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1 INTRODUÇÃO 

Ações éticas nas organizações estão promovendo discussões e dividindo opiniões de 

administradores, estudantes e da população em geral. O tema vem ganhando força e 

espaço em debates e é justo isto a motivação deste trabalho. 

Por um lado os lideres organizacionais necessitam apresentar bons resultados 

financeiros em sua administração, em contrapartida a exigência social de padrões 

éticos em detrimento do lucro como principal e único objetivo organizacional são 

capazes de gerar situações de conflito nas decisões. 

Esta claro que as organizações devem possuir uma conduta ética e que a mesma deve 

refletir a sua forma de agir frente ao mercado tanto quanto ao cliente interno. Ser um 

líder de comportamento ético ou não na organização, é fator fundamental na definição 

do caminho que a empresa deseja percorrer e de como fazê-lo. 

Um ambiente interno de confiança ou um de baixa credibilidade externa são alguns dos 

possíveis cenários para as organizações que seus líderes optaram por ser éticos ou 

antiéticos. 

Neste trabalho serão apresentados, de forma clara, conceitos quanto à liderança e a 

ética, as vantagens e dificuldades da mesma, e a importância de uma liderança ética 

nas organizações, um estudo de caso, entre outros importantes pontos relacionados ao 

tema. 
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2 DESNVOLVIMENTO 

Neste tópico serão apresentados fundamentos da Liderança Ética apoiado de 

referenciais teóricos bem como sua aplicação com um estudo de caso. O objetivo do 

desenvolvimento delimita-se apenas a contextualização do trabalho de pesquisa, 

contudo os assuntos aqui tratados não serão esgotados. 

 

3 LIDERANÇA 

 

3.1 Introdução 

Liderança é um tema extremamente importante e possui um papel fundamental para as 

organizações, os líderes são os �responsáveis� pelo sucesso ou fracasso da 

organização, pois todas as decisões, ações, estratégias passam pelo líder e cabe a ele 

conduzir sua equipe para que se obtenha o melhor resultado possível nas estratégias 

que esta organização segue. 

Assim, podemos definir liderança como o processo de dirigir, conduzir, influenciar as 

tarefas relacionadas aos membros de uma equipe. Por este fato, os líderes se tornam 

uma espécie de �espelho� o que faz com que eles tenham que ter cada vez mais ética 

nas suas decisões. 

�Afinal, nascemos ou nos tornamos líderes?� 
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3.2 Tipos de Liderança 

Existem alguns tipos de liderança que se diferem bastante quanto ao método que é 

utilizada. 

 Liderança autocrática: Na Liderança autocrática o líder é focado apenas nas 

tarefas. Este tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou 

diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos 

liderados.  

 Liderança democrática: Chamada ainda de liderança participativa ou 

consultiva, este tipo de liderança é voltado para as pessoas e há participação 

dos liderados no processo decisório.  

 Liderança liberal ou Laissez faire: Laissez-faire é a contração da expressão 

em língua francesa laissez faire, laissez aller, laissez passer, que significa 

literalmente "deixai fazer, deixai ir, deixai passar".  

Neste tipo de liderança o grupo atingiu a maturidade e não mais precisa de supervisão 

extrema de seu líder, os liderados ficam livres para por seus projetos em prática sendo 

delegado pelo líder liberal. 

 

A liderança é um tema que vem sendo discutida a bastante tempo, um dos maiores 

desafios  para o homem e para a organização é o de se formar um líder. Foi feita uma 

pesquisa na Europa com mais de 500 executivos e nessa pesquisa foi traçado �Os 12 

maiores atributos da liderança� o resultado dessa pesquisa vem a seguir:  
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 AUTO MOTIVAÇÃO: O Gerente que não consegue se auto-motivar não tem a 

menor chance de ser capaz de motivar os outros. 

 UMA PERCEPÇÃO AGUDA DO QUE É JUSTO: Esta é uma grande qualidade 

de um líder eficaz e a fim de ter o respeito da equipe, o gerente deve ser sensível 

ao que é direito e justo. O estilo de liderança segundo o qual todos são tratados 

de forma justa e igual sempre cria uma sensação de segurança. Isso é 

extremamente construtivo e um grande fator de nivelamento. 

