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INTRODUÇÃO

A ÉTICA NA SOCIEDADE MODERNA: A TRíADE SER HUMANO-

TECNOLOGIA-TRABALHO

A mensagem descrita no início deste trabalho reflete o estado de espírito de

uma sociedade perdida em suas contradições. Após um longo período de

avanços tecnológicos e muitas crises econômicas, políticas e sociais, o mundo

se depara com o alvorecer de uma nova sociedade sem contornos ainda

definidos, mas, aparentemente, com uma essência muito mais humana. Desde

sua origem, o ser humano defronta-se com o desafio da existência. Caminha,

transformando o mundo à sua volta, para que, assim, possa ver e sentir o

resultado de seu trabalho.

Com o surgimento da sociedade moderna e suas formas de organização

racional no século XVI, observa-se um período de transformação social jamais

visto, e que, pela sua essência, pode ser caracterizado pelo paradoxo da

teleologia organizacional: a busca do desenvolvimento econômico e

tecnológico orientado para o bem-estar social - afinal, para que existem

empresas produtoras de bens e serviços? (questão a ser discutida no capítulo

4) - e as formas de degradação social que esse desenvolvimento gerou nos

últimos séculos. Questionar o conteúdo desse processo de modernização

tornou-se, a partir do século XVII, um esforço intelectual que trouxe à tona

múltiplas formas de reflexão sobre a conduta humana ao longo de seu

desenvolvimento.

Sob o espectro de uma transformação fundada no conhecimento gerador de

poder econômico e controle social, a qual encontrou seu ápice com a

Administração Científica e o advento da Burocracia, provocando a

fragmentação do trabalho e a alienação do indivíduo, a sociedade do século

XX passou a viver sob a miríade de valores que cultivavam a obediência e a

submissão, formando indivíduos passivos e, portanto, não atuantes na

"construção de sua realidade sociar' (BERGER & LUCKMAN, 1985). Apesar de

intensivamente massificada a idéia da participação das partes no todo, os
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acontecimentos que tomam conta da realidade dão indícios de um

distanciamento enorme entre o que se é e o que se pretende ser. Ao cultivar o

poder soberano das estruturas organizacionais verticalizadas e das "posses"

individuais (dinheiro, bens, terras, cargos), a sociedade abdica de uma

estrutura política democrática, pois passa a seguir regras de conduta definidas

por uma minoria, e não construídas coletivamente.

Estes acontecimentos na história da humanidade vêm acompanhado de saltos

científicos e tecnológicos que têm encantado o mundo até hoje. De uma

sociedade primitiva, fundamentalmente comunitaria, vive-se hoje numa

sociedade chamada de moderna caracterizada predominantemente pelo

individualismo. O homem, sujeito e objeto destas transformações, tem

vivenciado a alteridade produzida pelo acelerado processo de desenvolvimento

e tem sido envolvido em uma frágil teia social - reflexo da ausência de uma

opção firme sobre os valores que devem nortear o desenvolvimento da

humanidade. A fragilidade dessa teia social decorre de uma convivência que

tem proporcionado a construção de significados que, ao mesmo tempo em que

são gerados pelas pessoas, são, para essas mesmas pessoas, difíceis de

serem compreendidos.

Não obstante, o mundo segue seu rumo. Mas que rumo é esse? Envolvida no

"turbilhão da vida moderna" (BERMAN, 1986, p. 16) e "deitada em berço

esplêndidd', a sociedade tem fundamentado sua transformação no Ter e não

no Ser, valorizando desde a gênese do capitalismo uma cultura centrada no

mercado - na qual todos os valores, objetivos e habilidades são

economicamente definidos. Alimentados estão, portanto, o individualismo, a

competição, a manipulação, os conflitos, as relações de poder, o jogo de

interesses e uma vida essencialmente materialista. Com isso, a identidade do

indivíduo se esfumaça, pois resulta de uma composição de alegorias -

materialismo e artificialismo - que formam a sua personalidade e focam sua

existência na busca permanente e sem limites do status social, contribuindo

para um mundo instável socialmente, no qual a identidade dos diferentes povos

e suas respectivas moralidades acabam se perdendo diante das ideologias

dominantes orientadas para o cultivo de uma racionalidade exclusivamente
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econômico-capitalista. Esse rumo seguido pela humanidade, tem construído

uma história movida pela desintegração caracterizada por conflitos, que atuam

não de forma construtiva na discussão de pontos de vista diferentes e na

convergência de interesses - contribuindo para o amadurecimento intelectual,

moral e ético; mas, sim, aqueles oriundos de interesses econômicos, políticos e

sociais antagônicos que, ao invés de exercerem um papel determinante na

construção do futuro, acabam por minar o potencial de transformação das

organizações, construido após a Revolução Industrial, com a aproximação da

tecnologia ao homem, e do homem à tecnologia.

Apesar da dinâmica pós Revolução Industrial ter contribuído para uma era de

prosperidade técnica e econômica, ela gerou uma expressiva fragmentação do

trabalho e, conseqüentemente, a fragilização do indivíduo - tirando dele o poder

e controle sobre a sua vida e destino. À maioria das pessoas nunca foi

"permitido" refletir, compreender, perceber, agir criativamente, mas,

simplesmente, executar tudo o que lhe ê imposto. Como resultado desse

processo, pode-se observar a alienação do indivíduo - fato que tem contribuído

para uma ação exploratória por parte do capital sobre o trabalho. Indivíduos

são utilizados simplesmente como meios para se alcançar o desejado sucesso

econômico, e não como o objetivo final. A anulação do ser humano deve-se à

força dos interesses de grupos específicos que, sustentados pelas estruturas

de poder e mecanismos de dominação, têm conduzido as organizações e a

sociedade para uma constante metamorfose de valores, cultivando os valores

que preservam o 11 status quo". As organizações produziram e ainda produzem

ideologias que, maquiavelicamente, manipulam os indivíduos por meio de

discursos e ações políticas voltados para a "deusificaçãd' da organização e a

submissão de seus membros (PAGÉS, 1993). Caminha-se, portanto,

rompendo-se e anulando-se o potencial de transformação do ser humano a fim

de garantir os objetivos e a estabilidade do sistema, fato que fere seu direito à
liberdade e a uma vida com autonomia e dignidade.

Nesse contexto, a discussão sobre o trabalho parece peculiar por demonstrar

que, aliado ao processo de desenvolvimento econômico, científico e

tecnológico, o desenvolvimento moral foi tratado casuisticamente em virtude da
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evidente predominância do econômico sobre o social. O paradigma

funcionalista, a partir de Frederick Taylor e sua Administração Científica, tem

condicionado o indivíduo como um simples executor de tarefas, ou melhor, um

"autômatd' . A ausência de oportunidades e desafios para o desenvolvimento

intelectual, suportado por um contínuo processo de aprendizagem, tem limítado

o indivíduo como um mero espectador das possibilidades oferecidas à uma

minoria, provocando, assim, a gradativa perda de sentido na realização do seu

trabalho. Essa desumanização do trabalho, decorrente da busca da eficiência e

da produtividade, tem sido objeto de estudo em diferentes áreas do saber que

buscam conhecer seus efeitos sobre o ser humano, como, por exemplo, o

distanciamento do indivíduo de sua realidade social e psíquica. Em correlação

com essa realidade, têm-se:

a) uma situação de profundo e "complexd' desemprego (pois especula-se

sobre as causas e conseqüências sem conseguir, até agora, um

caminho alternativo capaz de resgatar a dignidade humana perdida ao

longo do processo de mecanização e automação) que tem

proporcionado às organizações um controle ainda maior sobre o

comportamento do indivíduo, levando-o a realizar suas tarefas sobre

uma intensa pressão e insegurança devido aos constantes processos de

reestruturação;

b) falhas na educação dos indivíduos para atuarem em uma era de intensa

mudança na qual a palavra de ordem é criatividade e, portanto, o

enfoque não deve estar nas reduzidas oportunidades de emprego, mas

sim nas muitas possibilidades de trabalho.

Assim, o indivíduo defronta-se com uma realidade cujos desafios ele se sente

incapaz de superar, pois não tem aprendido a refletir e a agir crítica e

criativamente em busca de uma ruptura com os padrões de comportamento

produzidos pelo pensamento "cientificista" e instrumentalista hegemônicos da

sociedade (ver MALVEZZI, 1988, p.17-30; ARENDT, 1993; PAGÉS, 1993;

ROSE, 1985; BAXTER, 1982; LONSDALE, 1985; ETZIONI, 1989; ANTUNES,

1995; OLIVEIRA (org.), 1996; HOBSBAWN, 1987; RIFKIN, 1995).
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A convivência com essa forma de degradação, com o passar do tempo, tem

mostrado que a idéia de desenvolvimento apregoada pelo capitalismo

distancia-se da realidade vivida pelas pessoas, pois apesar dos avanços

econômicos e tecnológicos, somente uma minoria privilegiada tem tido acesso

a essas riquezas.Além disso, a cada dia tem emergido novas patologias, não

predominantemente físicas como no passado, mas, principalmente,

psicológicas, que chegam para cercear ainda mais a vida dos indivíduos (DE

VRIES & MILLER, 1985; DEJOURS,1995; COHEN& COHEN, 1995). Segundo

FROMM (1974, p. 16), "compreender o Homem e seus distúrbios mentais é
impossível sem compreender a natureza de seus conflitos morais e de valoreS' .

