que John Rawls 

afirma serem os princípios da justiça social. Segundo John Rawls os princípios da 

justiça social “são um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da 

sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e dos encargos da 

cooperação social” (RAWLS, 2008, p.5).  

De outro viés, John Rawls segue pelo caminho hipotético da existência de um 

sistema social bem ordenado por princípios de justiça que regulam esta sociedade e com 

isso promovem o bem-estar e conseqüente melhor qualidade de vida a todos os seus 

membros. Neste caso temos uma sociedade em que as regras de cidadania são muito 

claras e, portanto os princípios de justiça são reconhecidos e aceitos por todos. Na 

possibilidade de existência do caso acima citado, John Rawls vai afirmar que: 

 

Neste caso embora seus membros possam fazer exigências mútuas 
excessivas, eles não obstante reconhecem uma perspectiva comum da 
qual suas reivindicações podem ser julgadas. Se as inclinações dos 
seres humanos para o interesse próprio tornam necessária a vigilância 
mútua, seu senso público de justiça lhes permite se unir em uma 
associação segura. Entre indivíduos com objetivos e propósitos 
dispares, uma concepção compartilhada de justiça define os vínculos 
da amizade cívica; o desejo geral de justiça limita a busca de outros 
fins. Pode-se imaginar a concepção pública da justiça como aquilo que 
constitui a carta fundamental de uma associação humana bem 
ordenada (RAWLS, 2008, p.6).  

 

No universo empresarial a relação entre proprietários e colaboradores revela, na 

maioria dos casos, objetivos e propósitos dispares, no entanto, cabe-nos o seguinte 
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questionamento: Será que uma concepção compartilhada de justiça, como afirma John 

Rawls, é o suficiente para definir os vínculos de uma amizade cívica, ou ainda ser capaz 

de limitar a busca de outros fins no âmago de uma organização empresarial? Ou melhor, 

será que o sentimento de justiça engendrado na partilha dos benefícios pode ter força 

suficiente para limitar ou até mesmo anular outros interesses no particular? 

John Rawls reconhece que cada pessoa tem a sua concepção de justiça, como 

vemos a seguir:  

Cada qual compreende a necessidade e está disposto a corroborar um 
conjunto característico de princípios para a atribuição de direitos e 
deveres fundamentais e para decidir qual ele e os demais consideram 
ser a distribuição adequada dos benefícios e dos encargos da 

cooperação social (RAWLS, 2008, p.6). 
 

Na medida em que cada um tem a sua concepção de justiça John Rawls 

complementa seu raciocínio com a seguinte afirmação:  

 

Quem defende concepções distintas de justiça pode, então, concordar 
que as instituições são justas quando não fazem distinções arbitrárias 
entre pessoas na atribuição dos direitos e deveres fundamentais, e 
quando as leis definem um equilíbrio apropriado entre as 
reivindicações das vantagens da vida social que sejam conflitantes 
entre si (RAWLS, 2008, p.6).  

 

Basta entendermos qual é o sentido do que John Rawls chama de distinções 

arbitrárias e equilíbrio apropriado para compreendermos o que se pode considerar, sob 

o ponto de vista do autor acima citado, uma instituição justa e, portanto, que pratica atos 

virtuosos tanto no seu mercado interno junto aos seus colaboradores assim como para o 

seu mercado externo, a saber, seus clientes consumidores.  

As interpretações dos conceitos de distinção arbitrária e equilíbrio apropriado 

contidos na concepção de justiça proposta por John Rawls são absolutamente abertas e, 

portanto, irão sofrer mutações pois estão diretamente ligadas aos princípios de justiça 

que cada um de nós aceita como verdade e portanto julga como ato correto, virtuoso, 

ético. De outro lado, estas mesmas similaridades e diferenças nas interpretações, são 

importantes na atribuição dos direitos e deveres as pessoas, assim como no equilíbrio 

apropriado na partilha das vantagens promovidas como resultado de uma cooperação 

social, afirma John Rawls. 
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Fica claro que a divisão dos direitos e deveres bem como a partilha das 

vantagens e benefícios engendrados por um sistema de cooperação social fazem parte 

dos princípios fundamentais de justiça e que estes princípios formam o caráter ético 

pelo qual podemos considerar uma instituição, seja ela pública ou privada, como sendo 

justa. 

No entanto, não podemos afirmar que esta concepção de justiça possa funcionar 

no universo empresarial, apesar da mesma reunir todas as características necessárias 

para análise de suas ações perante a sociedade civil organizada. Os princípios de justiça 

aqui revelados pela teoria de John Rawls podem ser irrelevantes e frágeis quando 

submetidos à prática cotidiana nas empresas, sendo, portanto necessária a criação de 

outros princípios de justiça que possam dar conta deste problema. Apesar das 

observações acima citadas, parece-nos prudente acreditar na possibilidade de criação de 

uma sociedade justa e, portanto ideal, com princípios éticos bem definidos e alinhados 

com os interesses da sociedade, assim como defendia alguns pensadores tradicionais. 

Uma empresa entendida como uma sociedade ideal constrói uma plataforma de 

princípios éticos que, sobretudo são claros e distintos para todos os partícipes daquele 

sistema, ou seja, cria-se uma visão sobre como se devem entender os objetivos e os 

propósitos daquela cooperação social, da qual todos são membros. Não obstante, apesar 

de todos julgarem conhecer todos estes princípios éticos e ainda terem plena consciência 

de que fazem parte de um sistema de cooperação social, suas atitudes desviam-se destes 

princípios gerais e se voltam para o interesse particular todas as vezes que questões de 

sobrevivência estão em jogo. 

John Rawls defende que o conceito de justiça pautado no papel de seus 

princípios de atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada das 

vantagens sociais, nada mais é do que uma interpretação destes papéis e, portanto, 

singular e particular. Apesar de a justiça ser colocada no plano da singularidade como 

algo que faz parte de um processo de interpretação pessoal da realidade dos fatos, faz-se 

necessário, a criação de um sistema com regras justas e imparciais com objetivos claros 

e distintos de promoção da prática da ética pelos cidadãos na sociedade particular ou 

pública. Mas como atingir este objetivo se as pessoas, na prática do cotidiano, tendem a 

defender seus próprios interesses?  

Para responder esta pergunta, John Rawls propõe uma criativa proposição, 

intitulada pelo autor de “a posição original”. Para John Rawls só podemos responder às 

questões de quais princípios são justos, na medida em que podemos exercitar nossa 
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imaginação criando uma simulação hipotética de pensamento. Vejamos o que diz o 

autor na passagem abaixo: 

 

Meu objetivo é apresentar uma concepção de justiça que generalize e 
eleve a um nível mais alto de abstração a conhecida teoria do contrato 
social conforme encontrada em, digamos Locke, Rousseau e Kant. 
Para isso, não devemos achar que o contrato original tem a finalidade 
de inaugurar determinada sociedade ou de estabelecer uma forma 
específica de governo. Pelo contrário, a ideia norteadora é que os 
princípios de justiça para a estrutura básica da sociedade constituem o 
objeto de acordo original (RAWLS, 2008, p.13)7. 

 

Com base na concepção acima, imaginemos um grupo de indivíduos que estão 

prestes a formar uma sociedade empresarial por meio de um contrato social. Para que 

isso ocorra este grupo precisa definir, que princípios formarão a base de seu sistema 

organizacional jurídico e político, portanto para que isso se realize todos os seus 

interesses particulares devem ser colocados de lado, portanto neste caso, o autor sugere 

que coloquemos um “véu de ignorância” sobre cada partícipe deste grupo. 

Com este véu, perde-se a capacidade de identificação de fatores que possam 

interferir na formatação deste novo sistema social, tais como a que classe social 

pertencem, se são partícipes de uma sociedade rica ou pobre, quais os níveis de 

escolaridade de cada um, a que religião pertencem, qual a cor da pele, etc. Em fim, 

devem posicionar-se apenas com base no senso de justiça de cada membro daquela 

sociedade, prestes a ser criada. 

Nota-se que o artifício apresentado por John Rawls, a saber, a aplicação de um 

véu da ignorância sobre os membros que formam aquela sociedade é, sobretudo 

criativo, pois neutraliza por completo fatores que necessariamente  interfeririam no 

julgamento ético e particular dos fatos presentes na realidade.  

Uma sociedade secreta, por exemplo, em que os indivíduos não conhecem suas 

posições originais e particulares, precisam neste caso se precaver de possíveis 

perseguições e, portanto a fim de evitar futuras complicações de convivência, passam a 

estabelecer como regra e lei que cada um tem para si a mesma regra, ou seja, os mesmos 

direitos e deveres com um sistema de liberdade e comportamento iguais para todos. 

Não obstante, quando estes membros desta sociedade secreta perceberem que 

são de classes sociais diferentes, estarão diante de um grande problema, pois teriam que 

                                                 
7  A representação do contrato visto principalmente como teoria ética se encontra em G. R. GRICE 
(1967). 
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se proteger da miséria caso percebessem que são de uma classe social mais baixa. Para 

resolver isso, de um lado, poderiam fazer uma partilha igualitária da riqueza promovida 

por aquela sociedade, do outro lado, não parece justo que a pessoa que trabalhou a vida 

toda tenha os mesmos benefícios daquela que nunca trabalhou na vida nem para si, 

muito menos pela sociedade em que ela vive. Em suma, como podemos, neste caso, 

equilibrar estas duas considerações? 

John Rawls nos apresenta uma solução engenhosa para esta dicotomia, 

afirmando que as desigualdades sociais devem ser colocadas necessariamente a favor do 

todo, ou seja, elas devem ser ajustadas tanto para o maior benefício dos menos 

privilegiados quanto ligado a cargos e posições abertos a todos sob condições 

equitativas de oportunidade. Portanto dois princípios norteiam a criação de John Rawls, 

a saber, o primeiro princípio que trata da liberdade como um bem universal de direito 

para todos que vivem em uma sociedade e ainda o segundo princípio que rege sobre as 

desigualdades sociais que devem ser ajustadas para que o maior beneficiário deva ser o 

menos privilegiado, sob as mesmas condições de oportunidade. 

Para que o conceito de liberdade acima citado não seja colocada no sentido de se 

criar uma maior igualdade de oportunidades ou de riquezas é estabelecido pelo autor 

uma ordem de prioridades entre estes dois princípios. Sob este ponto de vista, percebe-

se que John Rawls procura dar ênfase na condição de que o primeiro princípio deve ter 

sempre prioridade absoluta sobre o segundo princípio, ou seja, o segundo só pode ser 

executado se o primeiro for implantado. 

Com a aplicação destes princípios no universo corporativo empresarial pode-se 

supor que uma determinada empresa, que tenha por meio de sua equipe diretiva, 

atitudes que não são éticas, sob o ponto de vista da grande maioria da sociedade, esta 

empresa pode e tem o direito de existir, obedecendo desta forma o princípio básico da 

liberdade, até porque o fato desta organização existir não fere a liberdade dos outros. No 

entanto, no momento em que esta empresa começa a agir no mercado, limitando a 

liberdade das pessoas, ou ainda prejudicando as pessoas no seu particular, neste caso, 

ela deve ser excluída do mercado em que ela atua.  

Observando o princípio original proposto por John Rawls, nota-se que seu 

objetivo está na busca de formar uma sociedade e para que isso ocorra, o primeiro passo 

já foi lançado em sua concepção, a saber; o momento fundamental do estado de 

ignorância em que as pessoas partícipes desta sociedade devem se encontrar, para que 

após este estado os princípios acima citados, possam ser escolhidos e posteriormente, já 
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com os princípios definidos, possam criar as suas regras de conduta, que nada mais são 

do que a sua própria constituição. Este processo só é possível segundo o autor, somente 

se o “véu da ignorância” seja levantando um pouco, e desta forma possa dar acesso as 

regras e leis adotadas por aquela sociedade e assim gerar uma constituição mais justa 

sob o ponto de vista da justiça social e, portanto das atitudes éticas.  

A teoria de John Rawls nos projeta para uma nova experiência na busca das 

possibilidades da prática da ética pelas pessoas, no seio das empresas. Sob este ponto de 

vista imaginemos uma empresa que antes da sua formatação pudéssemos, mesmo que 

hipoteticamente, cobrirmos seus membros com um “véu de ignorância” conforme foi 

sugerido por Rawls. Neste caso, estando os membros daquela sociedade, completamente 

vendados e desvinculados dos fatores que possam interferir na criação desta empresa, 

esta organização de pessoas é criada atendendo a posição original sugerida por Rawls. 

Numa segunda etapa, como propôs o autor, levanta-se um pouco este véu, para que as 

regras e leis possam ser elaboradas e, portanto, este grupo possa definir a legislação que 

todos estarão sujeitos a seguir. Com o véu completamente levantado as regras passam a 

ser aplicadas no particular e é justamente neste ponto que nasce o problema. 

Antes de adentramos no problema central da aplicação das regras no particular, 

parece-nos lícito acreditar que todo ser humano, a partir do momento em que ele vive 

em uma sociedade, deve ter direitos e deveres naturais que necessariamente fazem parte 

da essência do seu caráter enquanto cidadão. Estes direitos naturais estão diretamente 

ligados as normas de conduta de uma pessoa, ou seja, estão conectados à sua natureza 

como, por exemplo, não matar, procurar ser justo em suas atitudes, ser honesto, etc. No 

entanto, ninguém nasce honesto, justo ou com propósito de praticar o bem. Estas 

qualidades de caráter, nada mais são do que modelos de comportamento ético que 

devem ser praticados. 

Sob o ponto de vista das obrigações, o ser humano deve atender os princípios 

básicos que garantem a permanência constante das boas relações entre os indivíduos na 

sociedade, e ainda ter em sua essência, o princípio do reconhecimento de que somos 

limitados e precisamos dos outros e por este motivo, assim como ser honesto e praticar 

justiça devemos fundamentalmente aprender a conviver com as diferenças, e isso é um 

estado de arte que devemos praticar todos os dias, seja no âmbito público ou privado. 

Voltando no problema central da aplicação das leis no particular, em uma 

empresa, sob o ponto de vista do dever e da obediência, notamos que nem sempre as 

pessoas têm a garantia de suas liberdades e muito menos de sua sobrevivência, porque a 



105 
 

interpretação das leis adotadas pela empresa são mal interpretadas ou tendenciosas, 

engendrando, assim, injustiça no seio daquela organização. 

Uma vez desrespeitada a constituição daquela organização empresarial, por meio 

de um ato injusto praticado por um diretor a um colaborador, algo comum nas 

empresas, visto que ambos têm força e interesses diferentes, neste caso, toda estrutura 

social estará abalada, na medida em que as regras anteriormente adotadas para que 

fossem aplicadas no geral, passam a ser distorcidas em prol de um interesse no 

particular. 

Em suma, o que podemos concluir como contribuição neste trabalho da teoria de 

John Rawls, é que uma vez definidas as regras do jogo, por um conjunto de pessoas, 

estas regras não tem sentido quando não podem ser mantidas de forma a promoverem 

uma estabilização do bem comum, ou seja, para todos os partícipes de uma sociedade 

pública ou privada.  

Para que uma pessoa possa fazer parte desta teoria defendida por John Rawls, o 

conceito do que é bom e, portanto faz bem para toda uma coletividade deve ser admitido 

como algo necessário, pois somente desta forma teremos um senso de justiça apurado 

no particular. A teoria de John Rawls respeita o direito natural dos cidadãos na sua 

forma mais básica, a saber; como fins para e não como meios de. Não obstante, este era 

também como vimos no capítulo anterior, o desejo de Kant quando ele afirma que 

devemos agir como seres racionais, livres e iguais perante a lei. Desta forma parece-nos 

lícito acreditar que esta teoria pode nos aproximar da felicidade não fosse alguns fatores 

que interferem, na prática, alguns conceitos como: valores, virtudes, felicidade, etc. 

Atentamos para o fato de que agora num mundo globalizado, fruto de um 

crescimento exponencial das novas tecnologias de comunicação e informação, os 

conceitos de valores, virtudes e felicidade são profundamente alterados. O interesse no 

particular foi potencializado por valores antes adormecidos, criando uma nova 

sociedade virtual onde nativos digitais que nasceram com estas tecnologias adotam 

novos valores morais, e tudo isso nos leva a dúvida se a ética realmente é possível neste 

mundo de consumidores.   

 

3.3 A Ética implícita nos estudos das Relações Sociais 

 

Todas as teorias até aqui apresentadas mostram o esforço hercúleo de 

importantes pensadores de achar uma saída, um caminho mais confortável e lógico para 
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a prática da ética, seja na área pública ou privada, como no caso específico das relações 

de comércio praticadas pelos gestores frente as suas empresas. No entanto, o cenário 

histórico em que estas teorias foram desenvolvidas é muito diferente do cenário atual, e 

isso na prática, não ajuda a fazer com que estas teorias tenham consistência suficiente 

para serem bem sucedidas. Parece-nos lógico acreditar que é por este motivo que o 

ceticismo é muito comum quando se fala no estudo da ética, e isso ocorre porque, na 

prática, as regras deveriam, mas não são aplicadas para todos e em todas as 

circunstâncias da mesma forma, pelo menos a história das relações sociais nos mostra 

isso. Do outro lado temos as pessoas que adquiriram novos hábitos e novos valores em 

função das suas relações que hoje, num mundo globalizado, estão potencializadas pelas 

novas tecnologias de comunicação e informação criando novos comportamentos e 

porque não dizer, formatando um novo modelo ser humano e suas relações.  

É justamente neste universo repleto de novos seres humanos e seus desejos, 

necessidades e interesses moldados pelas novas tecnologias, partícipes de um mundo 

que muda mais rápido que a capacidade que temos de pensar e entendê-lo ou ainda 

adaptar-se a ele, que surgem algumas perguntas, a saber. Será que existe espaço para a 

prática da ética num mundo de consumidores tecnologicamente programados para o 

consumo? Ou ainda, como as relações pessoais de negócio, agora sem fronteiras, podem 

atuar com responsabilidade social e desta forma cumprir com os valores morais 

aceitáveis por uma sociedade global? 

Parece-nos prudente afirmar que o problema da prática da ética esteve, está, e 

sempre estará conectada diretamente às questões que atuam no estudo das relações 

pessoais, independente do momento historio, ou seja, das relações e reações do eu 

(sujeito) para com o outro (objeto). A minha conduta tem um grau de importância 

limitada a um ato isolado, ou seja, o que importa é a maneira pela qual a minha conduta 

afeta o outro, ou seja, o que tem valor para as questões éticas está centrado nas relações 

sociais. 

Podemos afirmar ainda que sob a mediação da escolha e do interesse no 

particular, as pessoas tomam atitudes e agem sempre num cenário de competição entre 

elas, principalmente nas relações de negócio. Neste ambiente, o conceito de felicidade, 

um fim objetivado por todos, é sinônimo de uma máxima que reflete a regra geral de 

que “quem tem mais bens tem mais felicidade”. Esta é uma norma que parece ser o 

alimento e o motivo pelo qual todos lutam e que sem dúvida está presente no DNA da 

maioria das pessoas e é por este motivo que na luta pela sobrevivência, alguns preceitos 
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milenares, tidos como lei e regra absoluta, perdem efeito, na medida em que tais 

preceitos são impossíveis de execução, pois os mesmos vão de encontro à natureza 

humana como é o caso específico e universal da luta incessante pela sobrevivência. 

Com base nesta suposta máxima de comportamento, verificada na realidade do 

cotidiano das pessoas, sugerimos a inserção de uma observação feita por Zygmunt 

Bauman8, que nos parece ser muito oportuna neste momento de nossa investigação:  

 

A conclamação para amar a teu próximo como a ti mesmo, diz 
Sigmund Freud, é um dos preceitos fundamentais da vida civilizada e 
de acordo com alguns, uma de suas exigências éticas fundamentais. 
Mas é também o que de mais antagônico pode haver com o tipo de 
razão que esta mesma civilização promove: a razão do interesse 
individual, da busca da felicidade. Seria a civilização, então, baseada 
numa contradição insolúvel? Assim parece, a se seguir as sugestões de 
Freud, chegaríamos a conclusão de que o preceito fundador da 
civilização só poderia ser cumprido caso se adotasse a famosa 
advertência de Tertuliano: credere quia absurdum (acredite porque é 
absurdo) (BAUMAN, 2008, p.31).  