 PLANOS DEFINIDOS: O líder motivado sempre tem objetivos claros e definidos 

e planejou a realização de seus objetivos. Ele planeja o trabalho e depois 

trabalha o seu plano coma participação de seus subordinados. 

 PERSEVERANÇA NAS DECISÕES: O gerente que vacila no processo decisório 

mostra que não está certo de si mesmo, ao passo que um líder eficaz decide 

depois de ter feito suficientes considerações preliminares sobre o problema. Ele 

considera mesmo a possibilidade de a decisão que está sendo tomada vir a se 

revelar errada. Muitas pessoas que tomam decisões erram algumas vezes. 

Entretanto, isto não diminui o respeito que os seguidores têm por elas. Sejamos 

realistas: um gerente pode tomar decisões certas, mas um líder eficaz decide e 

mostra sua convicção e crença na decisão ao manter-se fiel a ela, sabendo, no 

entanto, reconhecer quando erra. Assim, seu pessoal tem força para sustentar 

aquela decisão junto com o gerente. 

 O HÁBITO DE FAZER MAIS DO QUE AQUILO PELO QUAL SE É PAGO: Um 

dos ônus da liderança é a disposição para fazer mais do que é exigido do 
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pessoal. O gerente que chega antes dos empregados e que deixa o serviço 

depois deles é um exemplo deste atributo de liderança. 

 UMA PERSONALIDADE POSITIVA: As pessoas respeitam tal qualidade. Ela 

inspira confiança e também constrói e mantém uma equipe com entusiasmo. 

 EMPATIA: O líder de sucesso deve possuir a capacidade de colocar-se no lugar 

de seu pessoal, de ser capaz de ver o mundo pelo lado das outras pessoas. Ele 

não precisa concordar com essa visão, mas deve ser capaz de entender como 

as pessoas se sentem e compreender seus pontos de vista. 

 DOMÍNIO DOS DETALHES: O líder bem sucedido entende e executa cada 

detalhe do seu trabalho e, é evidente, dispõe de conhecimento e habilidade para 

dominar as responsabilidades inerentes à sua posição. 

 DISPOSIÇÃO PARA ASSUMIR PLENA RESPONSABILIDADE: Outros ônus da 

liderança é assumir responsabilidade pelos erros de seus seguidores. Caso um 

subalterno cometa um erro, talvez por incompetência, o líder deve considerar 

que foi ele quem falhou. Se o líder tentar mudar a direção dessa 

responsabilidade, não continuará liderando e dará insegurança a seus 

seguidores. O clichê do líder é: "A responsabilidade é minha".  

 DUPLICAÇÃO: O líder de sucesso está sempre procurando maneiras de 

espelhar suas habilidades em outras pessoas. Dessa forma ele faz os outros 

evoluírem e é capaz de "estar em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo". 

Talvez este seja um dos maiores atributos de um líder: ser capaz de desenvolver 

outros lideres. Pode-se julgar um líder pelo número de pessoas em que ele 

refletiu os seus talentos e fez evoluir. 
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 UMA PROFUNDA CRENÇA EM SEUS PRINCÍPIOS: A expressão "A menos 

que batalhemos por alguma causa, nos deixaremos levar por qualquer causa" 

resume bem a importância de ter-se uma causa pela qual valha a pena viver e 

trabalhar. Nada cuja aquisição tenha valor é muito fácil. O líder de sucesso tem a 

determinação de atingir objetivos não importando os obstáculos que surjam pelo 

caminho. Ele acredita no que está fazendo com a determinação de batalhar por 

sua realização. 

 

3.3 Diferença entre chefe e líder 

Os principais estudiosos de Liderança começam a identificar nítidas diferenças entre 

um Chefe e um Líder. parece oportuno, traçarmos um paralelo entre estas duas 

posição.  

 Chefiar é fazer com que as pessoas façam o que é "preciso" 

 Liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso. 

  

Os Chefes empurram Os líderes puxam 
Os Chefes comandam Os líderes comunicam 
Os Chefes são mestres Os líderes são maestros 
Os Chefes são comandantes  Os líderes são treinadores 
Os Chefes são os donos da voz 

mais alta  
Os líderes dos ouvidos mais 

acurados 
O Chefe administra O líder inova 
Os Chefes é um cópia O líder é um original 
O Chefe mantém  O líder desenvolve 
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O Chefe focaliza os sistemas e 
a estrutura 

 O líder inspira confiança 

O Chefe pergunta "como" e 
"quando" 

O líder pergunta "o quê" e "por quê?" 