Focos de insatisfaçãoe conflitos emergemcom base no jogo de interessesque

comandam a modernização da sociedade - modernização esta fonte de

"insegurança psicológica, degradação da qualidade de vida, poluição,

desperdício à exaustão dos limitados recursos do planeta, e assim por diante,

que mal disfarçam o caráter enganador das sociedades contemporâneas"

(RAMOS, 1989, p. 22). Até o Estado brasileiro, importante e legítimo mediador

da organizaçãosocial, ainda não se consolidou enquanto gestor do bem-estar

social, apesar de, ao longo dos anos, ter demonstrado uma grande força

intervencionistano cotidiano do trabalho, dos indivíduos e das organizações.O

Estado, como co-responsável pela gestão da moralidade pública, tem

desempenhado um papel ineficaz, reproduzindo os vícios de uma instituição

corroída pela racionalidade instrumental na qual o compromisso com a ética

fica à mercê de interesses políticos e econômicos, como se percebe pela sua

incapacidade de superar as desigualdades. Será o processo de

modernização responsável pela ausência de uma ética orientada para

questões de justiça, igualdade e liberdade na sociedade moderna?

FONSECA (1993), com a "tese do neolítico morar, discute essas questões,

abordando o atraso ético da humanidadecomo o principal fator do "hiato entre

o que se é e o que se deveria ser".Assunto a ser abordadono capítulo3 e 4.

Por outro lado, a socialização do indivíduo nesse meio parece oferecer

oportunidades para que ele usufrua dos benefícios materiais e da riqueza

produzida. Essa busca da emancipação econômica e tecnológica colocou o
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homem dentro de constantes processos de transformação, fato que o levou a

romper com sua história e com o objetivo inicial de toda essa busca: a melhoria

de sua condição de existência - condíções que o homem pode criar para um

melhor aproveitamento dos recursos à sua volta desde que isso ocorra de uma

maneira consciente e sustentável (melhor qualidade de vida e plena satisfação

das necessidades básicas num ambiente de respeito e harmonia, condições de

saúde e segurança e igual possibilidade de acesso aos benefícios gerados pela

sociedade). Na verdade, o homem acabou, aos poucos, sendo dominado e

manipulado pelo sistema que ele supunha controlar, delegando ao mercado e

às empresas o poder de definição de seu Muro.

Os ganhos econômicos e materiais têm representado para o indivíduo a perda

de seu senso pessoal de auto-orientação moral e ética. "A isenção do mercado

da regulação política deu origem a um tipo de vida humana associada

ordenada apenas pela interação dos interesses individuais (para

autopreservação), ou seja, uma sociedade em que o puro cálculo das

conseqüências substitui o senso comum do ser humand'. A ofuscação do

senso comum pela disposição moderna constitui a essência do que Guerreiro

RAMOS (1989, p. 52) chama de síndrome comportamentalista - disposição

socialmente condicionada, cujos traços são fluidez da individualidade;

perspectivismo; formalismo; e operacionalismo.

Portanto, o relacionamento entre os indivíduos e o mercado, envolto nessas

considerações, acaba gerando a perda do senso ético e o declínio da

capacidade crítica do indivíduo, pois quem alcança os benefícios materiais e

econômicos sente-se recompensado pelo papel social que desempenhou,

comprometendo-se com as regras do jogo que, até então, são para esses

mesmos indivíduos as que possibilitam sua inclusão social, o oposto ocorrendo

com aqueles que não possuem as mesmas possibilidades. A necessidade de

se enquadrar nesse modelo de sociedade, submetendo-se ao que ela aprova

ou não, tem um papel fundamental no desenvolvimento de seu padrão de

conduta. Na verdade, os indivíduos passam a ser conduzidos pelo mercado

sem se dar conta da perda de sua autonomia. Estão envolvidos numa política

cognitiva que visa usar "consciente ou inconscientemente uma linguagem
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distorcida, cuja finalidade é levar as pessoas a interpretarem a realidade em

termos adequados aos interesses dos agentes diretos e/ou indiretos de tal

distorção" (RAMOS, 1989, p. 87).

Fascinado com o glamour da modernidade e ao mesmo tempo preocupado

com as consequências dessa modernidade, o indivíduo, como Fausto, na obra

de Gõethe, tenta entender a razão de sua existência presente e os possíveis

caminhos que o leva para o futuro. A tragédia faz parte da evolução humana e

resulta da conspiração do homem contra o homem num mundo dominado por

intensas contradições e paradoxos que serão discutidos ao longo desta

dissertação. Dentro dessa dinâmica, busca-se uma volta às origens e a

retomada dos fundamentos esses que têm potencialidade para conduzir a

conduta humana e a evolução social, fundamentos que estão ligados ao

desenvolvimento do homem como ser humano. Como mencionado

anteriormente, a razão que deveria orientar a conduta humana e "ordenar suas

vidas pessoais e sociais" (RAMOS, 1989, p. 23) está hoje dotada de uma

instrumentalidade associada à definição que Hobbes, citado por RAMOS

(1989, p. 3), deu à "razão moderna": "uma capacidade que o indivíduo adquire

pelo esforço e que o habilita a nada mais do que fazer o cálculo utilitário de

conseoúêrcies'. Para BERMAN (1986, p. 21), "a moderna humanidade se vê

em meio a uma enorme ausência e vazio de valores, mas ao mesmo tempo,

em meio a uma desconcerlante abundância de possibilidades'.

Reverter este quadro, a partir de adequadas concepções éticas a respeito da

vida humana e da existência de organizações empresarias, constitui-se no

principal desafio àqueles que não perderam seus valores éticos e morais, sua

autonomia, sua consciência e sua capacidade de reflexão crítica. Para RAMOS

(1989, p. 46), "os pressupostos fundamentais de uma teoria substantiva da vida

humana associada são derivados do exercício de um senso da realidade

comum a todos os indivíduos, em todos os tempos e em todos os lugares'.

Portanto, o equilíbrio entre a razão instrumental e substantiva pode contribuir

para o trabalho de valorização do homem e maior compreensão da alteridade

que o envolve, viabilizando seu desenvolvimento integral como ser humano.
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o individuo em relações interpessoais autogratificantes - pessoas agem

comunitariamente, tendo espírito de equipe e valorizando a autonomia e co-

responsabilidade, produzindo mudanças que atendam às necessidades de

desenvolvimento de todos os envolvidos - é a base para a sua integração e

cooperação na busca de um bem-estar coletivo. Recuperar o valor do ser

humano dentro do processo de modernização constitui-se, portanto, na

essência da construção de uma verdadeira modernidade, estando o econômico

a serviço do bem-estar do homem, ou seja, o ser humano vem a ser o centro e

a finalidade de todo o desenvolvimento. É o desenvolvimento do homem para o

homem, e não o desenvolvimento que leva à destruição do homem. Assim, a

humanização do trabalho e os processos de mudança organizacional

(MALVEZZI, 1988) necessários ao resgate dos aspectos essenciais às

transformações morais e éticas, enfocando as dimensões humanas

responsáveis pela formação da estrutura comportamental individual e coletiva,

são de fundamental importância para a criação de um modelo de gestão

norteador da construção de novos valores.

A crença no poder de transformação do ser humano e nas possibilidades que

existem para seu verdadeiro desenvolvimento é o ponto de partida à sua

emancipação. É importante considerar que, mesmo vivendo dentro de um

modelo social que o anula, o ser humano, como um ser ativo e reflexivo, lida

com as "possibilidades objetivas, ou seja, as situações-limite, que não se

constituem em barreiras intransponíveis onde todas as possibilidades acabam,

mas barreiras do real onde todas as possibilidades começam: elas não são a

fronteira que separa o ser do nada, mas, a fronteira que separa o ser do ser-

mais". (GARCIA, 1984, p. 122)

Refletir e viver cada experiência e compreender sua precisa articulação

representam o entendimento da racionalidade substantiva. A compreensão e o

exercício dessa racionalidade possibilitam a formação e o desenvolvimento de

seres humanos reflexivos, perceptivos, compreensivos, criativos, responsáveis,

éticos e autônomos, capazes de conduzir o processo de desenvolvimento de

outros seres na busca de uma transformação do contexto social e

organizacional em que estão inseridos. Esse U novo ser" pode ser considerado
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como um ser íntegro, e deve ser respeitado como um ser autodeterminado,

preparado para atuar em seu meio. Possui, portanto, todo o potencial para

buscar sua emancipação e a de seu grupo. Isso representa devolver o homem

para o homem e permitir-lhe recuperar sua capacidade de criação e

transformação do mundo, legitimando, assim, sua verdadeira essência e razão

de existência.

o desafio do resgate da condição humana no "turbilhão da vida moderna"

(BERMAN, 1986, p. 16) e da formação da postura ética estão relacionados com

uma" vita actíva' (ARENDT, 1993) e dependem do compromisso de indivíduos

e organizações com o comportamento exemplar em prol da recuperação de

uma vida coletiva digna.

A ABORDAGEM PARA INVESTIGAÇÃO DA FORMAÇÃO ÉTICA NAS

ORGANIZAÇÕES

o cenário descrito na seção anterior apresenta alguns movimentos e seus

desafios na revisão do conteúdo ético das organizações a partir da

compreensão das forças e limitações presentes no processo de transformação

do ethos organizacional, tarefa contínua para a qual este trabalho pode e quer

contribuir. Ao longo da história da humanidade, a ética sempre foi apresentada

como uma utopia, pois as transformações nas relações do homem com seu

mundo sempre foram ditadas por pessoas que detinham o poder e extraiam

dele os benefícios que reforçavam o controle social, fato que pode ser

observado da era dos faraós aos" Tempos modernos"1. Os modelos e técnicas

de gestão desenvolvidos, principalmente ao longo do século XX, como pode

ser observado nas teorias da administração, demonstram a predominância das

preocupações com o desenvolvimento técnico-econômico das instituições,

sendo o indivíduo simplesmente o meio para se alcançar os objetivos. Isso fez

com que esses modelos de gestão também atuassem como um mecanismo de

1 Filme da era do cinema mudo protagonizado por Charles Chaplin, no qual ele atua corno um operário
que enfrenta as dificuldades geradas pela mecanização da produção. Ele retrata o cotidiano de um
trabalhador através de uma crítica bem humorada que serve como alerta sobre as possíveis
consequências para o indivíduo e a sociedade, do surgimento do homem-máquina
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Assim, forma-se o caráter da organização,analisado no capítulo 3.

o século XX ficou marcado pela atuação do Estado e de grandes corporações

que contribuiram para a construção das chamadas burocracias que, mais do

que viabilizar o desenvolvimento humano, acabaram por inibi-lo. A

sobreposição das estruturas sobre os indivíduos tem limitado as ações

humanas e produzido a "alienaçãd' que mina toda a capacidade humana de

pensar, refletir, agir com autonomia e liberdade, e melhor, com «autenticidade"

(BAXTER, 1982). Alguns aspectos que retratam essa sobreposição da

estrutura sobre os indivíduos são, por exemplo: a estruturação de cargos

(hierarquia) é bastante valorizada pois garante aos seus ocupantes o poder

desejado de controle sobre situações e pessoas; meritocracia e plano de

carreira verticalizado; normatização e controle do comportamento humano e

centralização das decisões. Como consequência disso, tem-se o estímulo à

subserviência,à competição, ao individualismo,aos excessos no exercício do

comando, gerando um ambiente no qual as decisões estão contaminadaspela

ausência de imparcialidadee excessiva subjetividade,minando a credibilidade

do processode desenvolvimentoorganizacional.