 

Essa passagem apontada por Bauman, em referência às palavras de Sigmund 

Freud, serve de pilar para uma das observações mais importantes no tocante a prática da 

ética nas relações pessoais, visto que pode estar no preceito acima citado, a saber; amar 

a teu próximo como a ti mesmo, uma lei criada, no entanto impossível de ser cumprida 

pelo ser humano, por inúmeras razões, conforme veremos mais adiante.  

Esta aparente impossibilidade de execução de um preceito basilar para a prática 

da ética compromete todas as chances para a prática da justiça social, na medida em que 

o interesse pessoal pode ser mediado e tornar-se condição para uma decisão ou sentença 

interesseira e unilateral daquele que tem o poder do julgamento na busca da justiça. 

Parece um tanto trágica esta condição de impossibilidade para a prática de um preceito, 

até então fundamental para que os valores éticos fossem colocados em prática. No 

entanto, ainda existe uma luz no final do túnel, quem sabe o sentido interpretado por 

toda humanidade para este preceito não esteja errado. 

Se assumirmos a condição de não podermos cumprir com uma das leis 

fundamentais para a prática da ética, seja por estranheza ou diferença ao outro, até 

porque nenhum benefício aparente eu tenho amando esta outra pessoa, ou ainda porque 

o outro não me dá razões para amá-lo assim como a mim mesmo, cabe-nos apenas 

                                                 
8 Zygmunt Bauman nasceu na Polônia e mora na Inglaterra desde 1971. Professor emérito das 
universidades de Varsóvia e Leeds. 
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tentar minimizar esta contradição buscando atingir o nível mais alto de justiça social, 

proclamada nas relações pessoais que está no que podemos afirmar como o pilar de 

sustentação para uma possível prática da ética, seja no geral ou no particular, a saber; a 

aceitação do Outro, com todas as suas limitações e diferenças. Este é o ponto de partida 

e o mínimo aceitável para uma relação ética diádica. 

Segundo Bauman, a exigência para o cumprimento da regra de amar a teu 

próximo como a ti mesmo torna-se ainda mais difícil pelo simples fato de que em muitos 

casos o Outro além de não demonstrar nenhum amor, não tem a menor consideração por 

aquele que ama. Bauman alega que para piorar esta situação o outro não hesitará, 

quando conveniente, em prejudicar, zombar e caluniar aquele que o ama somente para 

mostrar sua superioridade e poder. Com base nesta afirmação pergunta Freud:  

 

Qual o sentido de um preceito enunciado com tanta solenidade se seu 
cumprimento não pode ser recomendado como algo razoável?”e ainda 
“ama teu próximo” é um mandamento na verdade justificado pelo fato 
de que nada mais corre tão fortemente contra a natureza natural do 
homem (FREUD apud BAUMAN, 2008, p.32).  

 

Nota-se com a afirmação acima que, para cumprir este preceito de forma plena, 

o homem teria que abandonar todas as suas vontades e seus desejos naturais 

consequentemente abandonaria suas escolhas, seus interesses e se colocaria, portanto 

nua posição contrária a sua natureza. No entanto, não podemos negar que amar o 

próximo é um preceito que faz parte da gênese da humanidade, o problema, portanto 

está na forma pela qual temos que lidar com ele. Ou ainda, Será que a intenção de Jesus 

não era com esta frase apenas atentar as pessoas para um novo sentido da palavra amor 

levando-as a aceitar com sabedoria as diferenças que existem entre as pessoas, estando 

neste ato o verdadeiro sentido de amar? 

De acordo com Bauman (2008, p.33): 

Todas as outras rotinas de coabitação humana, assim como as normas 
e regras preconcebidas ou retroativamente descobertas, são apenas 
uma lista sempre incompleta de notas de rodapé a esse preceito. 
Podemos avançar um passo e dizer que, se ele é precondição de 
humanidade, civilização e humanidade civilizada, caso fosse ignorado 
ou jogado fora, não haveria ninguém para recompor a lista nem 
ponderar se ela está completa.  

 

Neste momento sugerimos o sentido da palavra aceitar em substituição a palavra 

amar. Nosso preceito, portanto, ficaria assim: aceite o teu próximo como a ti mesmo. O 
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ato de aceitar carrega em sua essência uma das mais importantes qualidades de caráter e 

comportamento que o ser humano pode ter. Troque o sentido de aceitar por respeitar e 

teremos a condição de importância reconhecida, desejada e necessária para a prática da 

ética numa relação. Fazemos a diferença quando respeitamos e somos respeitados pelas 

nossas opiniões. Somos importantes, ou seja, o que penso, digo e faço também é 

importante.  

Bauman (2008, p. 35) reforça esta afirmação, vejamos:  

Amar nosso próximo como a nós mesmos significaria, então, respeitar 
a singularidade de cada um, valorizando cada um por nossas 
características distintas, enriquecedoras do mundo que habitamos 
juntos e com as quais o tornamos um lugar mais fascinante e 
agradável. 

 

O fato é que muitas vezes somos incapazes de respeitar o próximo pelo simples 

fato de interpretarmos a presença do outro como algo desagradável, seja por questões 

estéticas comportamentais ou culturais, não importa, o que concluímos no momento do 

encontro é que juntamente com a estranheza o outro também é uma ameaça. É fato que 

o outro poderá sempre despertar, de um lado respeito, e do outro ameaça e temor. 

Vejamos abaixo a passagem extraída do livro de Bauman (2008, p. 41): 

 

O filósofo Thomas Hobbes sugeriu que se as pessoas não fossem 
coagidas a fazer o Bem ou a se comportar corretamente, elas se 
lançariam ao pescoço uma das outras. Rousseau supôs que é 
justamente graças à coerção que as pessoas ficam cruéis e se ferem 
umas as outras. Nietzsche e Scheler sugeriram que qualquer uma 
destas possibilidades poderiam ser confirmadas, dependendo do tipo 
de pessoas que se lançam na relação mútua, e sob que circunstâncias. 

 

A dificuldade para a prática do preceito “amar ao próximo como a ti mesmo” 

está no ressentimento gerado no âmago das relações pessoais, afirmam Nietzsche e 

Scheler. Não obstante, com esta concepção, notamos em Nietzsche e Scheler que o 

ressentimento nada mais é do que o resultado de uma relação em que seus partícipes 

guardam em si diferenças cruciais procedentes de origens diversas. 

Vejamos a seguinte passagem encontrada na obra de Zygmunt Bauman que nos 

parece ser de suma importância em nossa investigação neste momento. A citação vai 

chamar atenção para um fator novo que aparece na relação diádica e é justamente este 

fator que potencializa as impossibilidades da prática da ética nas relações sociais: 
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Para Nietzsche o ressentimento é aquilo que o abatido, o desprovido, 
os discriminados e humilhados sentem por seus “superiores” (os 
autoproclamados e autoestabelecidos superiores): o rico, o poderoso, o 
livre para autoafirmação e capaz de se autoafirmar, aquele que 
reivindica o direito a ser respeitado com o direito de negar (ou refutar) 
aos inferiores o direito à dignidade. Para esses “inferiores” (as pessoas 
“menores”, as “classes inferiores”, as massas, os plebeus, hoi polloi (a 
maioria), reconhecer os direitos de seus “superiores” seria equivalente 
a aceitar a sua própria inferioridade e sua menor ou inexistente 
dignidade. Ressentimento é, por essa lógica, uma mistura curiosa e 
inerentemente ambígua de genuflexão e acrimônia, mas também de 
inveja e despeito (BAUMAN, 2008, p.36). 

 

Para Scheler o papel que tem o ressentimento, no seio da sociedade, é o oposto 

da colocação de Nietzsche. Assim, as pessoas, principalmente aquelas partícipes da 

classe média, é que lutam arduamente para chegar ao topo e então, confortáveis nesta 

situação superior, dão início a soberba e começam a jogar e maltratar a todos, 

colocando-os abaixo e em grau de inferioridade. Em suma, seja com Nietzsche ou 

Scheler o ressentimento na realidade é sinônimo de competição. É uma luta, uma saga 

dos homens pela busca incessante pelo poder e prestígio, auto-realização, 

reconhecimento social, etc. E para que o homem saia como vencedor nesta disputa, a 

vítima sempre será o seu próximo, a saber; o Outro. Não obstante, como uma ação 

predatória, o consumo compulsivo é a ferramenta mais comum que o homem utiliza 

para aniquilar seu adversário e consumar sua posição de conquista e poder na sociedade. 

Para Thorstein Vebler (apud BAUMAN, 2008, p.43) 9:  

 

O consumo ostensivo, com aquela exibição impudente da própria 
opulência e riqueza para humilhar outras pessoas, sem os recursos 
para responder na mesma moeda, é um exemplo vivido do tipo de 
comportamento que a variedade de ressentimento, descrita por 
Scheler, tende a gerar.  

 

É neste cenário de ressentimentos e angústias que as pessoas e suas limitações e 

diferenças, compartilham um mesmo código de ética. Não obstante, as regras que 

geralmente são postuladas por poucos “superiores” devem sempre, como lei, serem 

seguidas e respeitadas por muitos, “inferiores”, ou seja, o conflito é inevitável visto que 

o ressentimento engendrado por estas relações é conseqüência direta de diferentes 

interesses apesar de todos serem partícipes de um mesmo objetivo final, a saber; ser 

                                                 
9 Thorstein Bunde Veblen foi um economista e sociólogo estadunidense. É considerado o fundador da 
escola institucionalista de economia, ao lado de John Commons e de Wesley Mitchell.  
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feliz. Então qual o melhor caminho para a prática da ética além daquela já citada 

anteriormente, a saber; respeitar as pessoas com suas posições, limitações e diferenças 

sem ressentimentos? 

Sob estas condições em que o sujeito (eu) e o objeto (outro) se encontram para 

colocarem em prática seus valores éticos, não poderíamos deixar de levar em 

consideração e analisar o pensamento daquele que foi considerado o maior filósofo 

moral do século XX e ainda discípulo de Edmund Husserl, fundador da Fenomenologia 

moderna, estamos falando de Emmanuel Lévinas.10 

De acordo com Bauman (2008, p.40): “Foi na autoridade da redução 

fenomenológica, o procedimento concebido, praticado e legitimado por Husserl, que a 

ideia de pôr a ética antes da ontologia, que o ato fundador do sistema filosófico, próprio 

de Lévinas, foi atingido e endossado”.  

O objetivo principal de Emmanuel Lévinas foi o de empreender uma 

investigação filosófica no sentido de desvendar o mistério encapsulado da “lei moral” 

no âmago do sujeito, impetrada por Immanuel Kant. Para muitos estudiosos Lévinas 

iniciou uma exploração da “ética pura” intocada pelos produtos que determinam as 

ações das pessoas na sociedade, ou seja, ações que não são adulteradas pelo contato com 

coisas ilegítimas e acidentais que, sobretudo nebulam o verdadeiro sentido da ética, 

afirma Lévinas.   

O que nos chama atenção no pensamento de Lévinas está na oposição do seu 

pensamento as concepções defendidas por Husserl. Para Lévinas o último ponto da 

redução fenomenológica é a alteridade, uma irredutível outridade do Outro. Vejamos o 

que diz Lévinas sobre o significado do Outro:  

 

O outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de uma 
alteridade que não é um simples inverso da identidade, nem de uma 
alteridade feita de resistência ao Mesmo, mas de uma alteridade 
anterior a toda a iniciativa, a todo o imperialismo do Mesmo; outro de 
uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro 
não seria rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, seria, 
dentro do sistema, ainda o Mesmo. O absolutamente Outro é Outrem; 
não faz número comigo. A coletividade em que eu digo ‘tu’ ou 

                                                 
10 Emmanuel Levinas foi um filósofo francês nascido numa família judaica na Lituânia. Bastante 
influenciado pela fenomenologia de Edmund Husserl, de quem foi tradutor, assim como pelas obras de 
Martin Heidegger e Franz Rosenzweig, o pensamento de Levinas parte da idéia de que a Ética, e não a 
Ontologia, é a Filosofia primeira. É no face-a-face humano que se irrompe todo sentido. Diante do rosto 
do Outro, o sujeito se descobre responsável e lhe vem à ideia o Infinito. 
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‘nós’ não é um plural de ‘eu’. Eu, tu, não são indivíduos de um 
conceito comum (LÉVINAS, 1988, p.26).  

 

E ainda em Lévinas (1988, P.38) temos a seguinte concepção em 

complementação a citação acima:  

 

O modo como o Outro se apresenta, ultrapassando a ideia do Outro 
em mim, chamamo-lo, de fato, rosto. Esta maneira não consiste em 
figurar como tema sob o meu olhar, em expor-se como um conjunto 
de qualidades que formam uma imagem. O rosto de Outrem destrói 
em cada instante e ultrapassa a imagem plástica que ele me deixa, a 
idéia à minha medida e à medida do seu ideatum — a ideia adequada. 
Não se manifesta por essas qualidades, mas kath'autó. Exprime-se.  

 

Nota-se que em total oposição ao seu professor de filosofia, Lévinas usa a 

metodologia do mestre para reafirmar a autonomia do mundo sobre o sujeito: mundo 

este interpretado como objeto. Portanto, o sujeito não sendo enfaticamente um projetista 

e criador, como um Deus, ele é conclamado a existir pelo ato de assumir a 

responsabilidade pela indomável e inflexível alteridade do mundo materializada na face 

ou seja, na figura do outro. Sob este viés a “moral dentro de min” deve reconhecer que 

o meu ser é para o outro e não somente para min mesmo. 

Vejamos a passagem na obra de Bauman, no sentido de reforçarmos as 

concepções de alteridade e outridade já analisadas sob o ponto de vista da ética 

implícita nas relações sociais defendidas por Lévinas: 

 

O mundo em que o ego se encontra imerso, o mundo socialmente 
construído, interfere na confrontação de um Self que pensa e sente 
com a Face do Outro. E faz isso reduzindo a modalidade do ser-para, 
por natureza sem fronteiras e sempre subdefinido, a um conjunto 
finito de ordens e proibições. Seguindo Husserl, Lévinas embarcou 
numa viagem exploratória em busca das Sachen Selbst (as coisas em 
si), em sua interpretação, a essência da ética; e ele a encontrou na 
extremidade distante da redução fenomenológica, uma vez tendo 
posto entre parênteses tudo que fosse acidental, contingente, derivado 
e supérfluo, sobreposto à ética no curso do estar-no-mundo do 
homem. E, como Husserl, ele trouxe de sua viagem de 
descobrimentos, ricos troféus, dificilmente acessíveis de qualquer 
outro modo menos tortuoso: o inventário das constantes da existência 
moral e das relações éticas – traços da ancestral condição de que parte 
toda existência moral e para qual ela retorna a cada gesto moral 
(BAUMAN, 2008, p. 42).     
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Com a passagem acima, parece-nos lógico acreditar que está na singularidade do 

outro o desafio que impõe uma força bruta de reação ao sujeito, a aceitação e prática 

dos preceitos e normas antes acordados. Portanto, para que a ética possa ser executada 

dentro dos princípios morais pré-estabelecidos por uma sociedade, o afastar-se das 

coisas cotidianas, tais como a busca do prazer e da felicidade, sentidos estes que 

preenchem a vida dos seres humanos, faz-se necessário. 

Assim como propôs John Rawls a aplicação de um “véu da ignorância” faz-se 

necessário também para Lévinas, na medida em que, numa relação entre o sujeito e o 

seu objeto, neste caso o outro, todos os ornamentos sociais devem ser descartados. 

Neste momento tanto para um como para o outro os princípios morais são os mesmos, o 

problema apontado por Lévinas está justamente quando esta relação de par moral é 

rompida por um terceiro, neste caso, tanto o sujeito como o objeto ficam 

desconfortáveis, conforme Lévinas retrata na seguinte passagem:“o “problema do 

terceiro”, a possibilidade de salvaguardar a relação ética nascida, crescida e preparada 

na estufa do par, no quadro da vida normal, mundana, em que intervenções, intrusões e 

“arrombamentos” por incontáveis terceiros são a regra habitual” (BAUMAN, 2008, p. 

43).   

O problema do terceiro também foi tratado por George Simmel em suas 

comparações entre as relações diádicas e triádicas conforme passagem extraída da sua 

obra “The Sociology of George Simmel”: “a característica decisiva da díade é que cada 

um dos dois partícipes tem, na verdade, de realizar algo; e que, no caso de fracasso, só o 

outro permanece e não uma força supraindividual, como prevalece num grupo até 

mesmo de três” (SIMMEL, apud BAUMAN, 2008, p. 134). 

Com base nos problemas apontados com o aparecimento de um terceiro na 

relação diádica Bauman (2008, p.44) faz os seguintes questionamentos: “Será que as 

éticas nascidas e cultivadas no interior de uma relação diádica seriam adequadas para se 

transplantar na comunidade imaginada da sociedade humana? Mais que isso, na 

imaginada comunidade global da humanidade?”  

A principal contribuição de Lévinas está na sua concepção de que o impulso 

moral torna-se fraco quando extrapola os limites da relação diádica em que se encontra, 

ou seja, os princípios morais construídos numa relação a dois não podem ser 

sustentados quando um terceiro surge no meio desta relação gritando por significado 

como ocorre quando estamos tentando conviver em uma sociedade seja ela pública ou 

privada. 
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Segundo Lévinas (apud BAUMAN, 2008, p.44):  

 

Neste mundo densamente povoado de vida humana cotidiana, 
impulsos morais necessitam de códigos, leis, jurisdições e instituições 
que os instalem e os monitorem a todos: no caminho de ser lançado na 
tela grande da sociedade, o senso moral reencarna como, ou é 
reprocessado na forma de justiça social.  

 

Na presença de um terceiro, diz Lévinas, numa conversa com François Poirié 

(1987):  

Deixamos o que chamo de a ordem da ética ou a ordem da santidade 
ou a ordem da misericórdia ou a ordem do amor ou a ordem da 
caridade, nas quais os outros seres humanos me interessam 
independentemente do lugar que ocupam na multidão dos homens, e 
mesmo apesar de nossa qualidade compartilhada de indivíduos da 
espécie humana. Eles me interessam como alguém próximo de min, 
como o mais próximo. Ele é sem igual.  

 

Nota-se que o ponto central do problema da ética está, de um lado, relacionado 

ao conceito de liberdade do sujeito, e de outro, ao problema gerado pelo 

reconhecimento das ameaças físicas engendradas na relação do sujeito com o outro, 

sendo este outro interpretado como objeto no sentido de ser outro sujeito ou o mundo 

real em que ele vive.  

Parece-nos prudente afirmar que as ameaças físicas são condições inerentes a 

nossa realidade e liberdade e, portanto inevitáveis. Interpretamos como ameaça física 

toda e qualquer diferença presente numa relação diádica ou triádica. Cabe-nos buscar 

entender se com mais ou menos liberdade, com ou sem regras, podemos minimizar estas 

ameaças e promover justiça social. 

Na opinião de muitos filósofos e cientistas sociais, dentre eles Hobbes, Durkhein 

e Freud, a coerção social à liberdade individual é necessária e inevitável para proteger a 

integração humana contra o caos entre as relações além de servir como ferramenta para 

vigiar as pessoas contra uma vida viciosa e curta. Não obstante, estes pensadores 

afirmam que por mais que a coerção social desapareça de uma forma ou de outra, isso 

não ofereceria uma condição de liberdade plena a todas as pessoas. Pelo contrário, 

apenas os tornariam incapazes de resistir às mórbidas pressões de seus instintos 

antissociais. 

Para Freud uma sociedade sem coerção social é simplesmente inconcebível. 