O Chefe convive melhor no 
"status-quo" 

O líder desafia, muda 

O Chefe é um bom soldado  O líder é ele mesmo 
O Chefe faz a coisa 
corretamente 

O líder faz a coisa certa 

O Chefe obtém resultados 

através - ou apesar - das 
pessoas 

O líder desenvolve pessoas e grupo 

O Chefe quer segurança e 

estabilidade 
O líder quer desafios 

O Chefe busca "status" de vida O líder privilegia qualidade 
Os Chefes são obedientes  Os líderes contestadores 
Os Chefes são fazedores Os líderes criativos. 
O Chefe veste a camisa da 
empresa 

Os líderes participam dos negócios 

da empresa 

 

�A genialidade dos líderes não está em obter conquistas pessoais, mas em 

libertar o talento de outras pessoas.� 

 

3.4 Como se tornar líder? 

A liderança não é algo que se conquista de um dia para o outro, a liderança é 

conquistada através do tempo, essa conquista vem através do reconhecimento dos 

outros. Algumas áreas se destacam dentro da liderança, são elas: 

autodesenvolvimento, habilidades de comunicação e influência e pensamento 

sistêmico. 
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Em primeiro lugar, ser um líder significa desenvolver-se a si mesmo. Sempre estar 

crescendo e evoluindo.  

Em segundo lugar, o líder inspira outros para juntar-se a ele na estrada, então liderança 

envolve habilidades de comunicar e influenciar. 

Em terceiro lugar, um líder precisa olhar para frente, bem como prestar atenção onde 

ele esteve e onde ele está agora. O líder vê além da situação imediata.  

 

4 ÉTICA 

A ética é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um 

elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, 

uma espécie de "consciência moral", estando constantemente avaliando e julgando 

suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. A 

ética está relacionada à opção, ao desejo de realizar a vida, mantendo com os outros 

relações justas e aceitáveis.  

  

4.1 PROBLEMAS MORAIS E PROBLEMAS ÉTICOS 

 

A ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades 

envolvem uma carga moral. Idéias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido 

e o proibido definem a nossa realidade. 

Em nossas relações cotidianas estamos sempre diante de problemas do tipo: Devo 

sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Será que é correto 
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tomar tal atitude? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? 

Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? 

Os soldados que matam numa guerra, podem ser moralmente condenados por seus 

crimes ou estão apenas cumprindo ordens? 

Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos, que aparecem nas 

relações reais, efetivas entre indivíduos. São problemas cujas soluções, via de regra, 

não envolvem apenas a pessoa que os propõe, mas também a outra ou outras 

pessoas que poderão sofrer as conseqüências das decisões e ações, conseqüências 

que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira.  

O homem é um ser no mundo, que só realiza sua existência no encontro com outros 

homens, sendo que, todas as suas ações e decisões afetam as outras pessoas. Nesta 

convivência, nesta coexistência, naturalmente têm que existir regras que coordenem e 

harmonizem esta relação. Estas regras, dentro de um grupo qualquer, indicam os 

limites em relação aos quais podemos medir as nossas possibilidades e as limitações 

a que devemos nos submeter. São os códigos culturais que nos obrigam, mas ao 

mesmo tempo nos protegem. 

Diante dos dilemas da vida, temos a tendência de conduzir nossas ações de forma 

quase que instintiva, automática, fazendo uso de alguma "fórmula" ou "receita" 

presente em nosso meio social, de normas que julgamos mais adequadas de serem 

cumpridas, por terem sido aceitas intimamente e reconhecidas como válidas e 

obrigatórias. Fazemos uso de normas, praticamos determinados atos e, muitas vezes, 

nos servimos de determinados argumentos para tomar decisões, justificar nossas 

ações e nos sentirmos dentro da normalidade.  

As normas de que estamos falando têm relação como o que chamamos de valores 

morais. São os meios pelos quais os valores morais de um grupo social são 

manifestos e acabam adquirindo um caráter normativo e obrigatório. A palavra moral 

tem sua origem no latim "mos"/"mores", que significa "costumes", no sentido de 

conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. Notar que a expressão "bons 

costumes" é usada como sendo sinônimo de moral ou moralidade. 