Por conseguinte, a baixa motivação para o trabalho - fonte de estudos e

discussões nas últimas décadas - reflete a instabilidade de um sistema

organizacional que não encontrou o equilíbrio entre suas necessidades

técnicas e humanas. Como proposto por sociólogos e psicólogos - entre eles:

A. K. Rice, F. E. Emery, E. L. Trist - do Instituto de Relações Humanas de

Tavistock, as organizaçõessão sistemassociotécnicos,estando, portanto, seu

desempenho dependente da qualidade do relacionamento entre os

subsistemas técnico e social, pois todo o potencial técnico só é realizado

eficiente e eficazmente se, e somente, se as pessoas estiverem motivadas e

comprometidas com o trabalho e com os seus pares. A bem da verdade,

historicamente pode-se observar que o sistema técnico tem preponderado

sobre o social, provocando uma profunda deterioração da condição de

existência humana.
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As pessoas, por sua vez, encantadas pelo avanço científico, tecnológico e

econômico, pouco têm parti.cipado da crítica e construção de alternativas ao

desenvolvimento das organizações, contribuindo modestamente para o

necessário equilíbrio entre suas dimensões técnicas. sociais e humanas. Isso

tem favorecido a concentração do poder e o estabelecimento de um perigoso

controle soda I por aqueles que detém o poder econômico. O resultado tem

sido um sistema político e social corroído pela corrupção e de exacerbado

individualismo. produzindo a adoção de práticas não éticas por todas as

camadas sociais que. por sua vez. têm justificado essas práticas pela falta de

bons exemplos de conduta de suas lideranças. A "selva' onde se vive mostra a

disputa egoísta e sem escrúpulos por espaços que garantam o próprio bem

estar, gerando a corrosão do caráter e apontando para mais uma espécie em

extinção: o ser ético. Como poder-se-á viver em uma sociedade cada vez mais

egoísta? Como esse processo de corrosão do caráter poderá ser revertido?

Numa perspectiva histórica, para se entender a formação da moralidade e da

ética. fator determinante do comportamento humano. é crucial que se

entenda as relações entre os indivíduos e as organizações -

caracterizadas pelas formas de organização social orientadas para o

trabalho - construídas sob a forte influência do processo de industrializacao.

Até hoje, o acúmulo de injustiças nas relações indívíduo-trabalho-capital pode

ser entendido com base na conduta adotada em relação à distribuição justa do

trabalho e seus dividendos; treinamento e desenvolvimento de competências

individuais e coletivas; discriminação racial, de idade, sexo. crenças religiosas,

etc.; e políticas gerais sobre o emprego de pessoas (LONSDALE, 1985). Cabe

acrescentar que. no caso brasileiro, por se viver num" caldeirão morar típico de

uma sociedade multicultural e pluralista, o modelo de colonização adotado

pelos portugueses. baseado na exploração e transferência de recursos naturais

para as metrópoles, influenciou a formação de uma cultura de exploração e

aventura sem limites, definitivamente incorporada na racionalidade empresarial

e legitimada pelo capitalismo, culminando, por exemplo, com uma moral

fundada U na mania de se levar vantagem em tudo". É relevante destacar não

ser exclusividade da sociedade brasileira tal comportamento. pois o aspecto da

acumulação predominante no sistema capitalista tem cultivado esse espírito de
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exploração e aventura que está, por vontade social, na lógí.ca técnico-

econômica que se espalhou pelo mundo com a Revolução Industrial.

Com isso, o" estado de espírito" predominante na sociedade reflete" o cada um

por si", fruto do distanciamento entre discurso e prática, ou seja, entre aquilo

que os líderes falam e a maneira como agem. Se ainda hoje muitas empresas

ousam afirmar que li o ser humano é seu melhor ativo", frase atribuída ao

ditador russo Stálin, as práticas têm mostrado que, para as empresas,

importante o ser humano não tem sido. Basta observar sua condição de

existência dentro e fora das empresas que pode colocar em dúvida o projeto

humanista do desenvolvimento organizacional. Internamente, observa-se um

ambiente de trabalho ruim, com constantes disputas, jogo de interesses,

manipulação, falta de respeito por parte das lideranças, não reconhecimento,

falta de oportunidades de realização pessoal, etc.; externamente, baixos

salários que levam a uma condição de vida sofrível, problemas de saúde de

ordem física e mental que acabam dificultando a convivência em família e

social, exploração mútua nas negociações comerciais, falta de espírito de

cidadania, ausência do sentido de comunidade; fatos que têm demonstrado a

não compreensão do indivíduo sobre sua razão de existência. Como se pode

falar em comprometimento, justiça, liberdade e autonomia se o comportamento

organizacional está contaminado pelo desejo de poder, manipulação, defesas

de interesses próprios e competição? Observa-se, portanto, uma sociedade em

permanente conflito existencial devido a sua fragmentação moral. Para

MACINTYRE (1984, p. 2-5), a fragmentação e destruição de partes da

moralidade, apesar da continuidade de sua linguagem e aparências, conduzem

à investigação sobre a confusão e desordem em que se encontra o mundo

atual e, conseqüentemente, a própria moralidade.

Os dilemas vividos no presente refletem a atuação de racionalidades bastante

distintas que constroem o dia-a-dia das organizações. Instrumental ou

substantiva, tais racionalidades atuando em conjunto são os pilares da

formação moral e ética. O que será para o indivíduo a sua casa e o que será a

rua? Entender essa dinâmica entre espaços de convivência multiculturais

possibilita uma revisão do tratamento hoje dado ao público e ao privado, ou
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seja, a relação entre a formaçãomoral e ética oriundado núcleo famiriare dos

demais grupos sociais, para que se possa entender como as pessoas

influenciamas organizaçõese são influenciadaspor elas (DaMATTA, 1991).

Essa interdependência faz com as pessoas tenham que se ajustar à

diversidadede valores presentesna sociedade.Do ponto de vista sistêmico,o

comportamento da sociedade e suas instituições constróem

dinamicamente a moral, ou seja, somos aquUo que aceitamos ser e,

portanto, acomodando-nos a usufruir dos beneficios gerados por um

sistema econômico que, por obrigação moral e alívio de nossa

consciência, criticamos. Portanto,somos todos responsáveispelo momento

presente,e cabe a cada um desempenharbem o seu papel para construirum

futuro melhor. Nesse sentido, os executivos.e gerentes detém um papel

fundamentalna transformaçãodos valores moraise éticos, pois representame

lideramum dos principaisgrupossociais:a empresa.É a partir de sua vivência

na empresa que o indivíduo transfere e recebe os valores que serão

multiplicadosem seu convívio social. Se conflitos emergem, tomado-se uma

ameaçae não uma oportunidadepara o desenvolvimento,é devido a falta de

habilidade, ou melhor, a falta de ética dessas lideranças no gerenciamento

dessadiversidadecultural,aproveitandoseu potencialtransformador.

Isso leva a crer que o desenvolvimento de um modelo de gestão de

organizações numa era de alteridades e diversidade, depende de

princípios éticos universais, que ao resgatar a importância do ser humano

como fim e não mais somente como meio, incorporem na filosofia de

gestão os valores humanos relevantes para um comportamento social

que desacelere a degradação moral e ética e melhore a qualidade das

relações humanas e de vida, contribuindo para o regaste da condição

humana nas organizações. O aspecto essencial nesse necessário

processo de mudança é a reflexão sobre o poder de transformação das

organizações para a construção de um mundo melhor.

De uma maneira geral, a sociedadetem estado inquieta e sob tensão devido

ao acúmulode sua insatisfaçãocomo tipo de conduta retratadoem parágrafos

anteriores, tendo passado a cobrar das organizaçõesuma postura diferente
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que melhore o quadro social em questão. Tal incômodo com a realidade em

que se vive deve-se em parte ao confronto de valores: de um lado, o espírito de

solidariedade e coletividade oriundos da formação, predominantemente, cristã

do povo brasileiro e a possível justificativa de que a dificuldade para se

construir uma ação transformadora pode estar relacionada com a falta de

oportunidade para o exercício da cidadania. Em contraposição, está a lógica de

acumulação capitalista que tem alimentado o individualismo, a ganância, a

ostentação, a manipulação, a exploração mútua, conforme já citado. Assim,

constata-se, no presente, o esforço de algumas organizações que,

pressionadas por uma sociedade mais organizada, estão revendo seus

comportamentos e redirecionando suas ações em busca do desenvolvimento

moral e ético. Na verdade, esse movimento reflete a tentativa de se reverter o

quadro gerado pelo esgotamento de um modelo de desenvolvimento

excludente que tem provocado instabilidade social. Concluindo, chegamos" ao

fundo do poço", e, moralmente, somos obrigados a nos posicionarmos e a

contribuir para que a sociedade encontre seu rumo na existência ética.