Para ele caso isso viesse a acontecer às pessoas tenderiam ao ócio e a busca do prazer 
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gratuito, caminhando para um território improdutivo da antissociabilidade ou da 

sociopatia caso ele não fosse podado por regras e leis bem definidas. Além do problema 

gerado pelo contato com o outro, parece-nos interessante explorar mais um ponto 

abordado e definido por Emmanuel Lévinas e Kund Logstrup como segue na citação 

abaixo: 

A sociedade é, sobretudo um dispositivo montado para reduzir a 
essencialmente incondicional e ilimitada responsabilidade pelo Outro, 
ou a infinidade de “clamor ético”, a um conjunto de prescrições e 
proscrições do mesmo nível que as habilidades humanas para 
enfrentá-las e administrá-las. A principal função da regulação 
normativa, e também a fonte suprema de sua inevitabilidade, é tornar 
o exercício da responsabilidade (Lévinas) ou a obediência ao clamor 
ético (Logstrup) uma tarefa realizável para as “pessoas comuns”, que 
tendem a ficar bem distantes dos padrões de santidade, e que devem 
ficar afastadas deles, para que a sociedade seja concebível 
(BAUMAN, 2008, p. 48).  

 

Como dizia o próprio Lévinas (apud BAUMAN, 2008, p.48):  

 

É extremamente importante saber se a sociedade, no sentido atual do 
termo, é o resultado da limitação do princípio de que os homens são 
predadores uns dos outros, ou se, pelo contrário, é o produto da 
limitação do princípio segundo o qual os homens estão lá um para o 
outro. O social com suas instituições, formas universais e leis, resulta 
da limitação das consequências da guerra entre os homens, ou da 
limitação da infinitude que se abre na relação ética de homem para 
homem?  

 

Sob estas condições, restam-nos algumas reflexões sobre que tipo de mundo 

esperamos e queremos para todos nós? Será que o modelo de sociedade em que 

vivemos atualmente, ajuda na formação de pessoas mais comprometidas com as 

questões éticas ou pelo contrário, a sociedade apenas potencializa a diferença e aumenta 

o ressentimento entre as pessoas?  

Por meio desta sociedade podemos de um lado, escolher e transformar o mundo 

num grande campo de batalha em que os homens buscam de qualquer maneira alcançar 

a felicidade nem que para isso tornem-se predadores vorazes de seus semelhantes e, de 

outro lado, podemos formar uma aliança, sem ressentimentos, onde um estar no mundo, 

nada mais é do que compartilhar e aceitar as diversidades e comportamentos 

multiculturais. Que lado você escolhe? Ou melhor, que lado você acha mais 

interessante? 
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Vejamos, na visão de Knud Logstrup11, o que representa uma sociedade com 

relação à ética: “diríamos que a sociedade é um arranjo para tornar audível o clamor 

ético, que de outra forma se manteria insistente e vexatoriamente em silêncio. “Audível” 

neste caso, quer dizer delimitado e codificado” (LOGSTRUP apud BAUMAN, 2008, p. 

49).  

Segundo Bauman, neste cenário em que foi construída a sociedade, onde as 

pessoas buscam cada vez mais alimentarem o seu egoísmo consumista por meio de 

aquisições compulsivas, a responsabilidade por suas escolhas e ações provindas delas 

deve necessariamente recair sobre os ombros de seus autores. 

A coerção social apontada anteriormente por muitos pensadores como uma 

ferramenta fundamental para o controle das liberdades individuais, atualmente foi 

substituída pela estimulação ao consumo, pela sedução por padrões de comportamentos 

impostos como modelo de sucesso e felicidade. Tudo isso patrocinado pelas relações 

públicas e a publicidade que apóiam e criam novas necessidades e novos desejos e 

novas demandas, destruindo por completo o argumento destes pensadores. 

Esta volição incontrolável pelo consumo abre todas as portas para a exploração 

lucrativa das empresas. No entanto, da mesma forma que o sujeito escolhe e delibera 

para o prazer do consumo, ele tem o dever e a obrigação de manter viva sua volição e 

responsabilidade pelo outro com a mesma intensidade e ainda traçar desta forma o que é 

bom e o que é ruim para esta relação nem que para isso ele sacrifique parte do seu 

próprio bem-estar no sentido de cumprir sua responsabilidade moral pelo outro. 

Como sugere Alain Ehrenberg 12: “a maioria dos sofrimentos humanos normais 

tende a brotar, hoje, da superabundância de possibilidades, mais que da profusão de 

proibições, como costumava ocorrer no passado” (EHRENBERG apud BAUMAN, 

2008, p. 57).  

Hoje, estão sobre os ombros dos sujeitos as tarefas de tomada de decisões 

virtuosas e éticas, no entanto as pessoas tendem a jogar para as autoridades e as 

empresas esta responsabilidade. Isso não quer dizer que o governo e as empresas não 

tenham responsabilidades éticas, pelo contrário, devem ser estes órgãos os exemplos de 

conduta ética a serem seguidos por toda uma nação, desde que este código de conduta 

                                                 
11 Knud Ejler Løgstrup é um dos mais influentes teólogos e filósofos dinamarqueses do século 20. 
Pensador muito próximo do ponto de vista de Lévinas, que, como ele, insiste na primazia da ética sobre as 
realidades da vida em sociedade e convoca o mundo a prestar contas por não conseguir se elevar aos 
padrões da responsabilidade ética. 
12 Alain Ehrenberg é um sociólogo francês, pesquisador do Centro Edgar Morin. 
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possa ser aceito e interpretado por todos como algo que promova  sobretudo o Bem para 

a maioria. Neste jogo de empurra-empurra, em que as pessoas e os gestores tentam a 

qualquer preço não assumir suas responsabilidades éticas, o que prevalece é a 

autossatisfação, ou seja, não interessa nem para um, nem para outro uma obrigação de 

troca sem vantagens lucrativas.  

A citação abaixo reforça muito bem este lado trágico em que as pessoas 

colocaram as suas escolhas individuais em primeiro plano como solução plausível e 

sinônimo para a obtenção de sucesso e felicidade: 

Os conceitos de responsabilidade e escolha responsável, que 
costumavam residir no campo semântico do dever ético, e da 
preocupação moral com o Outro, se moveram ou foram deslocados 
para a esfera da autossafistação e do cálculo de riscos. Nesse processo, 
o Outro, como gatilho, alvo e medida de uma responsabilidade aceita, 
assumida e cumprida, quase desapareceu do horizonte, expulso a 
cotoveladas, ou simplesmente ofuscado pelo self do próprio ator. 
Responsabilidade agora significa, do começo ao fim, responsabilidade 
para consigo mesmo (Você se deve isso, como repetem 
infatigavelmente os comerciantes da liberação da responsabilidade), 
ao passo que “escolhas responsáveis” são também de ponta a ponta, 
ações com um feitio tal que servem bem aos interesses e satisfazem os 
desejos do ator, além de evitar a necessidade de compromisso 
(BAUMAN, 2008, p. 51).  

   

Neste contexto consumista, o sujeito que procura pregar valores éticos sendo 

solidário e mantendo atos benevolentes com o seu próximo, não tem espaço, até porque 

a sua utopia não traz vantagem alguma, pelo menos aparentemente. Este é o espaço que 

os consumistas precisam, para crescer e ganhar notoriedade, está justamente na 

expulsão destes seres humanos preocupados com a prática das responsabilidades éticas, 

ou melhor, com as pessoas que se importam com os outros e desejam que da mesma 

forma sejam reconhecidos e tenham o mesmo grau de importância, o melhor caminho 

para se alcançar a tão sonhada felicidade. 

A culpa de tudo isso pode estar no modelo de sociedade que formatamos no 

decorrer da história e que somos partícipes hoje, ou melhor, somos vítimas de uma 

estrutura que tem uma pré-disposição para promover e conduzir, já no primeiro contato 

físico, a escolha para o interesse pessoal e, portanto para o egoísmo centrado num 

sujeito ciclope que tem visão apenas para si mesmo. É este mesmo ator que tem uma 

inclinação natural para o abandono por completo das suas responsabilidades éticas em 

detrimento do seu próprio prazer compulsivo e predador. 
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Nota-se que neste cenário de luta, a vida nada mais é do que um jogo duro para 

pessoas duras. Não obstante, trabalhar em conjunto, formar equipes para a execução de 

um projeto, torna-se importante até o momento em que os membros da equipe estejam 

desempenhando com qualidade aquilo que o sujeito líder precisa. 

Bauman (2008, p. 57) sugere uma regra em que todos seguem para conseguir o 

topo como segue na citação abaixo: 

Em primeiro lugar, excluindo os muitos outros ansiosos por 
sobreviver e ter sucesso que bloqueiam o seu caminho; em seguida, 
superando também pela astúcia, um a um, todos aqueles com quem 
cooperou, depois de ter extraído deles até a última gota de utilidade, 
deixando-os para trás. Os Outros são antes de tudo competidores; 
estão sempre tramando, como fazem todos os competidores, cavando 
buracos, pondo armadilhas, maquinando para nos fazer tropeçar e cair.  

 

Em suma, este é um jogo duro de sobrevivência em que os mais fortes sempre 

vencem os mais fracos, onde a estratégia utilizada pelos vencedores é o que menos 

importa.  Neste campo de batalha a confiança e o respeito mútuo, a compaixão, a 

solidariedade e a benevolência, práticas sumárias do Bem ético e expressão máxima e 

soberana da vida, são opções suicidas. Talvez o pensador e economista Milton 

Friedman concordasse com esta afirmação e a colocaria como lembrete diário para 

todos os seus gerentes de negócios a serviço de seus acionistas. 

Percebe-se que estamos infelizmente de volta a um mundo que, transformado 

pelo consumo, fez das pessoas “animais” que devem se adaptar, lutar e competir. Neste 

ambiente, o mais forte e o mais adaptado tem mais chances de sobrevivência e, portanto 

mais poder e notoriedade, eis a concepção de Darwin.  Ao mesmo tempo este mesmo 

mundo provoca uma angústia muito grande naquele que espera por mudanças e 

melhorias nas relações sociais. 

Segundo o filósofo russo Leon Shestov (1970, p. 70):  

 
O homem é o lobo do homem é uma das máximas mais firmes da 
moralidade eterna. Em cada um de nossos próximos tememos um 
lobo,... Somos tão pobres, tão fracos, tão facilmente arruinados e 
destruídos! Como podemos evitar o medo?..., Enxergamos perigo, 
apenas perigo.   

  

Fica decidido e acordado por todos que este é um mundo em que ter cautela e 

prudência nas relações com o é, no mínimo, algo necessário e inteligente, na medida em 

que o outro já aparece como uma ameaça desde o primeiro contato.  
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Quando migramos esta realidade predadora das relações humanas para o 

universo empresarial, o problema torna-se ainda mais denso, pois é alimentado por uma 

competição ainda mais voraz entre as pessoas que, subordinadas a leis de mercado, 

atropelam seus princípios, que no fundo, como justificativa plausível, estão buscando 

seus próprios interesses, a saber; sua própria sobrevivência e porque não dizer a 

manutenção da vida de seus familiares e das pessoas que, de uma forma ou de outra, dão 

sentido prático a sua vida.  

Essa severa exigência de sobrevivência, como sentido para a garantia de vida, 

faz com que as pessoas tomem atitudes imorais não condizentes com os seus próprios 

princípios de caráter. São forçadas a escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. 

Não obstante, num processo lógico de escolha, entre o seu bem estar pessoal e o do 

outro a decisão é sempre singular e particular deliberada pelo seu próprio interesse, 

atendendo assim a lei máxima que rege a sua conduta, ou seja, a de lutar para se manter 

vivo neste campo de batalha. 

Bauman (2008, p. 58) afirma ainda, fazendo referência à área dos negócios, que: 

“Chefes preferem empregar indivíduos desonerados, livres para a errância, prontos para 

romper todos os laços diante de uma exigência de momento, que nunca pensem duas 

vezes, quando devem se sacrificar “exigências éticas” em nome de “exigências de 

trabalho”. 

Portanto, qual a saída para a prática da ética neste mundo de desconfianças e 

incertezas produtor de ressentimentos sendo alimentado diariamente por um sistema 

consumista compulsivo? Porque eu devo ter atitudes éticas se tenho no meu DNA o 

outro como uma ameaça eminente a minha segurança e sobrevivência? Para Lévinas 

estas perguntas não são o ponto de partida para uma análise da conduta e sim a 

aceitação de sua morte.  

Tanto para Lévinas como para Logstrup as questões éticas não podem ser 

tratadas, resolvidas e comprovadas pelo ponto de vista discursivo. A moralidade não 

seria mais que uma manifestação naturalmente incitada da humanidade, portanto não 

servindo para nenhum propósito e muito menos guiada com o objetivo de obtenção de 

lucros, bem estar, glória ou autodesenvolvimento. Para Logstrup (2002, p. 26) nos atos 

morais “um motivo posterior está excluído”. Conclui-se, com base neste ponto de vista, 

que a ética nada mais é do que uma invenção humana, conforme defendia Albert 

Einstein, e, por ser uma invenção humana estaria completamente tomada por 

imperfeições. 
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Assim temos que ética e espontaneidade para a prática de ações virtuosas 

caminham juntas sem a menor pretensão de ganho ou interesse posterior a prática destas 

ações, sejam elas públicas ou privadas. Não obstante, atentamos para ao fato de que o 

caráter imediato dos contatos humanos é sustentado pelas necessidades inerentes à vida 

e que aparentemente não precisa de nenhum outro tipo de sustentação. Será a volição 

para a prática da ética uma dádiva adormecida presente no DNA de todo ser humano, 

esperando pelo momento certo de ser acordada para a prática do Bem? De acordo com 

Richard Cohen: “A exigência ética não é uma necessidade ontológica. A proibição de 

matar não torna o assassinato impossível. Torna-o mau”. O “ser” da ética consiste 

apenas no “perturbar a complacência do ser” (LÉVINAS, 1985, p.10).  

Em suma, Bauman (2008, p. 58) conclui que: “por mais que um ser humano 

possa se ressentir de ser abandonado à sua própria deliberação e à sua própria 

responsabilidade, é precisamente essa solidão que contém a esperança de uma 

integração impregnada de moralidade”. 

Parece-nos prudente acreditar que as únicas chances para que a prática da ética 

possa vingar neste sistema incontrolável de desejos, e de certa forma possa promover 

uma vivência em comunidade, são de que as incertezas e desconfianças que imperam no 

cotidiano interesseiro e consumista das relações entre as pessoas, funcionem como um 

antídoto capaz de transformar e fazer com que o caráter da ação ética, por meio da 

espontaneidade, possa crescer e ser disseminado no lado interior do sujeito.  

Neste ambiente o Bem como resultado de uma volição independente de seus 

objetivos e resultados, aparecerá do lado externo sob a forma de ação, como 

materialização de uma vontade ou de um pensamento. 

Uma coisa é certa, com a globalização e as novas tecnologias de informação e 

comunicação, transformando e criando novos sentidos de valores e crenças para as 

pessoas, fica claro e evidente que qualquer tentativa de busca de justiça social, da 

verdade e da prática da ética, deve partir necessariamente deste ponto em que o próprio 

ser humano escolheu para si mesmo, como condição para viver e sobreviver em 

comunidade. Neste ponto de partida sugiro uma pequena mudança no preceito bíblico 

citado no início deste capítulo, a saber; “amar o próximo como a ti mesmo” para 

“Suportai-vos uns aos outros como eu vos suportei”, pois assim estaremos mais 

próximos da realidade. 
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4 Os nexos do Business Ethics com a ética clássica e contemporânea 

 

A análise das teorias e concepções sobre a ética clássica e contemporânea, 

abordadas nesta investigação, trouxe-nos a seguinte pergunta: Que tipo de ligações e 

comportamentos éticos podemos notar no cotidiano das pessoas que trabalham nas 

organizações empresariais? Será que as teorias até aqui apresentadas, têm força 

suficiente para suportar na prática, os desafios diários enfrentados pelos gestores de 

negócios?  

O objetivo principal deste capítulo está em encontrar nexos entre a teoria e a 

prática da ética no seio corporativo, fazendo uma análise da ética e observando as suas 

possibilidades e limitações num ambiente comercial. Para isso utilizaremos as teorias 

sobre éticas tanto clássicas como contemporâneas, como reagente, no sentido de medir 

as consequências desta experiência quando submetida no ambiente das relações sociais 

corporativas. 

O primeiro pensador abordado em nossa pesquisa foi Aristóteles. A concepção 

de ética em Aristóteles esta alicerçada em dois pilares distintos. O primeiro considera a 

ética em uma dimensão particular do indivíduo ligando-o a atos virtuosos ou viciosos, 

ao mesmo tempo em que antecede uma segunda concepção de ética agora, no entanto, 

com uma dimensão social chamada por Aristóteles de política. 

Está na dimensão social a parte que nos interessa. Para Aristóteles (1985, I, 1, 

1094 a) “o fim de nossas ações visa um Bem qualquer”. Aristóteles defende que “a 

felicidade é o fim de toda ação, ou melhor, é por ela que toda ação é promovida”. A 

felicidade é um objetivo comum a todas as pessoas seja no geral ou no particular. No 

entanto, Aristóteles afirma que a felicidade não pode ser confundida com riqueza, honra 

ou prazer, mas precisa de tudo isso para poder acontecer.  

Quando aplicamos esta teoria ao universo empresarial, notamos que o conceito 

de Sumo Bem como felicidade, mantêm-se estável, ou seja, todas as pessoas que 

trabalham em uma empresa, tanto gestores que exercem cargos de liderança, como 

colaboradores têm o mesmo objetivo a ser alcançado a saber, serem felizes. O que 

importa está na maneira pela qual estas pessoas buscam alcançar a felicidade, ou seja, 

que tipo de conduta adotaram para si como modelo de comportamento ético a ser 

seguido. 

As pessoas no particular sabem, na maioria dos casos, seja porque são lembradas 

por regras e códigos de conduta pré-estabelecidos pelas empresas, ou pela sua 
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experiência de vida, que atos contrários aos seus princípios de caráter são necessários 

para que o Sumo Bem não seja comprometido. Por este motivo praticam atos viciosos 

que se transformam em um hábito de ação tornando-se regra no decorrer do tempo. O 

que notamos no universo corporativo é o que podemos considerar como uma mistura de 

ações, ora virtuosa ora viciosa, por parte de gestores e colaboradores. Não obstante estas 

ações sejam sempre racionais e intencionais, são também reguladas pela escolha e pelo 

interesse pessoal, recaindo sobre o sujeito o caráter virtuoso ou vicioso da ação. 

A escolha que o sujeito deve ter entre fazer a coisa certa ou errada em suas 

relações no ambiente de trabalho, vai depender de alguns fatores que interferem 

diretamente nesta escolha. Apesar de Aristóteles afirmar que a felicidade é uma 

atividade da alma13 e tem uma ligação direta com a virtude, não podemos negar que no 

momento da negociação e, portanto da escolha, o interesse pessoal sobrepõe todas as 

outras leis e regras previamente aceitas e acordadas por uma sociedade seja ela pública 

ou privada. 

Na empresa entre ter uma atitude virtuosa ou garantir o seu interesse pessoal, o 

Sujeito sempre irá dar preferência a segunda opção. Não porque ele seja uma pessoa 

viciosa como diria Aristóteles, mas, sobretudo porque o conceito de felicidade para ele 

está muito mais ligado a sobrevivência do que a virtude. Temos neste caso, um 

sentimento de estar fazendo o certo muito mais “tangível” do que si tivéssemos 

escolhido a primeira opção. 

Lembramos ainda que o sujeito (gestor ou colaborador) age num ambiente de 

regras e coerção permanente de seus superiores, ambiente este impregnado de 

competição e troca de necessidades e desejos. A conveniência e a circunstância em que 

se encontra o Sujeito no momento de decisão, neste ambiente predador, podem ajudar a 

potencializar uma atitude viciosa em sintonia com o interesse pessoal. É justamente por 

ser uma atividade da alma que a felicidade torna-se intangível sob o ponto de vista 

Aristotélico, colocando a virtude em estado semelhante. O universo empresarial aniquila 

todas as formas de felicidade que não sejam tangíveis. O consumo ostensivo de bens é 

um exemplo claro disso, na medida em que este mudou o conceito de felicidade para um 

campo irreversível de ostentações. 