A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade cultura, história e 

natureza humana. É algo adquirido como herança e preservado pela comunidade. 
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Quando os valores e costumes estabelecidos numa determinada sociedade são bem 

aceitos, não há muita necessidade de reflexão sobre eles. Mas, quando surgem 

questionamentos sobre a validade de certos costumes ou valores consolidados pela 

prática, surge a necessidade de fundamentá-los teoricamente, ou, para os que 

discordam deles, criticá-los. Adolfo Sánchez VASQUEZ (1995, p. 15) coloca isso de 

forma muito clara: 

 

�A este comportamento prático-moral, que já se encontra nas formas mais primitivas 

de comunidade, sucede posteriormente - muitos milênios depois - a reflexão sobre ele. 

Os homens não só agem moralmente (isto é enfrentam determinados problemas nas 

suas relações mútuas, tomam decisões e realizam certos atos para resolvê-los e, ao 

mesmo tempo, julgam ou avaliam de uma ou de outra maneira estas decisões e estes 

atos), mas também refletem sobre esse comportamento prático e o tomam como 

objeto da sua reflexão e de seu pensamento. Dá-se assim a passagem do plano da 

prática moral para o da teoria moral; ou, em outras palavras, da moral efetiva, vivida, 

para a moral reflexa. Quando se verifica esta passagem, que coincide com os inícios 

do pensamento filosófico, já estamos propriamente na esfera dos problemas teóricos-

morais ou éticos.� 

Ou como bem nos coloca Otaviano PEREIRA (1991, p. 24): 

 

�O velho se contrapondo ao novo é o que podemos esperar como conflito saudável 

para o avanço da moral. Ora, a vida das pessoas não deve ser como uma geladeira 

para conservas. O ideal é evitar o "congelamento" da moral em códigos impessoais, 

que vão perdendo sua razão de ser, dado o caráter dinâmico das próprias relações. 

Como podemos entender então o conceito de ética? A ética, tantas vezes interpretada 

como sinônimo de moral, aparece exatamente na hora em que estamos sentindo a 

necessidade de aprofundar a moral. Geralmente a ética apoia-se em outras áreas do 

conhecimento como a antropologia e a história para analisar o conteúdo da moral. 

Seria o tratamento teórico em torno da moral e da moralidade.  
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4.2 DEFINIÇÃO DE ÉTICA 

 

A ética seria então uma espécie de teoria sobre a prática moral, uma reflexão teórica 

que analisa e critica os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema 

moral.  

Os problemas éticos, ao contrário dos prático-morais são caracterizados pela sua 

generalidade. Por exemplo, se um indivíduo está diante de uma determinada situação, 

deverá resolvê-la por si mesmo, com a ajuda de uma norma que reconhece e aceita 

intimamente pois o problema do que fazer numa dada situação é um problema prático-

moral e não teórico-ético. Mas, quando estamos diante de uma situação, como por 

exemplo, definir o conceito de Bem, já ultrapassamos os limites dos problemas morais 

e estamos num problema geral de caráter teórico, no campo de investigação da ética. 

Tanto assim, que diversas teorias éticas organizaram-se em torno da definição do que 

é Bem. Muitos filósofos acreditaram que, uma vez entendido o que é Bem, 

descobriríamos o que fazer diante das situações apresentadas pela vida. As respostas 

encontradas não são unânimes e as definições de Bem variam muito de um filósofo 

para outro. Para uns, Bem é o prazer, para outros é o útil e assim por diante. 

 

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL 

 

Muitos autores definem a ética profissional como sendo um conjunto de normas de 

conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Seria a 

ação "reguladora" da ética agindo no desempenho das profissões, fazendo com que o 

profissional respeite seu semelhante quando no exercício da sua profissão. 

Ela atinge todas as profissões e quando falamos de ética profissional estamos nos 

referindo ao caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinada profissão a 

partir de estatutos e códigos específicos. 
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Sendo a ética inerente à vida humana, sua importância é bastante evidenciada na vida 

profissional, porque cada profissional tem responsabilidades individuais e 

responsabilidades sociais, pois envolvem pessoas que dela se beneficiam.  