A dimensão ética das práticas empresariais nos modelos de gestão

contemporâneos está relacionada com a reflexão crítica sobre a teleologia das

ações humanas e organizacionais, tema a ser abordado no capítulo 4. Assim, a

sociedade defronta-se com o desafio da mudança e da regeneração ética da

humanidade a partir da "crença na 'perfectibilidade humene" que vai alimentar

a visão rousseauniana da possibilidade de uma completa regeneração da

ordem política e social, isto é, da criação de uma sociedade justa na qual o

homem - remodelado e apaziguado - deixou de ser o egoísta vaidoso e

insaciável para se tornar o cidadão virtuoso e dedicado de uma democracia

igualitária' (FONSECA, 1993, p. 36). A urgência dessa mudança é necessária

para se construir a condição mínima de existência para o ser humano, que é,

por natureza, o elemento chave na transformação do mundo, conforme pode

ser observado nas importantes contribuições de pensadores que têm criticado

2 John Stuart Mil! promoveu, no campo da economia, uma grande síntese entre a teoria econômica
ricardiana e a ética utilitarista de Bentham. Rejeitou a noção de uma natureza humana fixa e imutável
dominada exclusivamente por desejos egoístas. Trouxe o princípio da Mperfectibilidadehumend': cada
indivíduo é dotado de um impulso de auto-aperfeiçoamento, isto é, de um desejo de tomar-se melhor
como pessoa humana e de uma capacidade crescente de pautar sua conduta à luz de suas próprias
deliberações e consciência moral (FONSECA, 1993, p. 41-42).
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a lógica positivista da modernidade. Afinal, como assegurar-se-á a

sobrevivência futura com a crescente escassez de recursos naturais? Como

viver e alcançar a felicidade numa sociedade desprovida de condições mínimas

de segurança, saúde e educação, gerando um permanente estado de tensão e

violência social? Desprovida da busca e realização de valores que permitem a

construção da vida em reciprocidade, até quando pagar-se-á o" custo invisíver,

mas real, da ausência de ética e de responsabilidade social?

A transformação moral, que tem permeado esta análise, tem uma importância

estratégica na definição da ética que norteará a relação das empresas com seu

meio. Hoje, a relevante questão que se impõe é sobre a sobrevivência e bem

estar do sistema social como um todo e não somente de determinados grupos

ou classes sociais. A questão moral entra na discussão dos problemas

anteriores por tratar-se não de uma dimensão isolada da vida humana, mas

sim de uma dimensão essencial à construção dos alicerces para a evolução da

humanidade.

Este trabalho visa, à luz das contribuições sobre a ética desde os pensadores

gregos, refletir sobre a realidade moral e ética nas empresas, com o intuito de

identificar o ponto de ruptura que possibilitará a essas empresas iniciarem o

caminho em busca da superação dos desafios éticos presentes em uma

sociedade perdida em suas contradições. Isto significa iniciar o processo de

mudança que irá educar moral e eticamente os seres humanos através da

conscientização de todos sobre a razão de ser e finalidade da existência de

pessoas e organizações num mundo que, dinamicamente, é construído a cada

dia, impondo novas exigências e desafios à formação de seres humanos.

Exigências e desafios que estão relacionados com a crença de que é mais

difícil assumir uma postura ética do que não agir eticamente. Talvez, essa

crença seja o reflexo da não relevância social de virtudes importantes -

honestidade, transparência, bondade, respeito, altruísmo, lealdade, coragem-

à formação do caráter da sociedade contemporânea.

Portanto, a educação em ética, processo de expansão da crítica e do

conhecimento da moralidade que tem definido a realidade organizacional, bem
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como da autocrítica e do autoconhecimento, aliados à autonomia e à

responsabilidade decorrentes e impulsionadoras das mudanças em busca de

indivíduos e organizações capazes de integrar e desenvolver significados e

valores para a arquitetura de uma nova sociedade, compõe a síntese das

intenções deste trabalho que, sem a pretensão de recompor os "cacos da

fragmentação moral e ética', almeja contribuir com os pensamentos sobre a

ética nas empresas, refletindo e levando o leitor a refletir sobre o sentido de

sua existência e a importância de sua ação no meio em que vive.

As contribuições dos estudos sobre a ética têm mostrado que a base de todo

processo de mudança está no conhecimento que cada ser humano tem de si

mesmo e da realidade a sua volta, conforme mencionado no parágrafo anterior.

Essa compreensão mais apurada do mundo constitui-se na força-motriz da

necessária recomposição moral e ética das organizações, pois, afinal, o caos

social em que se vive é uma evidência de problemas na formação moral da

sociedade fato que tem gerado condutas não aceitáveis do ponto de vista do

bem estar e da felicidade humana. Cabe acrescentar que a ética dificilmente se

tornará imprescindível à existência humana se os esforços à transformação da

essência das organizações se limitarem a criar regras de conduta, pois as

regras, historicamente, têm sido criadas para garantir a ordem e a disciplina

através de um rígido sistema de recompensas e punições (behaviorismo''). São

simplesmente meios para se alcançar o objetivo final que é a conduta ética,

não possuindo o poder de mudança e conscientização que muitos acreditam

que elas tenham. Sua existência não garante o desenvolvimento moral e ético,

pois, enquanto meios, na maioria das vezes tomam-se um fim em si mesmo ao

produzir comportamentos condicionados e não conscientes, não tendo valor

algum para o grupo caso os valores éticos presentes na cultura organizacional

não cultivem o desenvolvimento da consciência ética - pois os discursos

sobre a ética na maioria das vezes têm estado distante das práticas

empresariais no cotidiano - que está fundamentada e fundamenta uma vida

com autonomia.

3 Do inglês behaviour , é a corrente da psicologia científica que nasceu no início do século com J. 8.
Watson. Está ligada a afirmação de que todo comportamento tem origem em fatores externos ao
indivíduo, os quais reforçam e punem o bom e mau comportamento, estimulando-o ou anulando- para
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Assim, cabe reforçar aqui um dos pilares deste trabalho., o. auto.conhecimento.,

com uma frase que representa o. início. dessa transfo.rmação. e simboliza a era

da ftlosofía Socrática, cujas idéias nasceram a partir da inscrição existente no.

templo. de Delfos, que tinha como. deus Apolo.: «Conhece-te a ti mesmo', Mas,

será essa desejada consciência facilmente alcançada? Lo.gicamente que não,
MORGAN (1996, capo 7), a partir da Alegoria da Caverna, de Platão, aborda a

idéia das "prisões psíquicas" que tratam das variáveis inconscientes que

influenciam o comportamento humano. e a atuação. dos mecanismos de defesa

na construção das resistências à realização. de ações ameaçadoras e

desestabilizadoras das crenças individuais e coletivas. Essas defesas buscam

garantir não. um comportamento desejado, mas sim evitar o Indesejado, pois a

consciência sobre o. comportamento conduz a mudanças nas atitudes, com as

quais o. ser humano. tem dificuldade de lidar (ver capítulo 4). Presos a essa

caverna, os indivíduos resistem à ética pois ela oferece a perspectiva de uma

vida humana associada, fundamentada no. conceito. de cidadania, que no

cotidiano poderá fazer convergir o.s interesses de todos e não. os de uma

minoria que até hoje tem controlado. o."stauts quo", lançando. as bases para a

construção. de uma nova realidade, mais humana e ética.

Portanto, a busca por alternativas à educação em ética passa pela construção

de valores que contemplem o. resgate de uma vida virtuosa e que, mediante o

desenvolvimento. moral e ético, alcance seu permanente aprimo.ramento. A

educação e a ética são essencialmente um fator de libertação do homem e a

base para um melhor convívio. social mas, de uma maneira geral, observa-se

que o discurso orientado para a ética nas organizações está carente de

conteúdo.

A bem da verdade, cabe esclarecer que a orientação coqnitivista" , presente ao

lenço deste texto, corresponde, na filosofia, à posição. racionalista. Esse

trabalho. busca contribuir com um campo de estudo. que, pela sua fluidez,

essa corrente todo comportamento pode ser explicado como uma reação motora ou glandular
condicionada.
4 Pertecente a corrente da psicologia chamada de cognitivismo, que privilegia as atividades
superiores humanas - a cognição-, faculdade, ato ou ação de conhecer. Está voltada para a
aquisição de conhecimento.
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felizmente, ainda não preconizou quaisquer tipos de dogmas - pois, filósofos e

educadores, a princípio responsáveis pela reflexão e educação moral e ética,

ainda não chegaram a um acordo a respeito da natureza dos valores morais e

éticos. Eu reforcaria aqui os objetivos do trabalho ciom uma frase assim - este

trabalho pretende copntribuir para que se alcance esse acordo, esclarecendo

ainda mais a questao)

Como já abordado, é com a reflexão em busca do autoconhecimento, do

conhecimento da realidade a sua volta e da formação de uma postura

autônoma, transformadora e responsável, que esse trabalho visa contribuir,

oferecendo, sob uma avaliação crítica a respeito da realidade, possíveis

caminhos ao desenvolvimento ético das organizações. A importância de

estudos como este exigem um cuidado adicional que é o de não incorrer no

erro de falar numa moral viciada pela visão e pensamentos únicos e exclusivos

do autor, que pode, eventualmente, não enxergar seus próprios limites, dando

ao texto um caráter deontológico e prescritivo. Isso não significa que abdicarei

de minhas emoções em favor da razão, nem da razão em favor das emoções,

pois o conhecimento baseado exclusivamente na razão é simplesmente

matéria, baseado exclusivamente nas emoções é espírito, enquanto que o

conhecimento fruto da razão e da emoção é essencialmente humano, corpo e

alma em sua totalidade. Para mim, todo trabalho científico é rico quando resulta

de uma emoção, mas pode ficar pobre se o autor perder sua razão.