                                                 
13 Eis algumas definições gerais de felicidade em Aristóteles. “Felicidade é uma atividade boa” (Fís., 197 
b 5). “Felicidade é o exercício e a prática perfeita da virtude” (Pol., 1132 a 9). “Felicidade é uma 
atividade da alma” (Met., 1050 b 1). O fim é o último, é perfeito, contém tudo. Não há nada além do fim 
(Met., 1021 b 25). Felicidade não é uma atividade artística. Não é uma atividade artística que tem por fim 
a perfeição de uma obra exterior. 
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Sob o ponto de vista da ética aristotélica, concluímos que nas empresas a única 

lei moral que age sobre as pessoas é a lei do interesse pessoal. O sujeito não se preocupa 

pelo outro até porque o outro não passa de uma ameaça competitiva e, sobretudo 

problema e obstáculo para que o “Sumo Bem” possa ser alcançado.  

O ato virtuoso para o sujeito pode ser uma ação viciosa para o outro. 

Dependendo da circunstância e conveniência em que se encontra o Sujeito a escolha 

aparentemente interpretada como errada, pode ser julgada como certa. Tomemos como 

exemplo um Pai que por não acreditar na justiça mate o estuprador do seu filho. O que 

diria Aristóteles frente a esta situação? Que tipo de atitude teve este pai, virtuosa ou 

viciosa? Neste caso as questões éticas vão por água abaixo. Não existe ética quando o 

amor impera e a sobrevivência do sujeito é tida como Sumo Bem. Neste caso a 

sobrevivência é admitida como uma atividade da alma assim como a felicidade e a 

virtude propostas por Aristóteles. 

Que tipo de meio termo ou equilíbrio o sujeito pode ter frente a uma situação 

como esta? Talvez Aristóteles (1985) diria que esta atitude não tem uma sabedoria 

prática e portanto é animalesca e viciosa, no entanto para o sujeito que praticou esta 

ação parece ser o certo e, portanto, uma ação virtuosa. Em Aristóteles, temos que é pela 

prática dos atos justos que se gera o homem justo, é pela prática de atos temperantes que 

se gera o homem temperante; por meio da ação existe a possibilidade de alguém tornar-

se bom e justo.  

A justiça sob o ponto de vista de gestores e colaboradores no campo empresarial 

não se fecha em atos temperantes, ou melhor, vai, além desse conceito.  O que é justo é 

aquilo que pode promover satisfação tanto para o sujeito como para o outro em uma 

relação de troca. Nesta relação os interesses podem ser contrários, todavia não podemos 

negar, que existe uma condição de valor intrínseca a ela. O valor percebido pelos 

partícipes nesta relação comercial é quem vai dizer se houve uma prática de atos justos 

tanto de um, como de outro, nesta ação comercial. 

Na prática as pessoas nas empresas têm o poder de escolha entre fazer o certo ou 

o errado, posição esta defendida por Aristóteles. A virtude deve ser interpretada também 

na área empresarial, como uma ação racional, intencional e voluntária, ou seja, faço isso 

porque acredito ser conveniente e o melhor para mim, não necessariamente para todos. 

A partir deste ponto se esta ação pode ser generalizada, ótimo, se não, mesmo assim ela 

já cumpriu com a sua missão principal. 
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Certamente Aristóteles (1985, p. 20) concordaria em parte com a afirmação 

acima, até por que, para ele, o melhor dos homens é aquele que exerce sua virtude para 

com o outro, sendo esta a tarefa mais difícil.  É difícil porque entre o eu e o outro existe 

o interesse diverso e um objetivo comum em disputa. No jogo do mercado empresarial 

ganha quem tem mais poder de compra, astúcia e expertise. A compaixão e 

solidariedade são palavras que não combinam e não cabem nas relações comerciais. Se 

com base em Aristóteles, compaixão, solidariedade e benevolência são qualidades de 

caráter consideradas como sinônimos de virtude para a prática de ações éticas, o 

mercado empresarial, neste caso, representado pelos gestores e colaboradores, devem 

descobrir ou colocar em prática novos hábitos e novos valores que não sejam estes que 

atualmente estão disseminados nas organizações empresariais. 

Cabe-nos acreditar numa possível característica mutável da ética apontada por 

Aristóteles, e com isso, buscar novos caminhos que possam atingir o interesse geral, não 

de forma absoluta e implacável, mas pelo menos, aceitável aos olhos do que possamos 

considerar como justo. 

A teoria sobre ética em Hume vai traçar um ponto de vista contrário ao 

pensamento de Aristóteles, ou seja, a razão não tem condições de apontar se uma ação é 

virtuosa ou viciosa. O sujeito, por meio da sua escolha e deliberação, é incapaz de julgar 

o certo ou errado. Para Hume (2009), as distinções morais, resultam antes, de 

sentimentos aprazíveis ou dolorosos, desencadeados pela "simpatia", e ainda da 

capacidade que temos de nos identificarmos com outras pessoas participando do seu 

estado de prazer ou dor em determinado momento. 

Hume, com esta afirmação, retira as obrigações éticas do sujeito, depositando-as 

no objeto. Para ele, os preceitos da conduta humana não se deduzem de algum suposto 

Bem-em-si, mas eles se referem apenas às paixões humanas. Por ser um empirista 

Hume acredita que o homem possui um feixe de sensações capaz de separar o prazer do 

desprazer ou ainda distinguir o que bom do que é ruim. 

Com base nesta teoria, o objeto ganha status de mentor, ou seja, é ele quem vai 

ditar as regras e afetar o sujeito com o objetivo de produzir um determinado sentimento 

durante uma experiência.  Aqui temos uma inversão de responsabilidade ética, que antes 

caia nos ombros do sujeito e agora está no objeto nosso novo foco de pesquisa. 

Lembramos ainda que este ceticismo, em relação aos fundamentos da razão, vai 

influenciar Immanuel Kant nas suas concepções sobre os costumes, como veremos mais 

adiante. 
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Em Hume observamos que os valores podem variar de um sujeito para o outro, 

no entanto, a essência da natureza humana permanece estável assim como foi declarado 

na abordagem anterior em Aristóteles. Nesta essência, está o que Hume declara ser a 

capacidade que o homem tem de criar e acreditar numa associação de ideias capaz de 

formar um novo hábito, resultado de uma experiência coletiva. 

Fazendo uma ligação entre o geral e o particular, ou seja, entre uma ação em 

particular e uma ação coletiva, podemos concluir que se esta ação não for plausível para 

uma sociedade, podemos começar a duvidar da qualidade desta ação. Ou seja, esta ação 

pode até provocar um sentimento prazeroso para o Sujeito, no entanto, isso não é o 

suficiente para dizermos que ela é uma ação virtuosa, visto que a mesma, ainda não foi 

submetida a uma coletividade. 

A questão do costume em Hume é, portanto resultado de um hábito, de uma 

crença estabelecida por uma coletividade, tanto é, que Hume afirma ser o costume o 

grande guia da vida humana. A busca agora é entender, com base na concepção de ética 

em Hume, de que forma esta coletividade afeta o processo de escolha e deliberação por 

parte de gestores e colaboradores nas organizações empresariais. 

A máxima proposta por Hume, sobre a força balizadora do costume, leva-nos a 

concluir que um hábito nada mais é do que uma regra seja ela certa ou errada, para 

aquele que o pratica, e qualquer coisa contrária a este hábito, não é necessariamente um 

vício, mas algo próximo disso. Não são raras as notícias de corrupção, esquemas e atos 

imorais por parte de acionistas, gestores e colaboradores nas empresas. As empresas e 

as pessoas que dirigem e trabalham nas empresas mentem, roubam e usam de artifícios 

imorais para crescer profissionalmente mais rápido, nem que para isso atropelem o seu 

próprio caráter, “puxem o tapete” de seus colegas, etc.  

Infelizmente muitas destas pessoas têm este tipo de conduta, por acreditarem que 

o caminho correto das ações virtuosas não condiz com a realidade empresarial. 

Verbalizam muito bem as regras, as normas, as leis de conduta, criam conselhos de 

ética, em fim, sabem que estão cometendo um erro sob o ponto de vista da ética, no 

entanto persistem. E por transformar este costume num hábito acreditam estar fazendo o 

certo, de um lado porque a maioria age da mesma forma e do outro por terem a certeza 

da impunidade. 

Uma lei de natureza ética é, sobretudo, normativa. A ética não deve se basear 

pelos usos e costumes de uma sociedade. O argumento do hábito neste caso será 

sempre: isto é comum, todos fazem isso. Um hábito vicioso com base no costume não 
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justifica, muito menos perdoa ninguém. No entanto a ética deve ser possível de ser 

cumprida pelas pessoas, deve ser factível, pelo menos em uma sociedade democrática, e 

está justamente na conduta humana, o quadro factível que justifica a lei. 

Nota-se que existe um princípio teleológico no processo de decisão entre o ter 

um ato virtuoso ou vicioso, sob o ponto de vista da ética. Não obstante esta 

intencionalidade apesar de ser racional, é motivada por algo que faz parte da natureza 

humana capaz de nebular esta decisão ao ponto de balizar a conduta no sentido de 

preservar o que o Sujeito tem de mais valioso, a sua própria vida. 

Parece que com a força do hábito o vício torna-se virtude na medida em que é 

velado pela força da crença e da regularidade. O comportamento ético pode ser mutável, 

como afirmava Aristóteles, não obstante, podemos afirmar também que essa mudança 

está suscetível à construção de vícios irreparáveis de conduta, seja pela falta do 

conhecimento, seja pela incapacidade de resistência às vontades ou, até mesmo, pela 

sobrevivência e perpetuação da espécie. 

O comportamento consumista das pessoas de hoje, potencializado pela 

globalização e as novas tecnologias de comunicação e informação, é o resultado de um 

hábito e costume aprovado ontem por uma coletividade, sem importar se este costume é 

o melhor dos costumes de conduta ética que nós poderíamos ter escolhido para todos 

nós. Apenas para reforçar o que já foi dito, a ética, por ser normativa, não pode se 

basear nos usos e costumes. 

Em David Hume parece-nos lícito interpretar que existem traços do pensamento 

epicurista em sua obra ao ponto de tender a um relativismo cético reforçando a 

impossibilidade da razão nas questões éticas. Com isso acredita, de um lado, numa 

imutabilidade da natureza humana principalmente com relação ao homem e seu feixe de 

sensações como ferramenta capaz de desvendar o mundo. Do outro, Hume, com base na 

crença imutável da natureza humana, acredita também que um ato imoral deve ser 

propriamente sentido antes mesmo de ser julgado. Neste ponto submetemos a teoria 

desta concepção às relações entre gestores e colaboradores que atuam na área 

empresarial na atualidade. Na prática quando um gestor ou colaborador executa uma 

ação, e esta ação promove neste agente, um sentimento de alegria ou prazer, podemos 

concluir que esta atitude é boa para o Sujeito não necessariamente para uma 

coletividade. 

Neste caso, não podemos afirmar que este agente teve uma atitude virtuosa, até 

porque agiu em causa própria, seguindo o seu interesse. Ele simplesmente trocou alegria 
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e prazer por meio de uma ação em particular. Chamamos a atenção ainda que ao afirmar 

que uma ação errada promovida pelo sujeito pode ser boa para uma coletividade, é o 

mesmo que acreditar na impunidade de um ato errado, com base no costume, como 

garantia de ter cumprido com a melhor escolha possível numa determinada 

circunstância.  

As teorias da virtude em Aristóteles e a do costume em Hume desconsideram 

pontos importantes de análise que vão além da escolha e do interesse individual. 

Quando alguém decide fazer algo que para ela é o mais correto, faz por conveniência, 

pelas circunstâncias em que ela se encontra e fundamentalmente no sentido de defesa da 

sua própria sobrevivência. É por ser afetado pelo objeto na experiência, que o sujeito 

procura, como uma forma de defesa, o melhor caminho, ou o caminho mais prático, ágil 

e suficiente para manter os seus objetivos de vida íntegros, nem que para isso ele tenha 

que burlar regras e formatar novos valores. 

Hume, por ser um representante do ceticismo radical, não coloca as questões 

éticas sob o terreno da ação e sim da contemplação. Ou seja, a ação de um determinado 

gestor ou colaborador não deve ser julgada se ela é em si virtuosa ou viciosa. Deve ser 

apenas contemplada e sentida. Hume deixa claro que não existe nenhuma obrigação, por 

parte do agente de ser virtuoso ou benevolente, a não ser a do interesse ou felicidade 

deste. 

Por seu caráter impregnado de ceticismo Hume não adentrou a fundo nas 

questões sobre ética, no entanto, parece-nos lícito aceitar que Hume concordaria que a 

prática da ética deva ser voluntária, sem nenhum tipo de interesse e obrigação. Não 

obstante para que isso ocorra o ser humano deve ter em seu DNA um sentimento 

comunitário capaz de produzir nas pessoas a percepção de vantagens muito superiores 

quando estas estão sobre a proteção de uma sociedade.     

Para Immanuel Kant, o bem moral não pode ser algo que faz parte do mundo 

externo. Pelo contrário, está no mundo interno, ou seja, o sujeito é a solução para a 

prática da ética no mundo exterior. Kant afirma que antes de qualquer coisa, deve existir 

com status de necessidade, uma lei moral no âmago do sujeito capaz de ordenar e 

balizar sua conduta. Kant desta forma potencializa o antropocentrismo colocando nos 

ombros do Sujeito, assim como fez Aristóteles as responsabilidades por suas escolhas. 

A busca de Kant está centrada na descoberta de um princípio da moralidade 

antes mesmo do Sujeito entrar em contato com o objeto. Segundo Kant a lei moral no 

Sujeito deve ser uma condição a priori da vontade, da escolha, e ainda que esta lei deve 
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ser obedecida, seja qual for a circunstância, pois está, justamente nesta obediência, a 

essência desta lei moral.  

Esta essência para Kant é uma boa vontade independente dos efeitos que esta 

boa vontade possa promover. Percebe-se que na teoria de Kant, esta boa vontade deve 

ter algo de bom em si. Cabe-nos refletir, se este bom em si será bom apenas para o 

Sujeito que pratica esta ação ou será para todos que partilham dela. Ressaltamos ainda 

que para Kant, esta boa vontade deve ser executada, sobretudo, por dever e obediência a 

lei. 

Na área dos negócios os gestores e colaboradores carregam em si um aparato de 

conceitos, crenças e valores que servem de base para a decisão e escolha no momento 

de se tomar uma atitude. Não podemos negar também que exista certa idiossincrasia, 

uma experiência de estar no mundo, armazenada em cada um dos sujeitos que atuam no 

universo empresarial. Não obstante, parece-nos lícito afirmar que alguns princípios 

morais como não roubar, não matar, não mentir, já fazem parte, de forma clara e 

distinta, como uma lei presente na consciência da maioria.  

Com base neste raciocínio, uma conduta imoral, que não condiz com os 

princípios morais acima citados, praticada por um gestor ou colaborador, não pode ser 

justificada por falta de conhecimento. No fundo, os gestores e colaboradores em uma 

empresa sabem o que é certo e o que é errado e, portanto, todos têm a consciência de 

que estão cometendo uma infração. O que importa, neste momento de análise é saber, se 

este ato imoral é interpretado como uma boa vontade em si, essência de uma lei moral 

como postulava Kant. 

Parece-nos prudente acreditarmos que sim. O infrator comete o ato por acreditar 

estar fazendo o certo, obedecendo a sua própria lei moral, seus instintos naturais de 

defesa, sem se preocupar com os efeitos que ela pode causar. É uma atitude correta para 

ele, naquele momento e naquela circunstância, não obstante esta lei em hipótese alguma 

poderá ser generalizada. 

O sujeito neste caso obedece à lei que existe dentro dele no seu próprio mundo 

interior e não se importa com as leis que balizam a conduta no ambiente externo. É uma 

questão de escolha, que quando colocada na balança surge a implacável e factível 

pergunta: O que é que eu ganho agindo desta forma? Por que eu tenho que fazer o certo 

se todos fazem de forma o errada e não são punidos por isso? Observe que a lei do lado 

externo é, em muitos casos, muito mais fraca que a lei que regula a conduta do Sujeito 

em seu mundo interior.  
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A concepção de que a lei que vale para um vale para todos perde força quando 

esta lei é submetida a realidade das pessoas. É tangível a desigualdade de forças. A 

impunidade é uma vilã que valida todos os atos imorais presentes em nossa sociedade. 

Por mais que o sujeito tenha em si leis cristalizadas para uma conduta virtuosa, ele é 

seduzido por forças ligadas a sua própria natureza humana, no sentido de buscar o que 

realmente pode trazer algum tipo de vantagem e com o benefício tornar a vida um 

pouco mais leve e, portanto, mais feliz. Kant, talvez concordasse com esta afirmação , 

pois, da mesma forma que o Sujeito tem uma inclinação para agir de forma interesseira 

ele tem o poder de deliberar a favor de algo sem o menor interesse. 

Em suma, o valor moral da ação está na sua intenção interpretada como um 

dever, ou seja, é meu dever como cidadão, gestor ou colaborador fazer isso, porque 

desta forma, eu vou praticar uma ação que para mim trará muitos benefícios. Kant diria 

que está conclusão é patológica. Contudo, não podemos negar que esta decisão é 

comum nas empresas ale de ser teleológica, ou seja, tem uma intencionalidade, portanto 

faz parte do universo da moralidade como propôs Kant, todavia, sob o ponto de vista da 

ética, como uma regra, ela não serve, porque não pode ser generalizada, não pode ser 

tomada como uma lei universal. 

A intenção do gestor de cometer uma infração é pura. De um lado porque ele 

acredita na impunidade do seu ato visto que a lei no mundo exterior é branda e fraca o 

suficiente para puni-lo e do outro porque o que está em jogo é a sua vontade, o seu 

querer alcançar o Sumo bem, ou seja, a felicidade, nem que para isso ele tenha que 

burlar certas regras. 

O princípio do querer em Kant (apud PASCAL, 1977, p. 121) reforça este 

argumento, vejamos: “Não é o objeto que desejo atingir que faz o valor moral do meu 

ato, mas a razão pela qual eu quero atingi-lo”. Portanto, Eu quero fazer porque isso irá 

me fazer bem e fará bem para as pessoas que eu amo e divido as minhas mazelas no 

meu dia a dia. Ninguém mais reconhece as minhas dificuldades e os meus problemas do 

que eu mesmo. Eis, a justificativa egoísta apontado pela maioria das pessoas. 

Se atentarmos para a sugestão de Kant com o objetivo de responder a pergunta: 

Será que esta atitude que estou cometendo pode ser praticada por outras pessoas e desta 

forma transformar-se numa lei universal? Neste caso a resposta seria negativa para o 

mundo, mas dependendo das circunstâncias e conveniência poderá ser positiva para o 

autor, visto que esta atitude pode ser justificada pelos princípios internos da ação tal 
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como o interesse pessoal. Esta atitude apesar de não ser um dever para o objeto (mundo) 

é um dever para o sujeito. 

Kant, apesar de não reconhecer o valor moral na ação que visa a um fim 

particular, privativo, ou seja, com um interesse próprio, também não pode negar que o 

interesse é uma característica comum nas relações empresarias, ou melhor, sem ela a 

negociação mão existe. Portanto, a ética, como uma lei universal de conduta moral 

proposta por Kant não tem a mínima chance de ser colocada em prática no universo 

empresarial.  