A ética é ainda indispensável ao profissional, porque na ação humana "o fazer" e "o 

agir" estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo 

profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta 

do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua 

profissão. 

A Ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de 

todo ser humano, por isso, "o agir" da pessoa humana está condicionado a duas 

premissas consideradas básicas pela Ética: "o que é" o homem e "para que vive", logo 

toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios 

essenciais da Ética. (MOTTA, 1984, p. 69) 

Constata-se então o forte conteúdo ético presente no exercício profissional e sua 

importância na formação de recursos humanos. 

 

5 LIDERANÇA ÉTICA 

 

5.1 Introdução 

O modo com que uma empresa atua no mercado e trata seus stakeholders reflete 

diretamente em como ela é vista pela sociedade e vai identificar se ela será bem aceita 

ou não no mercado. Para isso, a empresa toma certas medidas para que tenha uma 

boa aceitação no mercado: seja melhorando a qualidade dos seus produtos/serviços, 
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otimizando seu processo logístico ou aprimorando o seu relacionamento com clientes, 

fornecedores ou governo. 

A partir da década de 90, muitas empresas vêm tomando medidas que não são 

percebidas diretamente, que são a Responsabilidade Social e a Ética Organizacional. A 

Ética Organizacional vem sendo utilizada para que a relação entre a empresa e os 

stakeholders (clientes, fornecedores, meio ambiente, governo, sociedade) seja uma 

relação clara, honesta e digna para todos, com o intuito de mostrar que a empresa tem 

comprometimento com os setores que está lidando. 

Muitas empresas brasileiras já possuem um código de ética, ou alguma forma de 

compromisso para a liderança ética. Um documento ou um comitê para analisar 

questões éticas pode não ser suficiente. Seu uso inadequado pode acarretar multas 

altíssimas, ações que lesam a organização, denigrem a sua reputação e encerram a 

carreira de profissionais maduros. Um desgaste desnecessário. Quando a ética é 

compreendida em seu sentido real, as leis e diretrizes � se boas � reforçam a atitude 

correta dos dirigentes ou dos empregados da empresa. O código de ética, se seguido 

com voluntariedade e compromisso, previne e detecta violações da lei, reduz multas e 

penalidades e assegura altos níveis de conduta moral.  

 

5.2 Conceito 

Ao dirigir pessoas em uma organização, a liderança revela-se importante e, até mesmo, 

necessária, para amalgamar vontades e conseguir que se alcancem metas comuns. 
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Para que a liderança se exerça com ética, é preciso conhecer bem as pessoas a serem 

lideradas, saber aonde se quer chegar, de que modo, com que fins e objetivos. Seguro 

de que tudo isso é bom, certo e correto, resta ainda uma atitude que exige extremada 

prudência: a intervenção quando conveniente. 

O líder ético deve declarar aos seus liderados os valores éticos da empresa para que 

esses valores reflitam sobre as suas formas de agir frente ao mercado e clientes 

internos, uma vez que são os valores que definem o que é ético ou não para a 

empresa. Além disso, o líder deve se lembrar que o seu comportamento em relação aos 

procedimentos éticos da empresa definirá a atitude dos funcionários de todos os níveis 

inferiores. 

O Executivo deve não só deixar claro o apoio aos valores declarados como também 

atuar de forma marcante na prática e não apenas no discurso. A sua atitude firme e 

constante é que dá o tom para a atitude de seus funcionários. Se houver o seu apoio 

irrestrito e as suas ações mostrarem exatamente esta verdade, os funcionários com 

certeza levarão a sério o assunto: caso contrário dá a entender que o "código de 

valores" não é um documento válido e sério e não o seguirão.  

 

5.3 Implantação 

Para que a Liderança Ética seja bem estruturada e a empresa obter um bom retorno, é 

necessário seguir as seguintes etapas: 
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 Informar a todos os colaboradores da organização sobre o Código de Ética e de 

como eles deverão utilizá-lo, de uma forma clara e de fácil compreensão; 

 Deixar claro que a Alta Gerência e os líderes setoriais apóiam esta nova conduta 

na organização; 

 Como o programa afetará a rotina de trabalho de cada colaborador. 