PLANO DO PRESENTE ESTUDO

Com essa discussão introdutória foram apresentadas algumas considerações

sobre moral e ética na sociedade contemporânea. Pretende-se avançar neste

estudo teórico pesquisando na literatura como as empresas têm lidado com as

questões éticas que muito tem incomodado a sociedade, comprometendo a

qualidade dos relacionamentos e a competitividade dos negócios. Busca-se

identificar se a postura adotada tem sido proativa, utilizando-se do processo de

desenvolvimento moral e ético como um componente essencial do processo de

mudança organizacional. As preocupações em tomo da formação de cidadãos

responsáveis, autônomos e éticos, conduz à reflexão sobre a essência e
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finalidade das empresas, as responsabilidades inerentes a esse processo e

quais são as possibilidades à consolidação de uma nova base moral e ética

nas empresas.

Assim, surgem, inicialmente, alguns questionamentos-chave para o trabalho a

ser desenvolvido: o que é uma empresa ética? O que tem contribuído para

ausência de ética? O que é desenvolvimento moral? O que significa para as

pessoas falarem em certo e errado, justo e injusto, bem e mal? Qual foi, é, e

será o papel das empresas na construção da realidade em que se vive hoje?

De que forma elas podem contribuir para uma eventual transformação? Estão

todos desejosos e preparados para isso?

A proposta deste trabalho envolve a adoção de princípios éticos e humanos

como requisito à sobrevivência de empresas em uma sociedade que encontrou

em seus paradoxos os limites à sua existência, indo portanto à procura da

redefinição de seus horizontes a partir da reconstrução moral e ética. Espera-

se uma mudança na lógica da mudança que reduza o impacto da predominante

racionalidade instrumental, paradoxalmente, construtiva e destrutiva, e que é

responsável pelo sentimento de impotência das pessoas diante de sua força

esmagadora. Na verdade, discutir os aspectos relacionados com a evolução da

lógica empresarial moderna e os resultados de sua ação no ambiente exige,

antes de tudo, muita coragem para transformar a ordem predominante,

tratando de tornar compreensível à dimensão humana os fatores determinantes

da moral e da ética.

O capítulo 1 abordará a origem da ética numa perspectiva histórica,

destancando-se a evolução do pensamento humano dos gregos às correntes

existencialista e fenomenológica do século XX. O capítulo 2 tratará do conceito

de ética e moral e das bases morais que têm fundamentado a ética. O capítulo

3 refletirá sobre o caráter da organização, abordando historicamente o

surgimento da era moderna e as transformações e crises vividas pelas

organizações nos últimos séculos. Discutirá sobre a lógica de acumulação

capitalista, supostamente excludente e desumana, que tem influenciado a

construção dos atuais modelos de gestão; e o surgimento da preocupação
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ética no espaço organizacional, contextualizando o atual momento do mundo

dos negócios. O capítulo 4 abordará os desafios estratégicos e éticos para as

empresas e a importância de sua liderança no processo de transformação

moral e ética para a construção de uma nova era na qual a responsabilidade

social e a ética serão os pré-requisitos para a existência de qualquer grupo e

instituição social. Buscará também esclarecer a origem dessa estratégica de

mudança, demonstrando seu caráter aglutinador, transformador e gerador de

possibilidades ao desenvolvimento ético das empresas. Dar-se-á destaque ao

ponto de ruptura que levou à discussão sobre a teleologia organizacional,

reorientando o comportamento e as estratégias de mudança das empresas.

Nesse capítulo, entra em cena o desafio da educação em ética - a libertação

do homem de sua caverna - no processo de emancipação do indivíduo que

culminará com o desenvolvimento ético desejado, ou seja, pessoas preparadas

para resolver questões éticas com responsabilidade e autonomia. Aqui também

dar-se-á destaque à institucionalização da ética através da construção de um

clima ético que poderá contribuir para o comprometimento de todos na

transformação ética da empresa, requisito estratégico para sua

competitividade.

A palavra ética sintetiza uma forma de pensar e agir que faz convergir, dentro

deste trabalho, valores sobre os quais serão analisados o comportamento de

indivíduos e organizações dentro de uma abordagem transformacional. Esse

estudo abre mais um caminho para a reflexão ética sobre a lógica do

desenvolvimento adotada pelas empresas, seu impacto na vida humana e na

relação do homem com seu trabalho, com seus pares e demais grupos sociais,

abordando as possibilidades de reorientação das organizações na construção

de um mundo mais digno para se viver.

Abordar questões tão complexas na história da humanidade exigirá um grande

esforço e bastante cuidado para ser objetivo sem ser superficial. O conteúdo

deste trabalho visa, modestamente, "plantar mais uma semente nesta terra

fértil do conhecimentd', que só sobrevive graças à maravilhosa capacidade de

pensar do ser humano.
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Esta introdução não pretende transformar o conteúdo do trabalho em um

remédio para uma sociedade doente, mas ambiciona, sim, conclamar a todos

para a reflexão e descoberta dos alicerces de nossas vidas.
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CAPíTULO 1

A ORIGEM DA ÉTICA

Para cumprir seu objetivo, o presente trabalho coloca antes de qualquer outra

reflexão, a revisão da construção da reflexão ética, cujo conteúdo servirá de

base para a avaliação da sociedade criada pelo processo de industrialização.

A reflexão ética não é novidade na história, tendo estado sempre presente na

reflexão filosófica que acompanha o desenvolvimento do homem. Desde sua

origem, o ser humano vive uma permanente batalha entre o bem e o mal, o

certo e o errado, o justo e o injusto, estando sua existência apoiada na solução

desse conflito - fato que tem proporcionado à civilização uma revisão dinâmica

de seus valores, em busca, felizmente, do estabelecimento de um padrão e

condição de vida que cultive, cada vez mais, o bem individual e o bem comum,

meta que demanda à reflexão moral e a ética.

Esses conflitos emergem dentro de uma estrutura social alicerçada em valores

predominantemente econômicos, nos quais se apoiam egoisticamente a

disputa pelo poder e o status que permitem o controle nas esferas econômica,

social, cultural e política. Essa estrutura social e os valores que a sustentam,

têm cultivado uma sociedade permeada por antagonismos tais como:

a guerra e a paz, as desigualdades sociais e econômicas, a simplicidade e o

luxo, a rejeição e a busca do bem, a integração e a desintegração, enfim, a

imoralidade e a moralidade. Tal sociedade tem sido incapaz de superar esses

antagonismos, embora tenha crescido na posse do conhecimento e dos

instrumentos capazes de lidar eficazmente com os mesmos. O pano de fundo

desse status quo é o vazio de valores e princípios que potencializam a

humanização da sociedade. A história da filosofia mostra a contínua

preocupação em denunciar os valores e princípios responsáveis por esses

problemas, e a procura e realização de outros que estimulem a construção de

uma sociedade justa e igualitária.
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Na tentativa de entender essa dinâmica para mudá-Ia, variadas interpretações

têm sido oferecidas por pensadores que serão abordados mais adiante que,

incomodados com o spirit de la vie predominante, têm questionado, ao longo

da história, o conteúdo ético da ação humana num plano multidimensional que

transita permanentemente entre o concreto (vida terrena) e o transcendental

(vida após a morte).

Originária da palavra grega U ethikEf (morai), a ética é genericamente a parte da

filosofia que busca resposta à seguinte questão: o que é o bem? E como este

pode ser realizado na sociedade? Em outras palavras, estuda a moralidade

dos atos e seus fundamentos. É considerada a filosofia da conduta (CIUDAD,

1986, p. 28). A moral é entendida como o fundamento da conduta e, portanto,

dela decorre a legitimação de princípios e normas que guiam a conduta, e que

constituem a ética. A ética é portanto, produto da condição de um ser cultural -

na verdade, multicultural - que podendo optar por caminhos alternativos de

vida (sua indeterminância ontológica), em seu esforço de adaptação ao mundo

e ao seu semelhante, estabelece princípios universais capazes de ajudá-lo a

prever e harmonizar sua relação com o outro e com o mundo. Sua conduta é

uma conseqüência da história de cada ser (dimensão diacrônica) e de sua

inserção num contexto social (dimensão sincrônica), revelando sua

subjetividade - valores, crenças, emoções, volições e racionalidade, e seus

desafios de adaptação - a luta pela sua sobrevivência, sua realização e sua

convivência em colaboração com o outro; em outras palavras, revelando sua

luta por criar, aperfeiçoar e aplicar seus princípios. A razão, as volições e os

sentimentos, constituem-se em instrumentos essenciais dessa condição

ontológica aberta. A utilização da razão revela a consciência que permite

decisões e ações fundamentadas no conhecimento das leis da natureza e nas

conseqüências das próprias opções. As volições mostram o controle que ele

pode ter sobre o mundo e que deve ter sobre si mesmo. E as emoções revelam

sua potencialidade de um ser de prazer (condição que constitui-se numa fonte

essencial de energia para o agir.

A conduta de cada um permite conhecer seus problemas e sua luta por

sobreviver, se realizar e conviver em reciprocidade com o mundo e seu
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semelhante. A conduta, revelando as opções e passos de cada um, mostra um

pouco o mundo, a vida comunitária e a vida social que cada um está

construindo. Os mecanismos da conduta e das opções que esta escolheu ou

desprezou são muito complexos e ricos em recursos que permitem até mesmo

ocultar as intenções reais que movem o indivíduo. Daí, um fato importante na

reflexão ética é a capacidade de esconder seus atos, mascarando-os por

outros. A reflexão ética tem contribuído significativamente para a interpretação

desses atos. Nesse sentido, a autonomia de uma sociedade e de um indivíduo

está relacionada com sua reflexão ética e autocrítica moral, como uma fonte de

energia que lhe permite redirecionar-se e encontrar caminhos mais humanos

para si mesmo e para os outros.