Seria uma utopia, acreditar que as pessoas que atuam nos negócios, deveriam dar 

prioridade a atitude virtuosa como dever e obediência, ao invés de lutar para defender a 

sua própria sobrevivência neste campo de batalha e de luta em que o Outro é, sobretudo, 

uma ameaça, um competidor ávido pela conquista de seus objetivos. Se no campo 

empresarial o gestor tem mais amor a uma lei universal de conduta, do que a lei que 

governa a si mesmo ele então está fadado ao fracasso. O gestor e o colaborador devem 

ter primeiro, amor a sua própria lei moral, porque é a partir dela, no seu lado interior, 

que irá brotar todas as suas ações e atitudes no lado exterior. E se esta ação for boa em 

si, reconhecida e admirada por uma coletividade, ai sim poderá até ser transformada em 

uma lei universal. 

Em suma, o Imperativo categórico, base da filosofia ética e moral de Kant como 

uma lei universal, uma lei da natureza humana, uma lei que sirva a todos os seres, não 

tem aplicabilidade prática no universo empresarial, tendo em vista a multiplicidade de 

jogos de interesses que flutuam nas relações de comércio. O imperativo categórico de 

Kant pode sim, servir como base para uma lei moral no particular e nada mais que isso. 

Em Friedrich Hegel notamos uma nova forma de tratar as questões que 

envolvem a conduta humana. Hegel faz uma separação muito clara e distinta entre 

moralidade e eticidade em sua filosofia sobre o direito e a lei, com isso, Hegel abre 

pontos de contradição com a concepção de conduta defendida por Immanuel Kant. 

Segundo Hegel o grande engano de Kant foi quando ele propôs colocar a base 

do amor sobre o controle e as ordens de um imperativo. Para Hegel, no amor todos os 

pensamentos de direitos desaparecem. Esta é uma afirmação, que convenhamos, temos 

que concordar com Hegel por dois motivos. Primeiro porque o amor está sob o plano 

subjetivo e, portanto perde sua condição de julgamento. Segundo pela vagueza do 

conceito amar, que por ser um tipo de sentimento, não produz nenhuma premissa pura e 

tangível. 
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A afirmação acima, sem dúvida, já serviria como pilar de sustentação para o 

conjunto de argumentos que temos apontado, até este momento, em nossa análise sobre 

a conduta ética das pessoas nas empresas, contudo, parece-nos prudente, antes de 

qualquer coisa, entender a separação proposta por Hegel entre moral e ética. Esta 

separação parece-nos importante, na medida em que, pode culminar em uma nova 

vertente de estudo para a nossa pesquisa. De acordo com Hegel a moral é subjetiva além 

de ser autodeterminada pela vontade do Sujeito conforme as suas intenções. Já a ética é 

objetiva, ou seja, é uma vontade que só se determina quando decide. Para Hegel, Kant 

errou justamente porque permaneceu na moralidade subjetiva.  

Com a máxima de que só um ato livre pode ser responsabilizado, Hegel acredita 

que cabe a moral saber quais são os princípios que levam o sujeito a agir sob a forma 

subjetiva. A ética por estar no campo objetivo deve poder identificar as circunstâncias e 

consequências pelas quais este ato livre foi executado. Segundo Hegel, uma vontade 

enquanto vontade é mera potencialidade, ou seja, não decide nada e, portanto, fica 

estacionada numa moralidade subjetiva. 

Ainda em Hegel (apud GOLDIM, 2011, p.53) temos que esta decisão é uma 

escolha, e quem escolhe renuncia à totalidade e se compromete com a finitude, isto é, se 

põe limites. O que determina essa escolha são as circunstâncias históricas, a cultura, os 

hábitos, e costumes. “Todo esse movimento de concretização, limitação, mediação 

social da liberdade é o âmbito da eticidade”. 

Com base no pensamento de Hegel sobre a conduta humana, iniciamos a nossa 

análise sobre a concepção da conduta ética dos gestores e colaboradores na esfera 

empresarial, observando a forma pela qual a teoria hegeliana reage quando submetida à 

prática das relações sociais nas empresas. 

Levemos em consideração a máxima hegeliana de que no amor todos os 

pensamentos de direito desaparecem. Esta afirmação leva-nos a seguinte pergunta: Será 

que por amor o homem é capaz de fazer qualquer coisa nem que para isso todas as 

regras de conduta sejam quebradas? Neste caso, a prática da ética seria quase 

impossível. A primeira vista parece que sim, até porque o amor além de fazer parte da 

natureza do homem, é um forte princípio do agir e, portanto, parte da moralidade 

subjetiva do homem, como postulou Hegel.  Não obstante, precisamos analisar as 

circunstâncias e consequências que determinaram esta escolha de amar como mediação 

de um ato livre.  
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O gestor ou colaborador, em uma empresa, age em conformidade com aquilo 

que medeia seu pensamento. A vontade é uma ação adormecida enquanto não 

executada, ou seja, mera potencialidade para agir. Entre agir por amor a alguém ou a 

vida e agir por obrigação a um código de conduta ética empresarial, o gestor ou 

colaborador irá sempre optar pela primeira opção, visto que na balança o peso do amor é 

sempre maior. Hegel neste caso está certo, pois a prática da ética, nesta situação, torna-

se meramente impossível. No sentido de analisar o pensamento de Hegel, aplicamos sua 

concepção à seguinte situação corporativa. Nas empresas observamos um 

comportamento bastante comum de colaboradores e gestores que, com medo de serem 

advertidos ou perderem seu emprego, compram atestados de saúde falsos para justificar 

os dias que faltaram no serviço.  

Um ponto a ser observado é que na maioria das vezes a ausência deste gestor ou 

colaborador, não é justificada, ou seja, não sabemos as reais circunstâncias que levaram 

a falta daquele colaborador. Em fim, na maioria das vezes, levamos em consideração 

apenas o que está escrito no atestado médico e pronto. E ainda que, apesar da grande 

maioria destas pessoas saberem que estão agindo erroneamente, e que esta não é uma 

prática virtuosa, executam o ato e transformam esta ação em um hábito comum, 

tornando-se, cada pessoa, um multiplicador deste ato vicioso. 

Mas porque estas pessoas agem desta forma ocultando a verdade dos fatos? Será 

que é porque elas são viciosas, mau caráter, ou não será que é porque elas não 

conhecem as leis?  Parece-nos lícito acreditar que elas preferem agir desta forma 

simplesmente porque, de qualquer outra forma, a fonte e razão de sua existência e, 

portanto, de sobrevivência estará ameaçada.  

Agem por amor. Amor ao seu emprego. Não devemos julgar se este ato está 

certo ou errado, até porque sob o ponto de vista do Sujeito, gestor ou colaborador e seus 

princípios do agir, pode ser que esteja certo, em contra partida, sob o ponto de vista da 

ética, está errado, tendo em vista as consequências que esta ação engendrará no futuro 

em uma sociedade. Estas pessoas que agem desta forma têm, sobretudo, um 

compromisso ético com a sua comunidade e é justamente este ponto que interessa para a 

análise ética. O gestor ou colaborador pode agir da forma acima citada, no entanto, 

como membro de uma comunidade ele deve ser julgado mediante as consequências 

produzidas por suas escolhas e deliberações. 

Entende-se que enquanto princípio para o agir, a vontade tem todas as 

qualidades possíveis, sejam elas certas ou erradas, isso vai depender das circunstâncias, 
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das crenças, da cultura e dos valores que este Sujeito tem consigo mesmo. Quando esta 

vontade sai do mundo interior subjetivo e se materializa, por meio de um ato deliberado 

do Sujeito, neste momento, esta vontade necessariamente é submetida às regras de 

conduta acordadas por uma comunidade. A posteriori como um acordo de opiniões, a 

verdade e o sentido correto ou errado deste ato irão fluir e tornar-se-ão, leis de conduta 

ética para todos, ou seja, elas ganharão status de lei universal. 

Nota-se que a ética concebida por Hegel tem um fundamento voltado para o 

comportamento das pessoas em uma sociedade e, portanto leva em consideração a 

cidadania. Em Hegel, o homem é livre para agir, não obstante também deve reconhecer 

que têm direitos e deveres, visto que é membro de uma comunidade e, portanto, deve 

saber que está sujeito as regras e leis adotadas por ela.  

Na empresa, o gestor ou colaborador pode até agir conforme a sua vontade e 

seus princípios de caráter, no entanto deve saber que por trás desta liberdade de 

expressão e conduta, existem limites, regras e leis adotadas pela comunidade e, portanto 

devem ser respeitadas e levadas em consideração antes mesmo do ato ser consumado. 

Se o gestor ou colaborador tem a obrigação de ser ético, solidário e benevolente nas 

suas relações sociais, não cabe a nós decidirmos, até porque esta é uma escolha pessoal 

e subjetiva. Todavia, se este gestor ou colaborador desejar ser membro de uma 

comunidade e nela usufruir de benefícios, neste caso, deve saber que direitos e deveres 

devem ser respeitados e cumpridos. 

Em Hegel conclui-se como regra, tanto para a conduta pública ou privada que a 

minha vontade livre deve ser sempre mediada pela vontade livre da comunidade. É meu 

direito agir conforme minha vontade. É ético que a minha ação seja aprovada pela 

vontade da comunidade. 

A ética só pode se materializar  e ser perceptível, no mundo exterior. Uma lei 

moral em si no sujeito, enquanto vontade é uma lei subjetiva e abstrata, ação 

adormecida. Esta na comunidade empresarial a ética que regula a conduta de seus 

gestores e colaboradores e não necessariamente na moral subjetiva de cada um dos seus 

partícipes. 

Esta na comunidade pública ou privada a prática da ética que procuramos. A 

ética neste caso, interpretada como uma ação deliberada pelo sujeito de forma 

intencional, independente das circunstâncias que o levaram a tomar aquela atitude. 

Vamos analisar as ações que possam ser julgadas num plano prático e objetivo. 
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A partir do próximo capítulo iremos analisar o princípio da vida em comunidade 

investigando as reais possibilidades e limitações da prática da ética na área empresarial, 

sob o ponto de vista de uma ação capaz de interferir na conduta do outro, engendrando 

novos hábitos.  

 

5 O princípio da ‘comunidade’ em Peirce – aspectos epistemológicos e éticos 

 

Vimos nos capítulos anteriores que a ética nasce no sujeito, mas se concretiza na 

comunidade por meio de uma ação que tem em si, um status prático capaz de interferir 

na conduta de outra pessoa. Estudar este processo de deliberação por parte do sujeito é o 

ponto que nos interessa. Para isso vamos analisar o princípio do conceito de 

comunidade e, em seguida, submeter nossa investigação à máxima pragmática. 

Uma comunidade tem como essência, algo que a faz existir e persistir enquanto 

instituição. Esta essência é o que podemos chamar de alteridade. Sem ela a comunidade 

simplesmente não existe, não tem sentido. Se aceitarmos o conceito de comunidade 

apenas como uma instituição democrática, estaremos de certa forma aceitando 

passivamente que as pessoas partícipes desta comunidade irão sempre partilhar o que é 

bom, correto e virtuoso e ainda que estes atos bons, corretos e virtuosos serão sempre 

cumpridos por todos o que seria uma ingenuidade da nossa parte. 

Na comunidade as relações acontecem por meio da linguagem que tem, sobre 

este ponto de vista, uma dimensão ética, sobretudo porque tem a capacidade de moldar a 

conduta das pessoas e produzir novos hábitos de ação. A linguagem é um tipo de 

abertura do pensamento do sujeito para o mundo exterior. É um tipo de abertura a 

experiência comum, onde a verdade das declarações pode ser analisada e julgada como 

algo positivo ou negativo. 

O pragmatismo de Charles Sanders Peirce faz um compromisso de ligação, de 

desvelamento do mundo interior do sujeito, que funciona como uma lei necessária que 

tem a capacidade de unir o pensamento e a ação, ou seja, o mundo interior e o mundo 

exterior do sujeito.  

Num primeiro momento, o objetivo desta ligação, proposta por Peirce, foi de 

buscar uma resposta definitiva para o significado da linguagem, do discurso 

exteriorizado pelo sujeito. Este movimento produz em si um sentido ético, visto que este 
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significado vai afetar a conduta de outro sujeito. A conduta ética é uma forma de 

linguagem revelada e, portanto, algo passível de julgamento.  

Basta-nos saber se esta linguagem revelada tem força suficiente para promover 

atos benevolentes e solidários ou se é mais uma mera vontade ou ação adormecida no 

sujeito. Aparentemente a linguagem é fraca e incapaz de colocar em prática tais 

qualidades de caráter e sentimentos, a não ser que o sujeito abandone seus próprios 

interesses e aja de forma voluntária. Ou seja, a linguagem enquanto linguagem é vazia. 

O princípio de comunidade nasce fora das obrigações éticas, pois faz parte de 

uma relação que vai além de uma mera individualidade.  Na relação ética entre o 

indivíduo e a sociedade existe uma dinâmica de interação capaz de incorporar outras 

perspectivas dentro da própria relação, integrando o indivíduo criativamente na 

comunidade social.  

Uma atitude individual presente numa ação humana é partícipe de um processo 

deliberativo, racional, auto controlado, pois sem razão a conduta humana poderia estar 

restrita a uma ação instintiva a qual faz parte de uma relação puramente adaptativa com 

o ambiente. Entretanto a ação humana não é adaptativa porque temos a habilidade de 

agirmos com iniciativa num processo de interação, modificando nossos hábitos de 

conduta com relação a uma ação futura. A ação humana tem, sobretudo, propósito 

objetivo. 

Podemos dizer que o pragmatismo é uma convocação, ou seja, ele convoca a 

mente a pensar que todo significado, toda realidade das coisas precisa passar por um 

jogo entre o mundo do oculto (interior) do sujeito para o mundo do exposto da 

revelação (exterior). Toda significação se consolida quando sai do oculto para a 

exposição. Quando o externo é repensado ele vem em uma forma sígnica da linguagem, 

do pensamento, da teoria. E depois deste processo podemos partilhar tudo isso. 

Partilhar a minha experiência e relatar minha experiência é um processo 

reflexivo, pragmático, ou seja, eu vivi determinadas coisas, as representei na forma de 

interpretações, construí conceitos e posso passar essa experiência para alguém. Ela é 

fruto daquilo que eu construi no meu mundo interno e a forma pela qual eu a inseri no 

mundo externo. O partilhamento das experiências pessoais se dá sempre pela mídia. 

Portanto, nossa conduta é ação deliberada, intencional e “[...] a ciência que 

estuda a ação deliberada é a ética, a qual deve ser considerada a ciência normativa por 

excelência, por que para o Pragmatismo, deliberação é essencial para a ação e a razão, a 

qual é um especial tipo de ação” (PEIRCE, 1958, v. 5, p. 442). 
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Para o pragmatismo o que é possível tem que se realizar senão ele deixa de ser 

possível, ou seja, adormece no estado de pura potencialidade, vontade, regra , lei. Assim 

deve ser analisada a prática da ética. No plano da linguagem a ética é mera vontade. A 

ética precisa se inserir no mundo para que ela possa existir, ou seja, sair do particular 

para o universal.  

Não podemos conhecer o mundo interior das pessoas, seu caráter, seus desejos e 

vontades a não ser por meio das suas ações. O caráter de uma pessoa precisa sair do 

particular estado de potência para o determinado. 

O caráter intencional da ação é analisado por Peirce abaixo do conceito de 

autocontrole. “O autocontrole permite um espaço para o ‘devir‘ da conduta e do 

pensamento” (PEIRCE, 1958, v. 4, p. 549), ou seja, sem esta característica a ação 

poderia ser sempre regulamentada pelos hábitos existentes. Então, por meio do 

autocontrole, é possível, empreendermos para o curso de outra ação, do que para aquela 

ação que normalmente poderia acontecer, ou seja, é possível mudarmos as regras da 

ação e adaptarmos, as mesmas, às novidades decorrentes da ação humana.  

O conceito de autocontrole em Peirce foi influenciado pelo pensamento de 

Friedrich Schiller 14. Para Schiller, as pessoas tinham que ter habilidade para conceber 

uma unidade subjetiva durante todas as mudanças provisórias das suas vidas.  Peirce 

adotou duas ideias de Schiller que foram importantes na sua concepção de autocontrole. 

A primeira se refere ao papel encenado pela ideia de beleza na unidade da natureza 

humana e a influência que isso terá no sistema das Ciências Normativas, na estética. A 

segunda diz respeito ao conceito de autocontrole, que pode estar na atitude do homem 

que pensa alguma outra coisa, além dele mesmo, e de suas imediatas ocupações, e vê 

coisas para além das suas urgências temporárias. 

De acordo com Juan Frontodona (2002, p. 172): “[...] o conceito de autocontrole 

está relacionado com a questão da natureza da ética”.  

A ética para Peirce está ligada a segunda categoria, ou seja, é a ciência que 

avalia  o conceito do que é bom ou ruim. Assim como a estética está para a primeiridade 

a ética está para a segundidade. Não obstante, a ética enquanto conceito é mera volição, 

ela precisa existencializar para tornar-se possível e, portanto determinada. 

                                                 
14 JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER (10 de Novembro de 1759 em Marbach am 
Neckar - 9 de Maio de 1805 em Weimar), mais conhecido como Friedrich Schiller, foi um poeta, 
dramaturgo, filósofo e historiador alemão. Juntamente com Goethe, foi um dos grandes homens de letras 
da Alemanha do século XVIII. 
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Se fosse possível uma ética baseada no discurso apenas no compromisso verbal, 

que aponta para uma conduta acordada no futuro e se ela realmente fosse se realizar, 

neste caso, o sentido do discurso encerraria todo o sentido por que a garantia do ato está 

dado no próprio compromisso, mas infelizmente as coisas não são assim. Se fosse assim 

nós não precisaríamos ter uma sociedade punitiva.  

Parece-nos lícito inferir que sobre a teoria do pragmatismo uma ética do discurso 

é meramente impossível. A ética precisa da sua inserção no mundo exterior para que ela 

produza uma significação. Neste caso, se você está em uma sociedade você está 

assinando um contrato social de conduta. Você está dentro de um mundo onde o jogo 

social está dado. 

Portanto uma ética baseada apenas no comprometimento, ela é uma ética 

incompleta. Ela se realiza na medida mesma em que ela se torna historicidade, ou seja, 

ela está sempre apontando para o futuro na sua confirmação. O pragmatismo nada mais 

é do que para significar de verdade algo precisa ser inserido e estar no mundo externoe 

com a prática da ética não é diferente. 

O autocontrole em Peirce vai aparecer ligado à terceira categoria, ou seja, a 

categoria da interpretação e tem um a ligação direta com a máxima pragmática.  

Vejamos o que diz Peirce (1958, v. 7, p. 448):  “[...] em assuntos de rotina, o 

autocontrole pode talvez não ser necessário, mas naquelas ações  com grandioso 

objetivo, uma reflexão crítica é essencial”. 

Com o autocontrole, existe continuidade entre o presente e o futuro e, portanto, 

não é necessário esperarmos pelo futuro para conseguirmos uma razoável ideia sobre 

ele. Entretanto, se nós podemos nos controlar, certamente seremos capazes de prever a 

conduta que seguirá nossos presentes pensamentos. Portanto, para Peirce (1958, v. 5, p. 

442) “[...] o autocontrole permite-nos analisar, considerar, e prever os possíveis efeitos 

que acompanharão as nossas ações, o que está expressado na máxima pragmática”.  

O autocontrole sob a categoria da terceiridade, desvela, coloca para fora e desfaz 

a força bruta da segundidade criada pela relação do sujeito com a realidade. Nota-se que 

Peirce não negou que cada indivíduo tem certas características de sentimentos, 

pensamentos e ações, e que estas, são encontradas nos hábitos que definem nossa 

personalidade. Contudo, dado o caráter semiótico de toda a realidade, incluindo aqui a 

realidade humana, é observado que, o processo pelo qual o indivíduo enfrenta, muda e 

redireciona estes hábitos, implica, necessariamente, numa relação com outros, e, 

portanto, que nossa vida é essencialmente pública, ou seja, é social. 
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Portanto, sob este ponto de vista, não há a possibilidade de separarmos o que é 

público do que é privado; nós não podemos ter uma dupla linguagem para ser usada 

separadamente em nossa vida pública e privada, porque nosso mundo interno está 

completamente impregnado com os caracteres sociais de nossa natureza. 