A Liderança Ética deve fazer com que o colaborador acredite nos preceitos, 

trabalhando com confiança na empresa e nos demais colaboradores participantes, onde 

todos deverão se unir em torno do mesmo ideal. 

A organização, juntamente com os gestores e com os demais colaboradores, decidirá 

quais são os seus valores básicos, independentemente do ambiente, de necessidades 

competitivas, ou de mecanismos gerenciais, uma vez que esses valores mostrarão para 

todos, do público interno à grande sociedade, em que a organização acredita e o que 

ela fará em situações decisivas. 

 

5.4 Execução 

Após implantar a Liderança Ética na organização, o líder deve procurar a adesão da 

equipe para os novos valores serem utilizados. Para isso, ele precisa: 

 Criar um ambiente que possibilite as discussões das questões que estão 

conflitando os colaboradores; 
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 Estar sempre aberto às sugestões e também para possíveis alterações que 

possam ser feitas na conduta do grupo de trabalho; 

 Esclarecer como as decisões tomadas pelo grupo estão condizentes com os 

valores éticos adotado pela organização; 

 Lembrar aos colaboradores da responsabilidade ao executar as tarefas laborais; 

 Facilitar o acesso dos colaboradores para consultá-lo, em caso de dúvida; 

 Estabelecer um acordo de expectativa e respeito mútuo como forma de estreitar 

e facilitar o relacionamento líder/liderado. 

Com isso, a liderança reflete em toda a empresa, dando um ritmo e energia ao trabalho. 

Nas empresas com líderes eficientes, observamos: 

 O colaborador sente-se mais importante; 

 As pessoas pertencem a uma comunidade; 

 O trabalho torna-se mais excitante. 

Devemos considerar que a qualidade muitas vezes não é mensurada e sim, apreciada 

de forma intuitiva - é uma forma de sentir muito pessoal. A dedicação ao trabalho é a 

maior força que resulta em um alto desempenho em função da liderança adequada. 

 

5.5 Importância da Liderança Ética para as Organizações 

A liderança ética nas organizações deve essencialmente fazer com que os funcionários 

acreditem nos preceitos éticos da empresa, assim promover um clima interno de 
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confiança, adquirir credibilidade na percepção dos consumidores de seus 

produtos/serviços, manter relações saudáveis com fornecedores e intermediários, e 

com isso usar a ética como catalisador de resultados no curto, médio e longo-prazo. 

Um clima de confiança, cooperação e união organizacional, forma uma conjuntura 

propícia à satisfação no trabalho por parte dos funcionários.  Este clima funciona como 

motor para a soma dos esforços em busca de um objetivo maior. 

A liderança ética promove os valores morais e éticos dos indivíduos como fundamental 

para as operações organizacionais. Por exemplo, normalmente as empresas possuem 

informações estratégicas e confidenciais que são transmitidas apenas internamente, um 

ambiente onde os funcionários são éticos as mesmas estarão mais seguras que em 

empresas que não os tem. Outro exemplo são as empresas financeiras, como os 

bancos e financiadoras, que tem como base operações envolvendo valores monetários 

tanto físicos como virtuais.  

Em uma liderança ética é importante levar em consideração em suas decisões todas às 

partes envolvidas à empresa. O professor francês de temas relacionados a 

responsabilidade empresarial e ética, Henri-Claude de Bettignies, defende esta idéia 

afirmando que �os pássaros também são stakeholders�. 

Conforme Aguilar (1996), a liderança ética evita custos potenciais da má conduta, tais 

como ressentimentos dentro da empresa, perda de negócios e litígios judiciais 

dispendiosos. Porém o seu maior benefício ainda é o forte compromisso, confiança e 
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respeito mútuo. Que o mesmo autor afirma ser fatores essenciais para a libertação de 

energias inovadoras e empreendedoras na empresa. 

Fica óbvio que nenhum programa ético, por mais bem elaborado que seja, pode obter o 

sucesso se os indivíduos participantes não dão valor a preceitos éticos básicos, ou 

seja, a ética depende da aptidão moral de todos os funcionários da empresa. 