Estudos da moral e da ética constituem parte essencial da tradição filosófica e

de sua tentativa de compreender o homem em seu espaço, ser determinante e

determinado, objeto e sujeito de sua realidade social. O apogeu da atividade

filosófica - reflexões fundamentadas na tentativa de interpretação das relações

do homem com seu mundo, com seu semelhante e consigo mesmo - deu-se

na Grécia antiga a partir de uma concepção mais racionalista do homem e do

universo. A filosofia é um conhecimento e reflexão universal e abrangente.

Nada escapa à indagação filosófica, como escreveu Tomás de Aquino

"incipiens philosofare tuto potest problema critiun instituere" (o estudante de

filosofia pode colocar qualquer problema crítico sobre o mundo) Capitulo I da

Suma Teologica. Alguns aspectos importantes a serem considerados sobre a

filosofia é que ela não pode ser confundida com formas não racionais de

conhecimento como a religião, a magia; não é ciência no sentido lógico-

positivista - utiliza técnicas qunatitativas, gerando hipóteses, experimentando e

analisando; e também seu domínio não está nas ciências sociais e na

administração, por exemplo, envolvendo estudos sobre a cultura organizacional

e estilos gerenciais; pois não faz uso de formulação de hipóteses e sua

verificação por algum tipo de procedimento investigativo.

Para fundamentar a análise pretendida nesta tese, serão analisadas algumas

das correntes que representam o pluralismo da reflexão filosófica e sua

abrangência de princípios que constituem a reflexão ética.
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Segundo CIUDAD (1986), as principais correntes filosóficas são: a filosofia na

Antigüidade (cosmólogos, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sofistas, Sócrates,

Platão, Aristóteles, Estóicos, Epicuro, Lucrécio, Sêneca e Plotino, entre outros);

a filosofia cristã antiga e medieval: Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre

outros; a filosofia moderna: Descartes, Malebranche, Espinosa, Leibniz, Kant,

Marx, Nietzche, Hobbes e Smith, entre outros; e a filosofia atual, na qual será

tratada a crise do racionalismo e as novas correntes como o existencialismo

(Kierkegard, Heidegger e Sartre) e o estruturalismo (Russell e Lévi-Strauss).

Ele subdivide as correntes do pensamento filosófico em Filosofia Real

(Metafísica geral ou filosofia primeira; e Metafísica especial: cosmologia,

psicologia, teologia natural), Filosofia do Conhecimento (lógica e teoria do

conhecimento) e Filosofia da Conduta (Ética). Essa última é a que interessa

neste trabalho que refletirá sobre sua aplicação nas organizações

empresariais.

Para entender a discussão em tomo da ética nas organizações de negócios,

objeto deste estudo, é importante reconstruir os caminhos trilhados pelo

pensamento filosófico da Grécia antiga aos tempos modernos. Não se pretende

aqui dar um tratamento analítico e detalhado do percurso histórico da ética,

mas sim destacar os momentos que, de modo mais incisivo, subsidiam a

presente pesquisa.

1.1 - Os gregos em busca da definição do ser

Os ideais da era helenista (300 a.C.-1 a.C.)1, como a moderação do espírito

(estoicismo) e do prazer (epicurismo), por meio do apego à moral e à razão

como princípio do desenvolvimento do comportamento virtuoso, encontraram

1 Período marcado por diversas tendências no pensamento filosófico: o cinismo de Diógenes, o epicurismo e o
estoicismo de Zenon. No campo das artes helenísticas, predominava um estilo realista de representação. Zenon foi
responsável pelo início de uma doutrina filosófICaque encontrou vários outros seguidores, dentre os quais estavam
Crisipo, Cleanto e os romanos Marco Aurélio e Epicteto. O estoicismo foi caracterizado pelo ideal de moderação do
espírito, regida através da austeridade moral e da razão, instrumentos que levariam o homem à indiferença quanto
aos seus infortúnios. O epicurismo, doutrina fundada por Epicuro (341-270 a.C.), encontrava na moderação do prazer
um elemento fundamental para o cuHivo do espírito e para a realização da prática das virtudes. O cinismo de
Diógenes fora uma doutrina que se orientava pela indiferença frente as convenções do status social, pois estas iam
contra um modo de vida que seria regido apenas pelas leis naturais. A influência da filosofia grega estendeu-se por
vários domínios até regiões distantes, como as regiões limítrofes à india. A filosofia grega foi conhecida pelas elites
de variados povos da Europa Ocidental. (Enciclopédia Digital, 1996)
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sua realização nos principais pensadores da época: Sócrates, Platão e

Aristóteles.

Para a filosofia grega, o ser humano pleno não é o que faz, mas sim o que

contempla. A ética é a arte da boa vida (good lite) e fundamenta-se em dois

termos-chave: eudaimonia (felicidade) e areté (virtude). A felicidade depende

do sentir-se bem, o que significa alcançar a desejada condição de existência

espiritual e material necessária ao bem-estar. Apesar de o conceito de areté

ser mais amplo do que a palavra virtude, pois também contempla qualidades

não morais, como a "arte de filosofar', quando se fala em virtude, a única

referência é o conceito grego de areté. Para Sócrates e Platão, sabedoria,

justiça, coraçern, moderação e devoção são as virtudes relacionadas com o

comportamento correto perante os deuses. A grande questão a ser

respondida na época era acomo o homem deveria viver para alcançar a

eudaimonia7' ou melhor dizendo, como ele deveria viver para que cada um

de seus pares pudesse dizer que ele viveu uma vida de sucesso, uma vida

repleta de realizações que o conduziria a um estágio pleno de felicidade?

(ROWE, 1996, p. 122-123)

Sócrates (470-399 a.C.), o primeiro a induzir à reflexão sobre essa questão, é o

ponto de inflexão no pensamento grego. Abordava a importância do

autodesenvolvimento, definindo-o como a busca do conhecimento e da

verdade por intermédio de permanentes questionamentos, processo esse

chamado de "maiêutica" - exercícios de interiorização que dependem de um

processo altamente subjetivo para a realização das descobertas. "A razão é o
meio adequado para penetrar a realidade' (CIUDAD, 1986, p. 61). A

subjetividade, característica da era socrática, será retomada por Kant (1724-

1804).

Sócrates tirou a filosofia do cosmo - realidade física percebida pelos sentidos -

e a voltou para o homem, ou seja, trouxe a filosofia do "céu para a terra'. Para

ele e Platão, uma boa vida é, obrigatoriamente, uma boa vida moral. O

comportamento correto depende da utilização da razão num esforço árduo de

pensar sobre a conseqüência dos atos num mundo materialmente definido,
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considerando a tendência do indivíduo à preservação, prioritariamente, de seus

interesses. Seu principal lema, extraído do templo de Apolo em Delfos, é

"Conhece-te a ti mesmo". E, posteriormente, uma vida que não é meditada não

vale a pena ser vivida.

A partir de Sócrates, muitos filósofos abordaram a questão da moralidade e da

ética, entre eles, seus discípulos Platão e Aristóteles, que, naquela época,

tratavam a questão da felicidade (eudaimonia) e do comportamento virtuoso

(areté) como fim supremo da conduta humana. A grande preocupação era

definir o que era ser humano, ter uma boa vida humana. Para Platão, a

contemplação da idéia do bem é fonte de inspiração e busca da felicidade por

meio da sabedoria aplicada à purificação da alma e, portanto, no

desenvolvimento das virtudes - sendo esse o caminho do desenvolvimento

espiritual que possibilita ao ser humano enxergar além da matéria e, assim,

construir uma vida terrena em busca da perfeição moral, fonte de harmonia.

U Justiça (diké), prudência ou sabedoria (frônesis ou sofia), fortaleza ou valor

(andréia) e temperança (sofrosinef (VALLS, 1991, p. 27; CIUDAD, 1986, p. 69;

ROWE, 1996, p. 121-132) são as virtudes platônicas.

Platão destacava a importância do " Sumo Bem, da vida divina, da equivalência

de contemplação filosófica e virtude, e da virtude como ordem e harmonia

universaf (VALLS, 1986, p. 28), o que significava alcançar a felicidade a partir

de orientações de conduta oriundas do " mundo das idéias" e do

desenvolvimento de um comportamento virtuoso. "A ética e a política de Platão

tinham origem em sua metafísica' (CIUDAD, 1986, p. 69). Ele era considerado

mais abstrato que Aristóteles. Para ambos, o uso da razão é uma condição

necessária, mas não suficiente, para viver a verdadeira vida virtuosa (ROWE,

1996, p. 126). Apesar de oferecer uma idéia de que tipo de pessoa cada um de

nós deveria almejar ser, a filosofia platônica estava distante dos problemas do

dia-a-dia das pessoas. Uma das grandes contribuições de Platão está na

formulação de sua Teoria do Conhecimento, que se assemelha à Teoria das

Idéias Inatas - a consciência humana reflete naturalmente os desígnios de

Deus - desenvolvida na Idade Média por São Jerônimo e Santo Agostinho.
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Aristóteles, o criador da lógica (aquisição e sistematização de conhecimento),

critica a Teoria do Conhecimento platônica e volta-se para a experiência do

cotidiano como fonte de entendimento da ética. A virtude, caminho para o

homem alcançar a felicidade, é aprendida a partir de ensinamentos e vivência

prática dentro dos grupos sociais aos quais o indivíduo pertence. Para ele, os

seres humanos, mediante sua sensibilidade e capacidade de tomar decisões

por si só, evoluem moral e eticamente a partir de um processo de tentativa e

erro, chegando a um estágio de maturidade que os habilita a tomar decisões

éticas graças ao que eles aprenderam ao longo de sua existência. Em suma, o

comportamento virtuoso depende muito da educação moral proporcionada por

nossos pares (VELASQUEZ, 1991, p. 26). A verdade ética depende do

conhecimento, razão crítica e vivência social do indivíduo, que, dinamicamente,

cria os valores norteadores de conduta do grupo.