O conceito pragmático de comunidade tem em sua essência a linguagem, ou 

melhor, a comunicação como regra de ligação entre os indivíduos, onde a palavra é só 

mais um dos signos que serve como lei. A linguagem é um acordo de opiniões, que 

promove uma união e estabilidade, subsídios fundamentais para uma possível verdade. 

A estabilidade social é fundamental para a investigação e o progresso científico. Assim 

como a comunicação é essencial para uma comunidade, é também, uma exigência 

essencial para alcançarmos a verdade. É por esta razão que a lógica é essencialmente social 

e é encontrada nos princípios sociais. O princípio social não é aquele do individualismo.  

Para ser lógico, Peirce (1958, v. 2, p. 654) diz “pessoas não podem ser egoístas”. 

Pelo contrário “elas devem identificar-se com os interesses da comunidade” (PEIRCE, 

1958, v. 5, 356) Eis o problema: ao relacionarmos a concepção acima citada com os 

princípios políticos e econômicos praticados por muitas pessoas nas organizações 

empresarias verificamos caminhos opostos. O que prevalece e aparece na realidade são as 

ações egoístas e interesseiras mascaradas por um novo conceito de virtude e ideal 

admirável por muitos. 

Charles Sanders Peirce (1893) em “Evolutionary Love”, o último da série de 

artigos em que Peirce discursou sobre suas ideias metafísicas e cosmológicas, ele se referiu 

extensivamente sobre esta situação. Neste artigo Peirce afirma que economia política tem 

sua própria fórmula de redenção, a saber, inteligência à serviço da ganância.  

Peirce criticou os princípios egoístas que governam as atividades econômicas na 

sociedade, pois usam a hipocrisia e a fraude para um estranho conceito de virtude por meio 

da ação. O economista Milton Friedman certamente diria que esta teoria é um absurdo 

como guia para os gerentes que atuam num mercado livre. 

Segundo Peirce (1958, v. 1, p. 75) “[...] a única atividade que este princípio pode 

favorecer é aquela em que fornece uma imediata recompensa e que pode ser mantida em 

segredo”. A crítica de Peirce está centrada nos princípios de ação que tem um propósito 

especulativo, ou seja, princípio usado como mera especulação, na busca de informações 

seguras e confidenciais ou a manutenção de sigilo profissional. 

Não serão estes os princípios que governam as ações das organizações 

empresarias? Observa-se atualmente no Brasil uma proliferação de formas culturais 
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representadas por meio de telenovelas e programas de auditório. Estes programas não 

pedem por nenhum tipo de racionalidade e servem como anestésicos para os fenômenos 

brutos da realidade vendendo um tipo de conduta ética barata fundamentada num apelo 

estético extremamente sedutor aos olhos dos menos instruídos. 

Vejamos a seguinte hipótese: se substituirmos o interesse monetário, dos 

indivíduos que administram as organizações empresariais, por outros interesses, tal como 

fama e prestígio, verificamos que isso não pressupõe uma mudança latente no modelo 

motivacional, pois seu  objetivo principal, ainda continua sendo a maximização dos lucros, 

a aquisição de  resultados eficazes,  puramente externos.  

Nota-se que, se os indivíduos estão interessados em outras coisas e interesses além 

dos seus próprios interesses, faz-se então a necessidade de um ambiente social ou 

comunitário, e este é justamente neste modelo de ambiente em que os interesses egoístas 

dos indivíduos nas organizações empresariais são guiados. 

Portanto, uma comunidade é uma necessidade, não obstante seja uma condição 

insuficiente para balizar e adequar comportamentos morais sobre as atitudes individuais e 

consequentemente para uma correta argumentação lógica. Mas qual o papel do 

profissionalismo empresarial na formação de uma sociedade? Alguns pensadores tendem 

em adotar uma tendência utilitarista e outros estudiosos concebem uma sociedade 

composta, até certo ponto de fins éticos que autoregulam como já abordamos 

anteriormente em nossa pesquisa. 

Uma coisa é certa: a comunidade é o princípio ético da ação. A prática da ética para 

existir precisa de uma população e portanto, de uma comunidade. As ações resultantes 

desta interação social devem ser interpretadas como atos deliberados e portanto, 

intencionais. Devemos analisar o princípio da ação para identifcar a essência daquilo que é 

bom ou ruim para uma comunidade e desta forma apontarmos as possibilidades da prática 

da ética empresarial. 

Nota-se nesta interação comunitária que o princípio de toda ação tem em sua 

composição um fator estético que irá compor com a  ética e  a lógica o seu sentido geral. 

Parece-nos lícito acreditar que o caráter nos negócios tem uma relação direta com um ideal 

estético de conduta humana que passa e precisa fundamentalmente, de uma apropriada 

concepção de valor e virtude que devem desenvolver-se antes dos interesses quantitativos, 

econômicos e egoístas individuais que sobretudo, objetivam somente a acumulação de 

riquezas materiais. O caráter nos negócios deve crescer em forma de essência na formação 
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do caráter individual em uma comunidade, onde juntos, indivíduo e comunidade 

completam-se um ao outro. 

O bom gestor ou colaborador é aquele que tem eficácia ética, líder, que através de 

ações apropriadas, cria oportunidades para as pessoas conduzirem elas mesmas, 

moralmente, a produção moral de uma sociedade.  

Mas como podemos apontar um ideal estético de conduta como matriz para a 

construção de uma sociedade mais ética? O que podemos considerar como bom para o 

indivíduo e para a sociedade? Como devemos agir perante os outros? Quais as 

responsabilidades sociais das pessoas nas empresariais na formação desta sociedade? 

Quais os efeitos da super valorização de um falso ideal estético?  

Certamente está na formação do caráter individual o princípio estético da ação que 

serve de guia normativo para as atividades da conduta humana. Se assumirmos a 

possibilidade da existência de um estado ideal das coisas e ainda delegarmos a estética 

como a ciência capaz de dividir este estado ideal em coisas admiráveis e coisas não 

admiráveis, a tarefa agora passa ser então, determinar por análise, o que é realmente 

admirável em si e qual a sua relação com a conduta humana. 

A estética tem determinado o que é ideal, excelente, e quais as condições que algo 

deve ter para ser classificada como excelente. Sob esta condição a ética não será capaz de 

aprovar com certeza uma ação nem a lógica será capaz de aprovar com certeza uma 

argumentação. 

Peirce entende o ideal estético como a primeiridade da terceiridade e isto permite 

que ele admita isso como summum bonum, ou seja, aquilo é admirável em si mesmo, 

enquanto ao mesmo tempo mantém isso separado do hedonismo15. Peirce concebe isso 

como algo qualitativamente unificado e perceptível como uma expressão de 

universalidade, continuidade e ordem, ou em outras palavras, a racionalidade mais sensata 

e concreta para o futuro do universo:“O ideal estético é algo que podemos considerar como 

admirável em si” (PEIRCE, 1958, v. 1, 191; PEIRCE, 1958,  v. 5, p. 130).   

O caráter de primeiridade do ideal estético está no fato de ser admirável sem ter a 

necessidade de  alguma outra razão, cabe a  ela o estado de potencialidade. Em seu caráter 

                                                 
15 O hedonismo (do grego hēdonē "prazer"). É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o 
prazer individual e imediato o supremo bem da vida humana. Surgiu na Grécia, na época pós-socrática, e 
um dos maiores defensores da doutrina foi Aristipo de Cirene. O hedonismo moderno procura 
fundamentar-se numa concepção mais ampla de prazer entendida como felicidade para o maior número 
de pessoas. 
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de terceiridade, isto é entendido como um princípio que regulamenta a ação humana no 

sentido de garantir que as leis moldem o universo. 

Em primeiro lugar atentamos para a estética de Peirce que é explicada em termos 

exatamente análogos à lógica e à ética: o interesse da estética aparece no sentido de 

articular as condições sob as quais nossos sentimentos podem ser considerados de acordo 

com o que é admirável. 

Segundo Peirce a estética procura distinguir a "nobreza" de sentimentos, que é 

uma questão de saber até onde eles estão de acordo com o modelo do summum bonum16 

e enquanto Ciência Normativa, sua função é descrever as bases do sentimento 

admirável.  

A estética age com a ideia de que os hábitos de sentimento podem ser tão 

deliberados quanto os hábitos do pensamento ou da ação. Estes hábitos podem se 

conformar ao admirável, assim como uma ação pode se conformar à Justiça e o 

pensamento à Verdade. Uma vez cristalizados os hábitos de sentimento que confortam o 

admirável, a base então para as ações e pensamentos bons é assentada mais 

naturalmente.  

Para Peirce (1958, v. 2, p. 199) esse ideal deve propor-se de acordo com uma 

base pré-experiencial. Isto é, ele deve ser de tal forma que se apresente como o único 

apropriado, como objeto de sentimento. A questão da estética, conseqüentemente, é: 

"Qual é a única qualidade que é, em sua presença imediata, (kalos)?". Que estado de 

coisas é admirável em si mesmo?  

Por tentativa, Peirce (1958, v. 5, p.132) responde: "um objeto, para ser 

esteticamente bom, deve ter uma multitude de partes tão relacionadas umas às outras de 

forma a conferir uma simples qualidade positiva à sua totalidade, qualquer que possa ser 

essa qualidade”. 

Quando aplicado à totalidade de tudo que existe, o universo em evolução, o 

summum bonum, consiste "naquele processo de evolução pelo qual os existentes passam 

cada vez mais a incorporar aqueles gerais [reais] a respeito dos quais se dizia até agora 

serem destinados, que é o que nós nos esforçamos para expressar chamando-os de 

racionais" (PEIRCE, 1958, v. 5, p. 433). 

Segundo Kelly Parker (2003);  

 

                                                 
16 O que é admirável e bom em si mesmo. Este é um termo muito utilizado na Filosofia Medieval. 
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O ideal mais alto, experimentalmente descrito pela estética de Peirce, 
então, é a qualidade de sentimento evocada pelo processo que 
desenvolve maior racionalidade e harmonia pela pluralidade das coisas 
no universo. Na visão de Peirce, para nós o ideal mais alto que se possa 
conceber não é um estado de absoluta harmonia ou ausência de 
conflitos - o não-nirvana - mas, antes, o sentimento que acompanha a 
ordem cada vez maior e a harmonia no mundo da nossa experiência.  

 
A concepção de estética em Peirce vem antes da noção do que é belo ou do que 

que é bom e agradável, pois envolve apenas aquilo que é admirável em si, independente 

de qualquer tipo de julgamento de valor ou gosto. 

Portanto para Peirce o que é considerado como admirável é da mesma forma um 

ideal que pode se existencializar em alguma coisa sempre na busca por um ideal de 

perfeição. Para esta busca no sentido de alcançar o mais alto grau de um ideal estético, 

que, sobretudo, vai balizar todas as ações no universo, Peirce chamou de Ética, que não 

pode ser confundida com moral, pois não é um padrão de conduta, mas de um meio ou 

espaço qualquer que se percorre com o objetivo de alcançar o admirável. 

Por estar assentada sob a segunda categoria, a Ética cumpre em si algo do ideal 

perfeitamente livre da Estética. A Ética, portanto estará sempre ligada a ação numa 

relação direta e necessária com o espaço e o tempo. Não obstante, parece-nos lícito 

ressaltar que a Estética tem um papel fundamental na formação da Ética, visto que ela 

fornece princípios para a Ética, que vão se traduzir em novas e melhores ações através 

da mediação da Lógica. Esta, portanto, advém da vaga intenção estética e é rumo a este 

ideal que as ações logicamente se dirigem. 

Concluindo, a Lógica peirceana não se encontra desarticulada dos sentimentos, 

pelo contrário, está intimamente relacionada à capacidade de sentir – e sentir com os 

sentidos físicos, ou seja, acessando a rede de percepções. Assim, a Lógica – que é uma 

instância do pensamento -  cuida de buscar atingir o ideal estético através da contínua 

mediação entre a ação (Ética) e aquilo que a fundamenta (Estética). 

Essa busca contínua pelo ideal estético, segundo Peirce, conduz ao um certo 

refinamento dos hábitos de sentimento estético, que fazem parte da experiência estética. 

Isso é necessariamente o que afirma o pragmatismo, que se encontra intimamente 

relacionado às ciências normativas. 

Assim, Peirce propôs que a ação do pensamento fosse movida pela dúvida e que 

esta só acabaria quando se atingisse uma crença. A ação do pensamento, então, encerra-

se na crença, que por sua vez resulta em um temporário hábito de sentimento, uma vez 
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que “a lei do hábito é a lei da mente, que é móvel, aberta, volátil, do que decorre que a 

lei do hábito é a de adquirir novos hábitos” (PEIRCE, 1984, p. 147). 

O princípio de comunidade em Peirce, portanto, analisa de um lado, as leis pelas 

quais as comunidades e instituições são fundadas e ainda a conformidade destas leis cons 

os fins que elas produzem. Assim, “a estética considera aquelas coisas cujos fins devem 

incorporar qualidades de sentimento, a ética, aquelas cujos fins situam-se na ação, e a 

lógica, aquelas cujo fim é representar algo [grifo nosso]" (PEIRCE, 1958, v. 5, p. 129). 

Com base no princípio de comunidade concebido por Peirce, parece-nos 

interessante neste momento, analisar o sentido pragmático do conceito de bem ou 

bondade em Peirce e a partir desta interpretação, submetermos este conceito a máxima 

pragmática identificando o aspecto ético da ação e assim acharmos o ideal de conduta, 

mormente na concepção sobre ética. 

 

5.1 O pragmatismo reflexionante e seus aspectos éticos 

 

O Pragmatismo de Peirce é fruto de um desconforto, de uma insatisfação que ele 

tinha com as correntes racionalistas e empiristas da época, com relação à concepção da 

natureza da ciência. Como consequência dessa insatisfação, surge o Pragmatismo, 

influenciado pela filosofia de Kant, pelo darwinismo, pela ciência experimental, pelas 

ideias evolucionistas de Chauncey Wright e pela concepção de crença de Alexander Bain. 

O Método Pragmático é acima de tudo uma resposta a pergunta “Como Tornar 

Claras as Nossas Ideias?”. Este método propõe uma revisão do cartesianismo e ainda 

sugere um terceiro grau de clareza, além dos já apresentados por Descartes. Peirce 

pretendia – fundamentalmente – com o método pragmático, tornar a Filosofia mais 

científica e, com isso, oferecer um meio eficaz para esclarecer os problemas metafísicos. 

A máxima desta doutrina concebida por Peirce é: “Considere quais efeitos, que 

concebivelmente poderiam ter conseqüências práticas, concebemos ter o objeto de nossa 

concepção. Então, a concepção destes efeitos é o todo de nossa concepção do objeto” 

(IBRI, 1992, p. 96).  

Nota-se nessa máxima a presença singular das consequências práticas, agora 

apreendidas como o método para se chegar ao terceiro grau de clareza das idéias além das 

ideias claras e distintas. Para Peirce (1958, v. 5, p. 389), “Uma ideia é definida como 
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aquela que é apreendida de tal forma que será reconhecida onde quer que se encontre, de 

modo que nunca será confundida com outra. Se esta clareza faltar dir-se-á então que é 

obscura”. 

Uma ideia clara, segundo Peirce, está diretamente ligada às consequências práticas, 

ou seja, uma ideia possuiria significado quando pudéssemos extrair dela, de forma abstrata, 

o processo pelo qual esta ideia foi criada e desenvolvida como princípio para a formatação 

de uma ação e consequente hábito futuro.  

Segundo o filósofo Ivo Assad Ibri (1992, p. 98), consequências práticas estão 

relacionadas, no enunciado da máxima pragmática ao significado, ou seja, na totalidade 

dos efeitos concebíveis sobre a conduta. O enunciado da máxima sugere que o significado 

daquela concepção é o modo geral como a conduta humana é por ela moldada.  

Vejamos o que esclarece Peirce (apud IBRI, 1992, p. 98) :  

O Pragmatismo é uma doutrina correta apenas na medida em que se 
reconhece que a ação material é o mero aspecto exterior das ideias. [...] 
Mas o fim do pensamento é a ação na medida em que o fim da ação é 
outro pensamento, (e) [...] das duas implicações do pragmatismo, de que 
os conceitos são dotados de propósito e que seus significados residem em 
suas concebíveis consequências práticas, a primeira é a mais fundamental. 
Penso, não obstante, que a doutrina seria suficientemente estropiée sem o 
último ponto. Por “prático” quer o dizer apto a afetar a “conduta”, ação 
voluntária que é auto controlada, ou seja, controlada por deliberação 
adequada. 

Parece-nos interessante, neste momento, refletir sobre essa ação intencionada. 

Sendo toda ação o lado externo de um pensamento capaz de moldar um próximo 

pensamento, na medida em que se conforta a razão do outro, cabe-nos inferir que um 

hábito de conduta nada mais é do que, uma ação cristalizada capaz de produzir uma nova 

crença ou hábito de ação, revestido de certa intencionalidade que de forma racional faz 

referência, ou melhor, indica uma possibilidade futura com princípios gerais e aspectos de 

lei sendo, portanto, partícipe da terceira categoria. 

Fica evidente a intenção de Peirce ao fazer de sua máxima pragmática uma 

ferramenta corretiva de análise das idéias, ou seja, ao verificarmos quais são as ações 

implicadas pelas idéias estaremos constituindo um terceiro grau de clareza. 

Para iniciarmos nossa análise da semiose humana perguntamos: o que realmente 

podemos considerar como um ideal estético sob o ponto de vista do pragmatismo? ou 

melhor, o que é o bem ou a bondade? ou ainda como podemos identificar o admirável em 

si na conduta das  pessoas nas organizações empresariais?  
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Em primeiro lugar entre as Ciências Normativas, atentamos para a estética de 

Peirce que é explicada em termos exatamente análogos à lógica e à ética: o interesse da 

estética aparece no sentido de articular as condições sob as quais nossos sentimentos 

podem ser considerados de acordo com o que é admirável. 

Segundo Peirce a estética procura distinguir a "nobreza" de sentimentos, que é 

uma questão de saber até onde eles estão de acordo com o modelo do summum bonum17 

e enquanto Ciência Normativa, sua função é descrever as bases do sentimento 

admirável. 

No entanto, pressupomos que haja um modelo único ou ideal que possa ser 

identificado entre o vasto panorama de coisas que as pessoas realmente acham atraentes. 

Para Peirce (1958, v. 2, p. 199) esse ideal deve propor-se de acordo com uma base pré-

experiencial. Isto é, ele deve ser de tal forma que se apresente como o único apropriado, 

como objeto de sentimento. A questão da estética, consequentemente, é: "Qual é a única 

qualidade que é, em sua presença imediata, (kalos)?”. Que estado de coisas é admirável 

em si mesmo?  

Por tentativa, Peirce (1958, v. 5, p. 132) responde: "um objeto, para ser 

esteticamente bom, deve ter uma multitude de partes tão relacionadas umas às outras de 

forma a conferir uma simples qualidade positiva à sua totalidade, qualquer que possa ser 

essa qualidade”. Quando aplicado à totalidade de tudo que existe, o universo em 

evolução, o summum bonum, consiste "naquele processo de evolução pelo qual os 

existentes passam cada vez mais a incorporar aqueles gerais [reais] a respeito dos quais 

se dizia até agora serem destinados, que é o que nós nos esforçamos para expressar 

chamando-os de racionais” (PEIRCE, 1958, v. 5, p. 433). 

Segundo Kelly Parker (2003):  

 

O ideal mais alto, experimentalmente descrito pela estética de Peirce, 
então, é a qualidade de sentimento evocada pelo processo que 
desenvolve maior racionalidade e harmonia pela pluralidade das 
coisas no universo. Na visão de Peirce, para nós o ideal mais alto que 
se possa conceber não é um estado de absoluta harmonia ou ausência 
de conflitos - o não-nirvana - mas, antes, o sentimento que acompanha 
a ordem cada vez maior e a harmonia no mundo da nossa experiência.   
 