 

5.6 Vantagens da Liderança Ética 

 Recrutamento e seleção de interessados éticos: Segundo Aguillar (1996) 

cercar a organização de pessoal ético requer que valores morais seja uma 

consideração importante na seleção de consultores, fornecedores, empresas 

parceiras e até clientes; 

 Ambiente interno de confiança e cooperação: A empresa que possui 

enraizado os valores morais em sua cultura organizacional que é compartilhado 

por todos, a usa como catalisador da colaboração. Atos éticos como a justa 

possibilidade que todos tenham de crescimento na organização é um exemplo 

de ações que despertam confiança entre os funcionários; 

 Maior segurança interna: Como resultado do quadro de recursos humanos 

formado por um pessoal ético e do clima de confiança e justiça, a organização 

ganha em segurança, já que evita o incorreto uso de informações confidenciais 

ou o desvio de conduta no aproveitamento de acesso privilegiado nos processos 

organizacionais. Por exemplo, Um recente caso foi a maior fraude sofrida em um 
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banco, no caso o Banco Société Générale, localizado na França, onde Jérôme 

Kerviel através de ações fraudulentas, envolvendo opções de ações, títulos e 

contratos futuros desviou US$ 7 bilhões, valor superior ao lucro obtido por alguns 

grandes bancos, como o Itaú e o Bradesco; 

Conforme Aguilar (1996) o caráter moral dos funcionários do Mark Twain Bancshares 

era, por várias razões, de especial importância para os altos executivos. Como afirmava 

Carl Wattenberg, advogado da empresa: � [...] embora medidas de segurança sejam 

importantes a única maneira como um banco pode realmente proteger-se é certificando-

se de que contrata gente honesta e inteligente�; 

 Credibilidade no ambiente externo: As empresas geridas seguindo preceitos 

éticos não só transmitem confiança ao pessoal interno. Os envolvidos 

externamente, a exemplo dos fornecedores e clientes, também compartilham 

desse sentimento, o que é essencial para um bom relacionamento a longo-prazo; 

 Eliminação ou redução de processos judiciais e perdas por más condutas: 

É claro que as organizações essencialmente éticas evitam despesas adicionais 

com processos judiciais, porém não só isso é evitado como também o preço 

pago por empresas que tem a sua imagem arranhada por casos de atitudes 

antiéticas, como a desvalorização no mercado acionário, custos com os próprios 

processos que se supõe serão movidos contra a mesma, despesas com a 

recuperação da imagem da empresa, custo de recuperação dos clientes perdidos 

e o clima de desconfiança interna, isso quando ainda for possível recuperar. 
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5.7 Dificuldades da Liderança Ética 

 Dificuldades de um autêntico compromisso moral: Como afirma Aguilar 

(1996), é natural que, embora muitos líderes sejam conscientes quanto a 

importância da ética para suas operações organizacionais, caiam na armadilha 

de subestimar o nível de dificuldade do autentico compromisso moral, ou seja, 

ocorre que esses lideres crêem que sabem exatamente o que precisa ser feito, 

jamais questionando a qualidade de seu próprio entendimento. Quando isso 

acontece é que o líder apenas deseja que os outros envolvidos com a empresa 

conheçam e assumam um compromisso com suas idéias; 

 Dificuldades em definir o que é ético: Neste ponto é fundamental que exista 

um desenvolvimento da sensibilidade ética por parte dos Lideres, para que 

sejam capazes de reconhecer e identificar questões éticas. Dificuldades para 

acordar quanto à relevância ética de uma determinada questão, e quando o é, 

dificuldade em definir a maneira como a empresa irá responder; 

 Dificuldades em manter-se eticamente apto: Um outro ponto importante 

relaciona-se a verdade que o contexto empresarial é mutável, tanto quanto os 

tipos de problemas éticos que surgem e sua relevância, por isso manter-se ético 

não é uma tarefa fácil, a alta administração deve obviamente se prover de um 

processo permanente e dinâmico; 

Aguilar (1996), afirma que os lideres devem adquirir a capacidade de aprender sempre 

e a disposição de reavaliar suas opiniões nas situações em que as políticas e práticas 

atuais acabam por não obter resultados moralmente aceitáveis. Para isso os líderes 
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devem aproveitar os fortes valores morais que seus subordinados reprimem na vida 

profissional. 

 

6 CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado neste trabalho, é imprescindível a presença da ética em toda e 

qualquer organização, seja ela micro empresa ou uma grande multinacional. Com a 

ética, as relações tornam-se mais claras, confiantes e o índice de satisfação do 

consumidor tende a aumentar, e muito. 