Segundo CIUDAD (1986, p. 82), a ética e moral de Aristóteles aproxima-se em

linhas gerais das contribuições de Platão. A felicidade (eudaimonia) é o

objetivo supremo do homem e distingue-se das teorias hedonistas, para as

quais o prazer é o fim supremo da vida humana - pois, na vida, as pessoas

podem ter muitos prazeres e não serem felizes, e terem tido poucos prazeres e

sentir-se muito feliz. Considera que o bem supremo não apóia-se na aquisição

da virtude, pois ela é somente o meio para se alcançar uma vida feliz.

La felicidad es, en rigor, una repercusión en el alma de lo que para Aristóteles constituye el supremo
bien humano: el ejercicio de la más alta y deferencial facultad dei hombre, que es el entendimiento.
Aristóteles concibe así la felicidad como el momento supremo de la contemplácion intelectual: la
fruición dei comprender, o layrolongación sin limite de ese instante luminoso en que el espíritu
entiende o descobre la verdad".

Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas em um período de

decadência, ocupando-se de preocupações com a organização e restauração

da pólis (cidade-estado grega). Daí deriva o termo política, pois esses

pensadores acreditavam que evitar a decadência dependia fundamentalmente

da vontade humana de se organizar e de se fazer representar por meio de suas

2 A felicidade é, em rigor, uma repercussão na alma do que para Aristóteles constitui o supremo bem
humano: o exercício da mais alta e diferencial faculdade do homem que é o entendimento. Aristóteles
concebe assim a felicidade como o momento supremo da contemplação intelectual: a fruição do
compreender, ou prolongamento sem limite desse instante luminoso em que o espírito entende e
descobre a verdade.
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lideranças na administração da pólis. Assim, o sentido de política está na forma

de uma organização social que possibilite a participação dos diferentes grupos

na definição de seu futuro. É o espaço onde os diferentes interesses

convergem após uma profunda discussão e tomada de uma decisão que

contemple o atendimento das diferentes necessidades do povo. Nesse

momento, é possível observar o princípio da democracia e da razão utilitária,

muito comum nos dias de hoje. Em síntese, "a ética grega pode ser vista, em

sua grande parte, como uma reflexão da sobreposição de um ethos

individualista com as demandas para um comportamento cooperativo imposto

pelas instituições políticas da cidade-estadd', sendo que o que os filósofos

pretendem mostrar é que, na verdade, não existe conflito entre essas duas

posturas (ROWE, 1996, p. 127).

Solucionar a tensão entre os valores individuais e coletivos, típica da sociedade

grega da época, constitui-se num dos problemas básicos a ser resolvido pelos

filósofos. Por intermédio de questionamentos (Sócrates), introspecção (Platão)

ou experiências (Aristóteles), o ser humano tem, como principal desafio, lidar

com uma inerente diversidade que destrói e constrói valores de acordo com os

interesses de cada povo, mantendo seu papel ativo nesse processo de

transformação moral e ética em busca da felicidade e do bem-estar. Dessa

maneira, o autodesenvolvimento acontece não só a partir do autoconhecimento

abordado por Sócrates, mas, também, pela metafísica de Platão e pela

importância do aprendizado da virtude enfatizado por Aristóteles. Se queres ser

virtuoso, pratica a virtude, seria uma boa e condizente paráfrase à teoria

aristotélica.

Ao adotar como ponto de partida a filosofia socrática na Grécia antiga, não se

pretende relativizar na história a importância de contribuições anteriores, mas

sim proporcionar um ponto para o qual o estudo convergirá evolutivamente

até os dias atuais, procurando conceber, com isso, definições sobre a

moralidade, virtudes, justiça, felicidade, razão, etc. Esse ponto de partida é,

ao mesmo tempo, amplo e limitado. Amplo, pois permite diferentes

interpretações sobre a contribuição dos filósofos gregos para a história da

filosofia e do pensamento moderno. E limitado, pois sua veracidade está
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restrita a uma realidade não conhecida na sua íntegra, permitindo inferências

mais seguras a respeito dos conceitos morais e éticos abordados. De

qualquer maneira, os parágrafos anteriores ajudarão a sustentar os

fundamentos deste trabalho.

1.2 - A Era Medieval e Renascentista: do panteísmo ao apogeu do

racionalismo (Como se conhece o ser?)

Na era patrística (do séc. I ao IV), que teve como importante pensador Santo

Agostinho, as grandes preocupações giravam em tomo do aspecto normativo

da moral, considerando as virtudes desejadas, o que deveria ser evitado e os

objetivos de vida que contemplassem o exercício do bem divino. Tais

preocupações sofreram grande influência dos Church Fathers (Papas da

Igreja), que introduziram o conceito de "Ética teística" , que afirma a existência

de um Deus que é o criador do mundo e das regras que devem governar esse

mundo. Esse panteísmo já fora abordado pelo metafísico Parménides no

século VI-V a.C.

A tentativa de estabelecer a "intenção como princípio de avaliação morar,

preocupação característica dessa época, esbarrou nos aspectos relacionados

com o conhecimento dos princípios anteriores, pois uma intenção só pode ser

julgada julgando-se primeiro o conhecimento do indivíduo sobre os possíveis

impactos e fundamentos de sua ação (HALDANE, 1996, p. 139-140). Só assim

ele poderá ser considerado moralmente responsável pelos seus atos. Santo

Agostinho, o primeiro pensador a realizar a grande síntese filosófica do

cristianismo, é considerado o pai da era escolástica na Idade Média. Ele foi um

certo divisor de águas, pois afirmava que diferentemente da concepção greco-

romana, que enaltecia a Razão, propunha que essa, se não fosse imantada

pela" graça divina", não poderia ser critério de veracidade.

Do final do século XI ao XIV, predomina a Escolástica, cuja preocupação

central era com a natureza do universo e a situação do homem dentro dele.

Grandes contribuições para a formação do caráter desse período foram

recebidas dos dominicanos e franciscanos. O principal pensador dessa época
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foi Tomás de Aquino, autor da importante obra Summa Teológica. É importante

ressaltar que, à época, a filosofia era a "ancílla theologiaEf, a escrava da

teologia, isto é, só servia na medida em que era um instrumento para

comprovar as verdades reveladas pelas Sagradas Escrituras.

Vinculada aos pensamentos de Clemente de Alexandria está a idéia de que os

filósofos da Antiguidade, em busca do "como viver' por intermédio do exercício

da razão natural (virtude intelectual e sabedoria prática), chegaram à conclusão

de que o estilo de vida mais adequado às pessoas corresponde exatamente

aos princípios do cristianismo. Para CIUDAD (1986, p. 114), "el cristianismo es,

en primer lugar, un conjunto de verdades reveladas para que el hombre

conozca de su situación en el mundo lo necesario para salvarse, y, en

segundo, una ley cuyo cumplimiento condiciona su salvación" 3. A liberdade

(intuição) e os meios (razão) dados ao homem na escolha de seus caminhos

estavam vinculados ao conhecimento público da moral, que fornecia os

princípios de conduta com base na preocupação com a salvação. Nessa

doutrina filosófico-teológica, a interpretação do bem e do mal é uma

capacidade inata do indivíduo. A consciência, dada ao homem por Deus,

fundamenta-se em uma regra moral que determina que o indivíduo deve

sempre buscar o bem e evitar o mal. São Jerônimo, Tomás de Aquino e Santo

Agostinho ("Deus escreve certo por linhas tortas' ) compartilham desse princípio

e acreditam que a consciência é o espaço de revelação da lei de Deus na alma

humana.

Uma das grandes contribuições encontradas na teologia moral de Santo

Agostinho, e em outros pensadores desse período, está na purificação moral

resultado do ascetismo, ou seja, a alma desvincula-se do corpo (matéria) para

buscar sua realização no mundo dos espíritos (mundo das idéias de Platão),

local onde a" vida" se realiza.

A teoria do conhecimento moral, primeiramente abordada por Platão, avança

até a Idade Média, sendo reforçada pela visão teocêntrica. O domínio da razão
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e o agir corretamente estão na sabedoria do indivíduo (consciência), atributo

divino oferecido ao homem. O bem, fruto dessa consciência, é o meio para

transcender a matéria e encontrar o conforto" eterno" no reino de Deus. Assim,

se tudo é decorrente da bondade divina para com o homem, o compromisso do

homem para com o bem supremo é requisito básico de existência, ou melhor

dizendo, uma lei moral.

Nesse sentido, a ordem moral decorrente de uma força natural chamada Deus

concretiza a idéia sobre a existência de um cosmo, primeiramente abordada

pelos pré-socráticos e Platão, criando o princípio da universalidade de valores

a partir da Lei Natural que deve reger o comportamento humano. Assim, tudo o

que fere essa ordem natural das coisas do mundo é considerado um mau

comportamento, e tudo o que é feito para preservar essa ordem está

relacionado com o dever do homem para com o bem. Daí o princípio da Lei

Moral Universal abordada por Kant, séculos adiante. Segundo HALDANE

(1996, p. 137), U the innate capacity to determine the requirements on conduct is

the abilíty to discover the proper nature of thíngs, most central/y of man hímself,

and to reason to conclusions about how to perfect these natures" 4. A avaliação

moral de um ato é rigorosa, pois, para que um ato seja bom, ele deve ser bom

em todos os sentidos: princípio da ação, motivos e resultados esperados.

O auge da escolástica ocorre no século XIII, e tem Tomás de Aquino como seu

principal interlocutor. São Tomás traz os conceitos aristotélicos para sua

concepção sobre a filosofia cristã, tornando-se um dos mais coerentes e

sólidos pensadores da época. O desenvolvimento moral do ser humano se

dará por intermédio de sua razão, inteligência no sentido da construção de uma

vida virtuosa conforme os princípios de Deus. A ação correta é aquela que

promove o despertar do indivíduo para os fins considerados bons. O ser

humano é um ser autônomo que pode, portanto, construir sua vida agindo da

maneira que bem entender, salvando-se ou condenando-se de acordo com sua

3 o cristianismo é, em primeiro lugar, um conjunto de verdades reveladas para que o homem conheça sua
situação no mundo, o necessário para se salvar e, em segundo, uma lei cujo cumprimento condiciona sua
salvação.
4 A capacidade inata para detenninar os requisitos na conduta é a habilidade para descobrir a própria
natureza das coisas, a maioria centrada no próprio homem, e racionar buscando conclusões sobre como
tornar perfeitas essas naturezas.
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própria vontade (CIUDAD, 1986, p. 156). O ponto importante da Lei Natural

Tomística é que o ser humano deve agir corretamente, independentemente do

vínculo de sua conduta aos desejos divinos, porque agir bem é produzir o bem

que o outro espera e que, por conseqüência, é o que Deus espera: "Ama o

próximo como a ti mesmo".