Em uma comunidade a palavra como um signo de lei, tem como meta chegar a 

um acordo de opiniões, pois somente por meio deste acordo e da adoção de novos 

                                                 
17 O que é admirável e bom em si mesmo. Este é um termo muito utilizado na Filosofia Medieval. 
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hábitos podemos, realmente, evoluir. O universo sempre evolui quando nossas 

interpretações geram novas interpretações e o papel da estética, neste processo, como 

uma ciência do que é admirável em si, é oportunizar um ideal que possa guiar nossas 

ações éticas para um fim coletivamente bom e, acima de tudo, lógico. Quero dizer por 

ideal como algo que possa ser representado e multiplicado em uma comunidade. As 

autoridades como gestores públicos e proprietários de empresas devem ter um ideal de 

conduta ética exemplar por serem multiplicadores de valores, pois são estes valores 

ligados a uma determinada ação que vão normatizar de forma viciosa ou virtuosa um 

determinado comportamento. O comportamento neste caso deve ser interpretado como 

uma atitude que leve a consequências prática.  

Sabemos que para cada imagem há um registro criativo que abarca símbolos de 

lei ligados a uma determinada temporalidade histórica, oferecendo ao espectador uma 

realidade ficcional, sem compromisso com questões sociais, culturais e políticas. Mas 

isso não justifica a cristalização de um hábito, uma conduta viciosa, como uma possível 

verdade. Não obstante, está na estética das linguagens a possibilidade de mudança dos 

conceitos. Estão nas ações que compõem o lado estético das linguagens, o pensamento 

que vai fazer uma mediação com eficácia ética e com olhos voltados para o interesse de 

uma comunidade seja ela pública ou privada. No entanto, será que as pessoas enquanto 

partícipes de uma sociedade têm sanidade suficiente para promover e definir um ideal 

estético admirável em si que possa servir de modelo de conduta ética para toda uma 

sociedade? 

 

5.2 O pragmatismo como método de análise da sanidade ética da sociedade 

 

Vimos no capítulo anterior que a teoria do Pragmatismo de Peirce é uma 

ferramenta afiada, capaz de apontar alguns caminhos e oferecer as respostas que tanto 

procuramos com a nossa investigação. A ética, com o Pragmatismo, precisa da estética e 

da lógica para produzir significado e afetar a conduta humana.  Este é um princípio 

basilar do Pragmatismo de Peirce, assim como o conceito de autocontrole como uma 

ação intencional e deliberada pelo sujeito.   

À luz da máxima do Pragmatismo de Peirce, o objetivo deste capítulo está em 

submeter e descobrir as reais possibilidades da prática da ética na atual sociedade 

consumista e tecnológica. Se for possível observar seus efeitos e consequências práticas. 

O importante é analisarmos as relações sociais, ou seja, o espaço onde estas pessoas 
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atuam como jogadores, sempre a espera do melhor momento para vencer a luta e a 

negociação. 

Nota-se no desenvolver da nossa pesquisa que alguns fatores são necessários 

para que a prática da ética, por parte de gestores e colaboradores nas empresas, aconteça 

e possa ser percebida em uma comunidade empresarial. Como por exemplo, podemos 

destacar a questão da alteridade. Este é um fator praticamente impossível de ser evitado 

pelas pessoas nas empresas, até porque elas precisam relacionar-se, criar e formatar 

grandes redes de relacionamentos para que possam estar no mercado. Este estar no 

mercado configura-se como um estar presente no mundo como partícipe de um jogo em 

constante luta entre as vontades, interesses e desejos do sujeito com a força bruta das 

coisas e eventos presentes na realidade. Não obstante, o que importa é que para jogar 

necessariamente o sujeito precisa estar inserido nesta realidade com todos os seus 

interesses e a partir deles fazer suas escolhas.  

Neste jogo entre os interesses do sujeito com as coisas na realidade um fator 

muito importante a ser destacado é a questão da alteridade. Esta nada mais é do que um 

estranhamento que o sujeito tem com a realidade. O mundo exterior tende a reagir todas 

as vezes que algo é inserido em seu espaço. 

Com relação à alteridade como presença implacável no cotidiano das pessoas, 

podemos citar como exemplo, uma criança que logo nos seus primeiro meses de vida 

quando já consegue perceber as formas dos objetos, os sons, as cores, e os movimentos 

das coisas, em fim o lado estético dos objetos, já age, em alguns casos, no sentido de 

repulsa a certas coisas que causam estranheza a ela. Experimente, por exemplo, colocar 

uma máscara de um monstro completamente desfigurado, assimétrico e mostre para 

uma criança. A reação dela certamente será de repulsa e medo. Portanto, o medo do 

desconhecido, a vontade de evitar o estado de dúvida gerado pela incerteza da mudança, 

além de fatores estéticos são algumas características inatas que o ser humano possui. 

Podemos ainda considerar a alteridade como um dos fatores mais importantes 

no tocante a prática da ética, visto que a alteridade nasce, no momento do primeiro 

contato, ela é o fator que provoca e desperta o nosso sentido de percepção das coisas 

fazendo com que neste instante as coisas ganhem significados e, portanto possam ser 

interpretadas. Atentamos ainda para o fato de que estes significados, frutos desta relação 

social, estão preenchidos de qualidades de sentimento, fatores estéticos, além de crenças 

e valores que foram construídos no decorrer da experiência que o sujeito teve com a 

realidade do mundo. 
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Em suma, esta alteridade vai marcar profundamente a concepção e o significado 

que o sujeito tem do outro. Vai interferir na interpretação do conceito de um objeto 

antes mesmo da experiência acontecer por meio da linguagem. É justamente o 

preconceito que nasce na relação influenciado pelos fatores estéticos que a construiu.  

As alteridades acrescidas dos interesses pessoais, num primeiro momento, 

inviabilizam ou no mínimo limitam a prática da ética por parte de gestores e 

colaboradores nas organizações empresariais. As ações nas empresas são voluntárias, 

autocontroladas, ou seja, controladas por deliberação, no entanto, o conceito de 

autocontrole proposto no pragmatismo de Peirce neste caso vai por água abaixo porque 

o que prevalece é uma regra natural, uma lei natural, um instinto de defesa natural que  

por estar no sujeito, em seu mundo interior como potência, condiciona a conduta de 

cada um dos jogadores que atuam no mercado empresarial.  

Não funciona justamente porque as pessoas tendem a obedecer a esta regra 

natural de sobrevivência que antecede, limita e condiciona todas as outras regras antes 

mesmo delas serem inseridas no mundo exterior. Configura-se desta forma o universo 

de pessoas que não pensam outras coisas além delas mesmas nas relações entre gestores 

e colaboradores nas organizações empresarias. Fingem e representam seus desejos e 

vontades com o objetivo de “zelar” pelos seus interesses particulares nem que para isso 

algumas regras de conduta sejam quebradas e com o tempo transformem-se em um 

hábito de ação. Um ideal estético de conduta que possa guiar as ações das pessoas nas 

empresas, simplesmente desaparece quando o interesse pessoal está em jogo. Interesse 

no sentido de luta pela sobrevivência por um espaço no mercado. Ou seja, entre mim e 

você numa relação comercial o eu sempre vai prevalecer, não por uma questão de 

escolha, mas sim por necessidade e obediência a lei natural de sobrevivência presente 

em cada um de nós.  

No entanto, apesar das pessoas serem egoístas em suas relações de negócio, esta 

característica comum nas empresas não tem força suficiente para validar qualquer 

concepção relativista, no que diz respeito à impossibilidade da criação de normas 

universais que possam balizar a conduta das pessoas nas empresas, até porque, apesar 

da diversidade cultural entre as pessoas, alguns princípios e valores morais são 

universais tais como: honestidade, lealdade, verdade, etc., não obstante estes mesmos 

valores precisam ser inseridos no mundo e é justamente, pautado nestes valores, que as 

pessoas devem necessariamente agir.   
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Nota-se que tanto a ação como o autocontrole estão alicerçados na possibilidade 

da escolha de cada sujeito. É por meio da escolha e prática, do que chamo de princípios 

e valores universais, que o sujeito tem o compromisso ético de agir em uma sociedade.   

Para que gestores e colaboradores em uma empresa possam ter sanidade 

suficiente para promover e definir um ideal estético admirável em si, com base em 

princípios universais de valores éticos, que possa servir de modelo de conduta ética para 

toda uma sociedade, as pessoas precisam ter, sobretudo, maturidade intelectual no 

sentido de ser capaz de buscar um equilíbrio nas suas ações e às vezes de escolher e 

optar pela retidão a favor do interesse comum em detrimento da vontade particular, 

apesar da pressão e limitação causadas pela força da lei natural de sobrevivência. 

Primeiro, os gestores e colaboradores que atuam nesta sociedade privada, devem 

resistir à vaidade e a sedução que os “valores” estéticos ligados ao consumo produzem 

no seio da atual sociedade. Apenas com moderação nas ações de consumo uma 

sociedade pode ter sanidade suficiente para construir um ideal estético admirável em si 

e, portanto, construir um conjunto de regras de conduta admiradas por todos. 

Atualmente a sociedade empresarial é predadora e insana. Os proprietários e 

acionistas das empresas atuam como máquinas de produzir gerentes e colaboradores, 

líderes e especialistas nas mais variadas formas de maximização dos lucros, no entanto, 

deixam de ensinar que o homem vive em uma sociedade e é por meio dela que a sua 

existência tem sentido. E é justamente por esta comunidade que as nossas escolhas 

devem ser moldadas. 

A empresa acima de tudo é uma comunidade e por ser uma sociedade que reúne 

pessoas, cada qual com as suas diferenças e limitações, deve ter princípios ligados a 

uma ética que possa ser praticável e ainda julgada por todos. Independente das 

circunstâncias e conveniências a ética não pode ser em hipótese alguma absoluta ao 

ponto de funcionar de forma plena em todos os casos, até porque somos falíveis e esta é 

mais uma das características que compõem a natureza humana assim como os princípios 

e valores morais universais já apresentados.  

Apesar de sermos falíveis temos o Dever, enquanto partícipe de uma sociedade, 

de sermos justos e procurarmos pela perfeição de nossas ações. Por este caráter falível 

do ser humano, a ética seja no universo público ou privado empresarial ganha o status 

de condicionada, limitada e não relativa.  É condicionada por que existe uma lei que 

antecede a regra de conduta definida por uma sociedade, a saber; a lei natural de 

sobrevivência. É limitada justamente porque sobre a influência da lei natural de 
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sobrevivência como força bruta no processo de escolha. E não é relativa porque está 

ligada a capacidade de autocontrole e deliberação. 

A paranóia consumista em que a sociedade encontra-se hoje, com o apoio 

incondicional das novas tecnologias de comunicação e informação, está formando uma 

legião de nativos digitais incapazes de lidar com as regras. A geração Y é um bom 

exemplo deste cenário que cada vez mais constrói um modelo de ser humano 

desvinculado das relações sociais, ao mesmo tempo em que aprendeu com a geração 

anterior a substituir o ser pelo ter como regra de conduta para a sua realização 

profissional. 

O mundo vive nas últimas décadas um processo de transição e ajustamento. Se 

de um lado temos as pessoas cada vez mais preocupadas com a aparência, com o 

interesse próprio em fim com o consumo, de outro observamos que toda esta insanidade 

nada mais é do que uma tentativa das pessoas de preencher um vazio na sua relação com 

o mundo. Esta crise existencial é resultado, sobretudo da pressão do mundo sobre o 

sujeito para que ele seja um vencedor e desta forma seja reconhecida por todos como 

um modelo de sucesso e exemplo a ser seguido. 

O ideal estético, admirável em si, com as novas tecnologias de comunicação e 

informação, ganhou outros valores, engendrou novas crenças e está formatando um 

modelo de ser humano que caminha para um processo de reversão dos conceitos que 

hoje prevalecem e imperam em nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais 

indignadas com a corrupção, com o suborno, revoltadas com a impunidade, em fim, a 

sociedade está purificando-se, caminhando para a adoção de um novo conjunto de 

valores, ou para um resgate dos valores éticos deixados para trás por terem sido 

mascarados por esta sociedade consumista. 

As próximas gerações estarão muito mais preocupadas com questões como 

sustentabilidade, responsabilidade social, solidariedade, não por obrigação 

governamental, mas por necessidade. A consciência de cooperação estará cada vez mais 

presente nas relações empresariais, prova disso está no crescimento do sistema 

cooperatisva em todo o mundo, isto é o reflexo de uma sociedade que, por meio da dor 

como efeito de doenças como depressão, síndrome do pânico, e o caos causado pela era 

consumista, aprendeu que a felicidade proposta pelo bem material é limitada e 

condicional e por este motivo torna-se mais fácil o sucesso para quem coopera. 

Sob a luz do pragmatismo observamos que as pessoas estão passando por um 

processo evolutivo e estarão cada vez mais preocupadas com questões gerais e menos 
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com as questões particulares. A humanidade caminha para o ideal mais alto como Peirce 

havia concebido no desenvolvimento da sua estética. Neste ideal mais alto está uma 

qualidade de sentimento que é resultado de uma racionalidade e, portanto, 

intencionalidade para compor os interesses de uma comunidade. 

Nas empresas observamos atualmente que a alteridade de idade e valores de 

gestores e colaboradores está mexendo com a convivência. Este é o resultado de uma 

mistura das gerações no espaço físico da empresa o que aumenta o compromisso e a 

competitividade por um espaço no mercado. Esta nova geração que nasce, em meio à 

paranóia consumista e tecnológica, é avessa a lerdeza e adepta do imediatismo sendo 

esta última uma das características marcantes da era tecnológica que declara que o bom 

deve ser sinônimo de rapidez. É uma impaciência que se configura como um dos 

últimos estágios deste processo turbulento que a sociedade consumista vive atualmente 

e ganhou o nome de geração Z. 

A geração Z nasceu em meados dos anos 90 e, portanto, são nativos digitais. È 

uma geração que não tem ideia de tempo, no fundo não compreende a si mesma, sem, 

que haja uma digitalização do mundo, das relações da vida. Tratam a comunicação 

como uma ferramenta instantânea de interação, sem a necessidade da presença do olho 

do outro. Eles se comunicam tanto que acabam isolados na própria casa. 

Apesar de terem uma característica individualista os gestores e colaboradores da 

geração Z estarão mais preocupados com a convivência com as pessoas e a qualidade de 

vida de todos numa sociedade. Não teremos um estado de harmonia plena nas relações 

entre as pessoas, no entanto, os valores éticos estarão mais próximos de um 

comportamento plausível por todos e, portanto mais próximo de um ideal estético 

admirável em si e compartilhado por todos. 

Esta será uma geração com pensamentos e hábitos de sentimento deliberados, ou 

seja, cultivados para melhor se conformar ao admirável, assim como uma ação pode ser 

cultivada deliberadamente para se conformar à Justiça e o pensamento à Verdade. Uma 

vez estabelecidos os hábitos de sentimento que favorecem o admirável, a base é 

assentada para ações e pensamentos bons desenvolverem-se mais naturalmente. 

A presença marcante de um comportamento agradável como resultado da 

convivência das pessoas na comunidade empresarial, precede o conceito ético de certo 

ou errado. É agradável porque é um comportamento admirável em si independente do 

julgamento de gosto ou valor. Não obstante estas noções aparecerão na ética de certa 

forma contaminada pelo conceito de admirável em si, ou seja, o ideal mais alto como 
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desejava Peirce. Os novos gestores e colaboradores atuantes no ambiente empresarial 

devem ter sanidade para assimilar, sobretudo, que uma empresa é uma instituição 

essencialmente social, portanto deve ter obrigações sociais junto às pessoas que 

compõem, tanto no ambiente interno da empresa como no ambiente externo, área em 

que ela como uma organização empresarial social atua. 

O comportamento de uma empresa no mercado por meio das atitudes de seus 

gestores e colaboradores vai determinar a qualidade do tipo de relação social que esta 

empresa tem com o mercado consumidor. Uma vez internalizado pelos gestores e 

colaboradores, os valores e tarefas determinadas por um conjunto de normas da 

empresa, estes valores estarão ajudando na formação do caráter destas pessoas que 

estruturam todo este sistema organizacional. A questão agora é sabermos se as empresas 

estão promovendo os tipos de homens de caráter que a sociedade precisa para garantir 

sua função social. 
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6 A empresa como uma instituição social: princípios balizadores. 

 

Uma organização empresarial é, sobretudo, um sistema que funciona das mais 

diferentes formas. Não obstante, existem alguns requisitos essenciais para que uma 

empresa exista e possa atuar como “jogador” em um determinado mercado. Estes 

requisitos fazem parte da natureza da empresa enquanto uma instituição social, portanto 

tem regras que servem como baliza para as ações de gestores e colaboradores que atuam 

nesta empresa, seja no ambiente interno ou externo. 

Para um investidor a empresa é sempre vista como uma instituição projetada 

para promover riqueza. Já na visão de um colaborador, empregado, a empresa é o meio 

pelo qual ele pode conseguir recurso financeiro, ou seja, é o ambiente em que ele pode 

trocar trabalho por dinheiro e desta forma sustentar a si próprio e a família. Os 

consumidores vêem a empresa como um mecanismo para aquisição de produtos e 

serviços que podem gerar prazer, conforto, tranqüilidade, enfim produtos que possam 

manter as pessoas no caminho da vida.  

Uma empresa carrega ainda um status legal como corporação, pois pode 

processar e ser processada. É interpretada como uma pessoa aos olhos da lei e, portanto 

deve assumir seus deveres e reconhecer seus direitos enquanto sociedade privada. Não 

obstante, parece-nos lícito afirmar que uma empresa é também um agente com potencial 

multiplicador de valores éticos capaz de produzir princípios balizadores para toda uma 

sociedade. 

Esta característica da empresa enquanto um sistema social é que reúnem as 

esperanças para a formatação de um conjunto de valores que possa balizar a conduta de 

gestores e colaboradores no sentido de promover ações virtuosas dentro e fora do 

ambiente empresarial. No entanto, independente das responsabilidades que a empresa 

tem como mercado consumidor, o ponto que nos interessa está centrado na seguinte 

questão: Como gestor ou colaborador, quais são as minhas responsabilidades com as 

outras pessoas? 

Apesar da maioria das empresas adotarem na sua constituição um código de 

conduta ética como um guia moral que deve ser seguido por todos os seus gestores e 

colaboradores, parece-nos prudente afirmar que alguns princípios morais universais são 

naturais e já fazem parte do caráter das pessoas antes mesmo destas pessoas fazerem 

parte de uma comunidade pública ou privada. 
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Neste momento é interessante abordarmos três princípios morais que 

acreditamos fazer parte do cotidiano das relações empresarias, e a partir da análise 

destes princípios, posicionarmos a empresa como uma instituição social formada por 

pessoas diferentes com alguns princípios e valores éticos comuns, tais como; a verdade 

a lealdade e a honestidade. 

As pessoas como partícipes de um sistema empresarial, sabem que devem agir 

sempre com a verdade, pelo menos a maioria dos gestores nas empresas acredita e 

espera isso de seus colaboradores, no entanto, eventualmente, por uma questão de medo 

ou defesa criam o que chamam de “mentira branca” nas suas relações, para justificar 

uma mentira leve que naquele momento configurava-se como a melhor solução. 

Comprar um atestado médico falso para justificar uma falta no trabalho pode ser 

um ato simples e normal para algumas pessoas, assim como é também furar fila, parar 

na vaga reservada para pessoas com necessidades especiais, subornar políticos, desviar 

dinheiro público etc. Não obstante, quando flagradas praticando um ato ilícito, negam 

na maioria das vezes ou ainda inventam inúmeras razões para justificar o ato. 

Mas porque as pessoas mentem, apesar de saberem que devem agir com a 

verdade? Parece-nos lógico acreditar que as pessoas mentem por pressão e insegurança, 

por terem medo da mudança e por este motivo agem quase sempre no sentido de 

proteção de um hábito, de uma crença capaz de manter a situação em certa estabilidade 

e desta forma garantir a sua integridade física e material. 