A Liderança Ética é uma das ferramentas que ajuda a criar uma cultura ética dentro da 

organização e, por isso, vem sendo muito utilizada nas empresas. Entretanto, a Alta 

Gerência deve apurar, de forma minuciosa, quais são os colaboradores que tem o perfil 

correto para repassar as condutas éticas, pois eles serão a referência para os demais 

colaboradores. 

Se a Alta Gerência escolher um líder, seja ele gestor ou a pessoa que os colaboradores 

dêem mais atenção, que não seja ético, as intenções da Alta Gerência de implantar 

uma conduta ética poderão ser comprometidas totalmente. Para que isso não ocorra, 

os líderes deverão ter e tomar consciência da grande importância que uma conduta 

ética é muito importante e vale muito. 
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7 ESTUDO DE CASO 

A seguir será apresentado um caso de liderança que optou por um caminho nada 

construtivo, o da Beech-Nut. 

 Beech-Nut 

Sob pressão para reduzir prejuízos, em 1977, a empresa em questão optou por 

dispensar seu antigo fornecedor de concentrado de suco de maçã, trocando-o por uma 

fonte menos cara. Em 1981 um cientista da empresa enviou um memorando a 

administração manifestando a suspeita de que a concentração e maçã do �suco 100% 

de fruta� na verdade era um conjunto de ingredientes sintéticos. 

Pressionado a mostrar um melhoramento nos resultados da empresa à nova 

companhia-matriz, a Nestlé, o novo chefe executivo Neil Hoyvald, optou por manter a 

produção da mesma forma como estava sendo feito. Com o resguardo que até aquele 

momento não existia nenhum tipo de exame que comprovasse com certeza a 

adulteração. 

Em 1982, a associação da indústria de suco processado de maçã começou a investigar 

acusações de adulteração em grande escala. A fim de evitar acusações, a 

administração da Beech-Nut suspendeu o uso do concentrado sintético. Em vez de 

incorrer nas perdas que resultariam do recolhimento e destruição do produto, como 

insistia o chefe de controle de qualidade e alguns servidores da administração, Hoyvald 
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resolveu vender o estoque do produto, no valor de 3,5 milhões de dólares, a fim de 

evitar um grande prejuízo. 

Após consultas com Hoyvald, os executivos e o vice-presidente Lavery, optaram por 

transferir o estoque do produto falsificado para fora da jurisdição do Estado. Em 12 de 

agosto nove carretas foram carregadas com 26.000 caixas do produto e levadas para 

um armazém em New Jersey.  Posteriormente a Beech-Nut vendeu milhares de caixas 

de sucos no mercado do Caribe, enquanto seus advogados usavam de táticas de 

contemporização com órgãos federais e estaduais. 

Fonte: Francis J. Aguilar: A Ética nas Empresas. 

 Resultados 

Em 1987, a Beech-Nut reconheceu ser culpada de 215 acusações de violação de leis 

federais sobre alimentos e medicamentos, Recebeu uma multa de 2 milhões de dólares, 

até aquele momento a mais alta multa imposta nos 50 anos de história da Lei de 

Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. 

Os dois mais altos executivos da empresa, Neil Hoyvald, presidente, e John Lavery, 

vice-presidente, enfrentaram ainda o julgamento juntos, e mesmo com a massa de 

provas contra eles, os mesmos se declaravam inocentes e se consideravam patriotas 

empresariais. 

Em 1988 ambos foram condenados a um ano e um dia de prisão e obrigados a pagar 

multas no valor de 100.000 dólares cada, por participarem do que foi considerado 
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posteriormente �a mais grave confissão de ilícito penal por uma grande empresa� e �um 

caso clássico de ganância e irresponsabilidade empresarial�. 

É importante refletir como homens que até então eram exemplos de honestidade 

(Lavery sendo até presença obrigatória na Igreja metodista, na junta de educação e em 

organizações comunitárias) puderam vender milhões de produtos falsificados para o 

consumo de bebês. E ainda se considerarem inocentes. 

Esta história demonstra que a omissão em seguir padrões éticos pode ser uma ladeira 

escorregadia, que corrompe imperceptível e implacavelmente os valores e a moral do 

indivíduo. 
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