É fato que nas empresas estamos sempre cada vez mais preocupados em 

conseguir mais eficácia nas nossas relações comerciais, porque sabemos o quanto as 

negociações são importantes para mantermos nossa posição de competidor no mercado. 

No entanto, a verdade é a base da confiança e não existe qualidade mais importante que 

a confiança nas relações comerciais. A prática da verdade, nas organizações 

empresarias, tem um grande potencial para o Bem. Não obstante, quando esta verdade é 

utilizada para a promoção da falsidade, as consequências são, em muitos casos, 

irreparáveis e terríveis. 

No universo empresarial quando os colaboradores percebem ou vêem seus 

diretores mentindo por algum motivo para pessoas que estão no ambiente externo da 

empresa, percebem que eles podem ser também vítimas da manipulação da verdade por 

parte da equipe diretiva daquela empresa. Aristóteles já dizia que nem só a ação produz 

o hábito, como também que pode ser muito difícil controlar ou superar o hábito.  
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A lealdade é outro princípio moral universal que tem um valor enorme nas 

relações empresarias, contudo, assim como a verdade também é limitada à luz das 

relações empresarias, a lealdade não pode ser considerada absoluta e apropriada em 

todas as circunstâncias que se apresentam no universo empresarial. 

Como exemplo, podemos citar um proprietário de uma determinada empresa que 

com o objetivo de vender mais resolve enviar um de seus colaboradores para se 

qualificar em uma área específica que naquele momento começava a se destacar como 

uma boa oportunidade de mercado, tendo em vista a crescente demanda naquele 

segmento. Este colaborador que sempre foi leal ao proprietário da empresa desloca-se 

para um grande centro comercial para se qualificar. Todas as despesas com translado, 

alimentação, material didático para o curso, e demais gastos são custeadas pelo 

proprietário da empresa. Após alguns meses este funcionário retorna a empresa com a 

missão de aplicar seus conhecimentos e com isso gerar maior produtividade e lucro para 

o proprietário investidor. Pelo menos essa era a expectativa do proprietário da empresa 

no momento em que decidiu escolher o seu colaborador mais leal para fazer esta 

qualificação. 

Em pouco tempo de trabalho após qualificar-se à custa do proprietário da 

empresa este colaborador recebe uma proposta de trabalho tentadora, com remuneração 

superior a que ele vem recebendo, de uma empresa concorrente da empresa que ele atua. 

O mercado mostra que praticamente cem por cento dos funcionários que vivem esta 

situação abandonam seu emprego para poder ganhar mais em outra empresa apesar de 

terem recebido todo apoio para qualificação na empresa que trabalhavam antes. Em 

suma, a lealdade assim como a verdade também não tem força suficiente para se manter 

quando o interesse pessoal está na relação.  

Outro princípio que podemos considerar como universal é a honestidade. 

Ninguém nasce honesto. A honestidade, a lealdade e a prática da verdade, são 

qualidades de comportamento, ou melhor, para que possam acontecer devem sair do 

plano da subjetividade. Todos estes princípios são como andar de bicicleta, ou seja, tem 

que praticar. 

O comportamento estético admirável em si proposto por Peirce certamente tem 

em sua essência a prática destes três princípios como referência ética para as pessoas 

que buscam uma convivência salutar para todos em uma comunidade, seja ela pública 

ou privada. No entanto, estes princípios não têm força suficiente para agirem de forma 
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plena e absoluta no processo dinâmico e mutante das relações empresarias, tendo em 

vista a alteridade de interesses pessoais que imperam nas empresas. 

A prática da ética nas relações empresariais torna-se limitada ao universo de 

interesses pessoais de cada uma das pessoas que atuam nas empresas, sejam elas, 

acionistas, gestores ou colaboradores, ou seja, na escala de interesse particular no 

sujeito, a proteção a família e a luta pela sobrevivência estarão sempre em primeiro 

plano e, portanto irão sobrepor os princípios morais universais citados anteriormente. 

A empresa apesar de ser uma instituição social, é antes de tudo, formada por 

pessoas limitadas a priori, a um conjunto de regras que guiam de forma absoluta todas 

as ações do cotidiano e agem assim porque estas regras de conduta fazem parte da sua 

natureza humana e é justamente esta característica que valida certo falibilismo que 

existe na essência de todo ser humano. 

A responsabilidade ética das pessoas nas empresas na atual conjuntura mundial 

onde a diversidade cultural mistura-se por meio das novas tecnologias de comunicação e 

informação estará cada vez mais vinculada à prática constante dos valores éticos 

anteriormente citados, apesar das limitações inerentes a todas as pessoas. 

A ética por ser normativa, ou seja, deve ter regras que antes de qualquer coisa, 

possam ser praticadas por todos. Não obstante, estas mesmas regras estarão sempre 

sujeitas a serem quebradas em virtude da falta de autocontrole dos interesses 

particulares e naturais das pessoas alimentados, sobretudo pela vaidade e por hábitos 

ruins. 

Não podemos confundir o ceticismo proposto pelos relativistas com a limitação 

para a prática da ética proposta neste capítulo. O relativista acha impossível a adoção de 

uma regra universal que sirva para todos. Propomos aqui a existência de princípios 

éticos que são do conhecimento de todos, no plano subjetivo, autocontroláveis apesar de 

serem limitados na prática a outros interesses muito mais fortes por fazerem parte da 

natureza humana. 

Quando posicionamos alguns interesses como parte da natureza humana, não 

estamos afirmando que as pessoas agem desta forma por instinto. Pelo contrário, agem 

de forma racional, intencional e deliberada, configurando-se um autocontrole 

implacável capaz de atender a um interesse natural do sujeito em substituição a um 

interesse coletivo.  Neste momento de grandes transformações em que empresas virtuais 

atuam engendrando novos valores a uma sociedade global, a adoção de regras e normas 
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de proteção é fundamental para blindarmos o interesse da sociedade como um interesse 

que deve sobrepor aos demais interesses particulares. 

Antes mesmo de adotarmos um conjunto de regras de conduta para as empresas 

físicas e virtuais devemos atentar se seremos capazes de promover justiça por meio da 

criação de um mecanismo de aplicação e controle destas regras que valha para todos, 

garantindo direitos e deveres comuns.  

As grandes empresas que atuam no mercado global devem ser reguladas por um 

conjunto mínimo de regras que possam pelo menos balizar as ações destas empresas no 

sentido de proteção dos interesses de uma sociedade globalizada. Novas crenças e novos 

valores podem ser criados por estas empresas como objetivo de engendrar um ideal 

estético de comportamento que possa ser admirável por todos e ainda ser capaz de 

multiplicar este ideal de forma viral ajudando na construção de uma nova sociedade, 

repleta de virtudes e valores que sempre fizeram parte da natureza do homem como a 

verdade, a lealdade e a honestidade. 

A máxima, portanto, que deve guiar as ações dos gestores e colaboradores nas 

empresas deve estar centrada na busca pela prática de atos verdadeiros, leais e honestos 

por mais que estes princípios balizadores da conduta, estas virtudes, estejam limitadas 

ao autocontrole  e aos interesses pessoais de cada um. Certamente com a prática 

constante destes valores éticos a empresa aumentará os seus lucros sem que para isso ela 

precise colocar o lucro como uma máxima empresarial. 

Os princípios universais balizadores da conduta ética por parte de gestores e 

colaboradores de uma empresa devem ser praticados e estimulados por acionistas e a 

alta cúpula diretiva das empresas como exemplo de conduta ética plausível e aceitável 

como um ideal estético de conduta intencional, deliberada pela razão e pelos princípios 

de caráter que por meio desta ação, que nasceu do lado interno do sujeito, agora se 

configura em uma crença e conseqüente novo hábito de conduta capaz de moldar uma 

ação futura. 

Em suma, toda empresa como uma instituição social tem o Dever de ser um 

agente de transformação de uma sociedade. Uma empresa deve ser um agente 

multiplicador de ações sociais com objetivos comunitários. De um lado, os acionistas, 

gestores e colaboradores têm liberdade legal de fundar uma empresa e atuar no mercado 

como competidor no processo de prospecção de consumidores, com a intenção de 

promoção de venda de seus produtos e serviços. Do outro, as pessoas que compõem esta 
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empresa devem assumir responsabilidades sociais, da mesma forma como um Dever, 

que possa garantir à sociedade a integridade dos seus valores éticos constituído. 
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7 Conclusão: Sobre a possibilidade de uma Business Ethics fundada nos princípios 
do pragmatismo de Peirce. 
 

A relação entre dois mundos, da forma e sentido a toda nossa existência. De um 

lado, no sujeito, temos um mundo de perguntas, vontades, regras, dúvidas e incertezas que 

precisam se determinar em um espaço onde as coisas ganham sentido e desta forma 

possam ser sentidas e interpretadas por  todos. Este outro espaço é o mundo do objeto, da 

resistência, da luta, da sobrevivência. Este é o mundo implacável de uma realidade que está 

em constante luta com as vontades do sujeito, não obstante, enquanto adormecidas no 

sujeito estas vontades são absolutamente nada. Pelo menos nada que possa ser interpretado 

e, portanto tomado como informação e conhecimento. É como um dado na mão que antes 

de ser jogado não passa de um bloco quadrangular de marfim em estado de potência 

prestes a se transformar em algo determinado. 

Mas qual a razão da existência destes dois mundos? ou ainda, porque ou para que 

existe o mundo exterior fora do sujeito? O mundo exterior é onde estão presentes o 

espaço e o tempo, onde as coisas se expõem para serem visitadas por qualquer pessoa. É 

o espaço em que nós podemos comungar as experiências sobre as mesmas coisas. Não 

obstante, podemos ainda afirmar que o mundo acaba sendo o lado exterior de cada ser, 

fazendo da ação o lado externo de um pensamento. O lado exterior de cada ser constitui, 

portanto, um grande sistema ou palco onde as coisas se oferecem para serem visitadas e 

conhecidas. 

Num sentido contrário, o mundo interior é um mundo de ocultação, de dúvidas, 

enquanto que o mundo exterior é um mundo de revelação. É no mundo exterior que as 

coisas vêm à luz através de nossas ações, daquilo que fazemos da nossa conduta, da 

maneira com que nos comportamos. Somente desta forma nos tornamos expostos para 

qualquer mente que se interesse em nos conhecer inclusive a nossa própria mente. 

O mundo é o local onde o nosso lado interno torna-se exterior e consolida 

determinadas coisas. O mundo que existe o espaço e tempo é importante porque existe a 

definibilidade, ou seja, as coisas são definidas num ponto do espaço e num ponto do 

tempo.  

Aquilo que está sendo é o nosso ato vivo de inserção na existência, e isso ocorre 

no presente. O passado se foi. Ele é vivo na medida em que ele é representado como 

forma de extrair dele uma significação. O passado é uma inserção no mundo que está 

disponível em nossa memória, mas também está disponível na consequência dos atos de 
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todos os homens. O passado é, sobretudo, uma história de revelação e exposição e está 

em min moldando a minha conduta hoje. 

O pragmatismo de Peirce é uma convocação, ou seja, ele convoca a mente a 

pensar que todo significado, toda realidade das coisas precisa passar por um jogo entre o 

mundo do oculto (interior) do sujeito para o mundo do exposto da revelação (exterior). 

Parece-nos lícito afirmar com base na teoria do pragmatismo que toda significação se 

consolida quando sai do oculto para a exposição, do lado interno para o lado externo. 

Não obstante, vale ainda ressaltar que quando o externo é repensado ele vem em uma 

forma sígnica da linguagem, do pensamento, da teoria.  

Eu entro no mundo, ajo, existencializo, e ao fazer isso eu adentro no espaço 

tempo e, portanto faço escolhas. No mundo externo que tem a presença marcante do 

espaço e do tempo nem tudo que é possível é possível ao mesmo tempo porque existe 

tempo e por este motivo também envolve escolha e escolha envolve sempre um “não”, 

seja para A ou para B. 

A positividade de um ato envolve a negatividade de outro. Portanto, porque a 

inserção das vontades e pensamentos do sujeito no mundo exterior é importante? 

Porque ela envolve escolha. E a escolha envolve abandono. E o abandono envolve juízo. 

Eu tenho que julgar o que é que eu abandono e o que é que eu faço. Que caminho eu 

escolho. Este é o jogo do pragmatismo. 

O pragmatismo em linhas gerais defende que o que é possível tem que se 

realizar senão ele deixa de ser possível. Esta máxima também deve ser aplicada a 

prática da ética como uma ferramenta capaz de analisar o seu lado externo identificando 

assim suas consequências práticas. 

Permito-me transcrever a síntese que Ibri pronunciou em uma de suas aulas, com 

base no que se pode ler nos capítulos 5 e 6 de Ibri (1992) a respeito do sentido lógico-

cosmológico do pragmatismo:  

 

O Pragmatismo é a passagem do possível para o determinado. Os 
mundos interiores constituem mundos de ocultação dos signos. Eles, os 
signos, precisam sair da interioridade dos sujeitos e se inserirem no 
mundo para existir e, portanto serem desvelados e conhecidos, 
tornando-se assim partilháveis. Esse é o sentido mais ontológico do 
pragmatismo. À luz desse sentido se pode também considerar a ética. 
Uma ética do discurso, exemplarmente, não tem seu sentido 
consolidado enquanto permaneça exercício de uma intencionalidade 
cuja inserção no mundo é ainda mera possibilidade não realizada.   
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Apesar de sabermos o quanto é importante colocarmos em prática pilares 

universais que considero naturais e que dão forma a uma ação ética virtuosa como a 

verdade, a honestidade e a lealdade, eventualmente, somos seduzidos pelo caminho 

mais curto e frágil da mentira e da falsidade em nossas representações. Será que a ética 

nos negócios sob este ponto de vista é uma utopia? Parece-nos lícito apontar que não. 

Primeiro porque as reais possibilidades para a prática de ações virtuosas existem e 

segundo porque ser ético é antes de tudo, uma opção de vida e uma qualidade de caráter 

indispensável para os homens de bem.  

Apesar da possibilidade da prática da ética ser real, tanto na área pública quanto 

na área privada a prática da ética tem em sua essência uma característica fundamental 

que vai sempre condicionar e balizar a ação humana rumo a um fim desejado pelo 

sujeito. A ética é, sobretudo limitada e condicionada ao princípio natural de uma lei 

maior, a saber; a lei da sobrevivência que todo ser humano carrega consigo, ou seja, 

toda ação humana estará sempre condicionada aos interesses naturais de sobrevivência 

do sujeito em uma sociedade. 

Seríamos hipócritas se omitirmos que, vez ou outra, nas relações empresariais 

somos conduzidos e seduzidos por uma situação em que temos que mascarar um fato 

para atendermos outra situação do nosso interesse, que naquele momento ganhou status 

de prioridade, justamente pela pressão da lei natural de sobrevivência. Não obstante, 

este é o jogo da vida em que os jogadores utilizam todas as armas possíveis para 

sobreviver, nem que para isso o jogador precise mudar a regra e seus princípios éticos 

para adaptar-se ao jogo em que ele está inserido. 

A verdade é um dos pilares fundamentais de sustentação para a manutenção das 

relações humanas. No entanto, não podemos ser falsos ao ponto de afirmar que a ética 

nos negócios pode ser praticada de forma absoluta à luz do Pragmatismo de Peirce. Que 

jogue a primeira pedra nos maus gestores aquele que nunca burlou um dos princípios 

morais universais, por menor que seja, com o objetivo de atender a um interesse 

próprio. 

Sob o ponto de vista da ética e do ato virtuoso não existe diferença alguma entre 

um gestor que desvia milhões em recursos públicos programados para compra de 

remédios de alto custo para a população mais pobre, de você que apesar de conhecer as 

normas de conduta de educação no trânsito estaciona seu carro em uma vaga especial 

reservada para pessoas portadoras de necessidades especiais e ainda justifica o seu ato 
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com uma “mentirinha branca” dizendo que é rapidinho ou ainda que não viu a placa 

indicativa. 

Nossa reação natural de defesa dos nossos interesses particulares no jogo da 

escolha sempre prevalece sobre os demais interesses apesar de termos pleno 

conhecimento de que estes interesses devem e podem ser autocontrolados. Uma lei 

moral que possa governar nossos atos como propôs Kant adormece num imenso campo 

subjetivo do sujeito fazendo com que a ação perca todo o seu sentido prático, ou seja, 

que possa afetar a conduta do outro. 

Hegel, quando aplicou o conceito de amor a prática da ética, foi feliz nos 

resultados práticos, porque posicionou a ética no campo objetivo como resultado de 

uma relação que necessariamente deve acontecer na sociedade, reforçando a concepção 

de Aristóteles, não obstante ambos não inseriram e submeteram seus argumentos sobre 

a ética no mundo, ficaram no plano do possível e, portanto não levaram seus 

argumentos dimensão necessária da determinação tornando a ética mero discurso ou 

seja sem efetividade e portanto desta forma a ética não tem sentido pois não pode ser 

analisada à luz do pragmatismo.  

Não obstante, longe de ser absoluta e muito menos relativa, á luz do 

Pragmatismo de Peirce podemos considerar que as ações nas relações empresariais 

configuram-se como a materialização do pensamento de acionistas, gestores e 

colaboradores, mediadas, condicionadas e limitadas por um princípio universal de 

sobrevivência, capaz de alterar a ação inicial do lado interno e subjetivo do Sujeito, e 

ainda transformar e adaptar esta ação em conformidade com as crenças, valores e 

interesses que balizam e guiam a conduta destes profissionais no lado externo.Talvez 

esta análise sirva como resposta para os inúmeros escândalos políticos e sociais que 

diariamente preenchem os telejornais do nosso país. 

Quando o representante de uma empresa é flagrado e afirma ser o pagamento de 

propinas uma “ética do mercado” esta afirmação configura-se, sobretudo como uma 

prática comum de um hábito de ação absolutamente cristalizado e assumido por uma 

maioria como resultado de um acordo de opiniões produzidas pelo próprio mercado. 

Desta forma cria-se um falso princípio moral, ou seja, uma falsa verdade que é 

alimentada pela vaidade e pelo interesse pessoal. Nestes casos o autocontrole não é forte 

o suficiente para mediar e mudar a conduta do representante, primeiro porque esta “ética 

do mercado” é uma “regra” e por ser lei deve ser mantida e segundo porque o vício está 

tão consolidado como regra que é quase impossível a sua cura. 
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Quando presenciamos esta inversão de valores e conceitos por meio da criação 

de falsos princípios morais, sentimos que a indignação torna-se plena na consciência da 

maioria dos homens de bem. Não obstante, quando sujeitamos estes mesmos homens de 

bem a mesma situação a qual eles mesmos condenaram, muitos passam a ser vítimas do 

mesmo vício, seja por pressão ou por vaidade, e acabam por cair no mesmo erro. 

O falibilismo do homem configura-se como a maior característica da sua 

essência e imperfeição. Não obstante a razão seja a sua maior qualidade no sentido de 

promover a moralidade, o homem ainda assim estará sempre sujeito as seduções que 

levam ao vício. Neste cenário permanente de luta, a força, a beleza de um 

comportamento ético virtuoso e a sabedoria do homem podem ser construídas por meio 

da inteligência e do conhecimento. 

Para ser ético, o homem precisa tentar controlar e se possível abandonar as suas 

vaidades, lapidar as suas impurezas, conviver com as diferenças, potencializar as suas 

qualidades e de forma assertiva ajudar a fazer da sua conduta um exemplo de 

comportamento moral que possa ser multiplicado.  

As coisas no mundo podem ser justas e perfeitas quando as pessoas levantam 

templos ás virtudes e cavam masmorras aos vícios, não obstante, isso não pode e não 

deve ficar no plano do discurso, ou seja, as pessoas precisam agir no mundo, 

existencializar seus pensamentos, suas regras, suas leis, e isso é uma questão de escolha 

e, sobretudo de equilíbrio que cabe a cada um de nós em decidir que tipo de conduta 

deve ser partilhada, como filosofia de vida, em nossa sociedade. 
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