Assim, a ética consagrada nesse período fundamenta-se na ação humana de

acordo com o desejo divino. O ser humano é uma peça do "jogo divino" cujos

propósitos estão preestabelecidos. O ser racional é aquele que constrói suas

intenções com base nos fundamentos morais cristãos, portanto, de acordo com

o que Deus permite ou não. A consciência depende da fé, pois só por meio da

fé é que se consegue" enxergar' a vontade divina e as normas morais aceitas

numa sociedade cristã. Portanto, a ética depende do respeito a esses

fundamentos sobre a existência humana. No século XIV, o homem vive um

momento de renovação. "B hombre de esta época se encuentra en una

sifuaci6n de crisis profunda: se siente inmerso en una cultura que no le ofrece

los encantos de la belleza ni el amor a la vida, y que tampoco poseerá la te y el

entusiasmo hacia aquello que creía alcanzar: si no la verdad misma, el camino

firme de su posesôtt" (CIUDAD, 1986, p. 172). A crítica aos postulados do

período escolástico começa a pôr em xeque o poder absoluto da visão

teocêntrica, levando à secularização dos valores da época e movimentos

reformadores, como fora o Protestantismo (oposição ao monopólio da Igreja

Católica Romana). Do ponto de vista moral e ético, a boa conduta não se

explica mais somente pela interpretação natural da vontade divina, pois é

resultado da renovação do ser humano enquanto ser ativo na construção de

seu mundo.

O período Renascentista" foi marcado pelo avanço do pluralismo e declínio do

escolaticismo com a tentativa de retomar as doutrinas de Platão. Empirismo,

5 o homem dessa época se encontra em uma situação de crise profunda: se sente imerso em uma cultura
que não lhe oferece os encantos da beleza e do amor à vida e, tampouco a fé e o entusiasmo para aquilo
~ue se quer alcançar: se não a verdade, o caminho firme para sua possessão.

Período ao longo do qual a visão do homem sobre si mesmo modificou-se radicalmente pois, nos
períodos anteríores, todos os campos do saber humano tendiam a voltar-se para as explicações
teocêntricas, isto é, a visão do homem basicamente tinha Deus como ponto de partida para todas as
discussões acerca do universo, suas origens e seus mecanismos. Na renascença, o homem passou a
voltar seu olhar sobre si mesmo, isto é, houve o ressurgimento dos estudos nos campos das ciências
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agnosticismo e secularização e a incorporação de uma visão mais voltada para

o homem são as características básicas desse momento na história da

humanidade. Até então, a história dos movimentos teológico-filosóficos

ofereciam uma explicação ontológica do que era o ser. Com o avanço da

ciência e, portanto, do esforço do homem para entender de uma maneira mais

objetiva sua existência, explicando os caminhos pelos quais se conhece o ser,

nasce uma visão mais racional do mundo, dando início à era do Racionalismo,

que marca o surgimento da Filosofia Moderna e Contemporânea que, além do

Racionalismo, engloba a corrente filosófica da Fenomenologia e

Existencialismo, com os defensores, críticos e reformuladores dos princípios e

fundamentos de ambas. Assim, discorrer-se-á a respeito desse período em

busca das contribuições para a reflexão sobre o desenvolvimento da ética nas

organizações modernas.

1.3 - A era moderna: a crise do racionalismo e da visão científica do

mundo e a busca do entendimento sobre a existência humana

Esta era inicia-se com o advento do Racionalismo, que contou com a

contribuição de algumas correntes filosóficas e seus pensadores, tais como: o

Racionalismo Continentaf com Descartes (1596-1650), Malebranche (1638-

1715) e sua teoria chamada de Ocasionalismo'', Espinosa (1632-1677), Leibniz

(1646-1716); o Empirismo Inglês9 com John Locke (1632-1704), Jorge Berkeley

(1685-1757) e David Hume (1711-1776); o Formalismo kantiano com Kant

(1724-1804); o Idealismo Absoluto com Fitche (1762-1814), Schelling (1755-

1854), Hegel (1770-1831); o Positivismo com Comte (1798-1857); e o

Hegelianismo materialista com Marx (1818-1883). Descartes e seu Método da

Dúvida marca o princípio da chamada era moderna, dividindo a realidade em

duas substâncias radicalmente diferentes, mas que convivem juntas no

homem: matéria (corpo) e espírito (alma), trazendo o problema da

comunicação entre essas substâncias para a discussão filosófica sobre a vida

humanas, em que o próprio homem toma-se como objeto de observação, ao mesmo tempo em que é o
observador". (Encidopédia Digital, 1996)
7 Esta corrente do pensamento filosófico prega a razão como ponto de partida de tudo e a aceitam como
se fosse um dogma.
8 Fundamenta na crença de que todos os movimentos e conhecimento do homem é produzido por Deus.
9 Afirma que a única fonte para nossas idéias é a experiência sensível. Valorizam, portanto, os sentidos.
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humana. Segundo MÁTTAR (1997, p. 134), "0exercício de Descartes continua,

para determinar a essência do eu pensante ('penso, logo existo'), distinguir o
pensamento das outras faculdades, provar a existência de Deus, diferenciar

alma e corpo, paixões, e assim por diante, numa cadeia de cettezes', A

corrente racionalista alcança alcançando sua melhor síntese com Immanuel

Kant

Já a corrente Fenomenológica e Existencialista concentra grande parte da

filosofia contemporânea e surgiu como uma reação ao idealismo alemão e ao

positivismo comtiano num momento de crise do racionalismo. As principais

contribuições a essa corrente vieram da filosofia teológica de Kierkegaard

(1813-1855), do voluntarismo de Schopenhauer (1788-1860), a fenomenologia

de Husserl (1859-1938), a filosofia do ser de Heidegger (1889-1976), a

fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1908-1961) e o

existencialismo de Sartre (1905-1980).

Nesse período, as idéias em tomo do princípio da bondade e vontade divina

como guiadores da moral passam a conviver com uma nova forma de pensar a

existência humana sem seu vínculo permanente e absoluto a Deus. A filosofia

moral modema emerge tentando responder à questão de como fica a conduta

humana sem sua orientação divina. Afinal, as leis divinas não são mais

suficientes para guiar o indivíduo.

Para melhor entender esse movimento, SCHNEEWIND (1996, p. 147-148)

destaca a substituição da ordem moral vinda de uma autoridade e, portanto,

imposta socialmente, por uma moral construída pelo próprio ser considerado

em sua autonomia. O autor cita as contribuições de dos trabalhos de Michel de

Montaigne, Kant, Reid e Bentham para esse movimento, destacando-se suas

críticas, objeções e altemativas a ele. Num último momento, já no século XX,

há uma mudança de enfoque da autonomia do indivíduo para a questão da

moralidade pública, culminando com as correntes filosóficas predominantes

nesse século: a fenomenologia e o existencialismo. Os fundamentos da moral

modema estão na definição, pelos próprios indivíduos, de seus propósitos, o
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que determinará o ambiente moral que regulará as condições de existência em

sociedade. Alguns princípios desse período são:

» O ser humano deve ter seus direitos respeitados independentemente de

suas contribuições para com a sociedade (Hugo Grotius, '1583-1645');

» Thomas Hobbes enfatiza o egoísmo humano, que faz com que as pessoas

se orientem pelos seus próprios interesses, necessitando, portanto, de

alguma instância reguladora que iniba" os lobos de se vestirem em pele de

cordeiros" ;

}> A Teoria do Contrato Social mostra como, numa sociedade política, as leis e

regras de conduta são criadas pelo homem e não por Deus;

}> Para John Locke, alguns dos direitos das pessoas são invioláveis, existindo,

portanto, limites à atuação do Estado. Concorda com a existência de

ameaças de punição para que a maioria se comporte bem. Isso significa

que, por mais capazes que as pessoas sejam de determinar suas próprias

regras morais, é necessário ter a moralidade imposta sobre todos. A

moralidade passa a ser a expressão da natureza humana, revelada a partir

dos sentimentos humanos;

}> Para os advogados que se apóiam na Lei Natural, a controvérsia está

estabelecida, pois eles acreditam que essa moralidade nasce do exercício

da razão;

}> A partir dos sentimentos ou da razão, a questão que se impõe é sobre a

autonomia do indivíduo. Afinal, o ser autônomo é um requisito para o ser

ético e um pré-requisito ético.

Para alguns pensadores que se contrapõem à visão hobbesiana sobre o

homem argumentam, num sentido rousseaniano, que as pessoas são boas por

natureza e querem o bem de seus pares e, portanto, não precisam de qualquer

tipo de punição ou ordens para agirem de uma maneira correta. Se essas

pessoas agem de uma maneira errada é porque foram corrompidas pelo

sistema social. "Uma ação somente pode ser considerada boa e justa quando

ela produz o bem desejado." Os dois principais filos6fos que irão tratar de uma

maneira racional a questão da autonomia e da universalidade de valores são

David Hume e Immanuel Kant.
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David Hume rejeita os modelos de moralidade apoiados numa Lei Natural,

enfatizando a teoria centrada na virtude como a melhor para nossas

convicções morais. Segundo MÁTTAR (1997, p. 139), ele busca "fundamentos

para o raciocínio indutivo, encontrando-os na analogia, no hábito e na crença,

que fortalecem a conexão imaginativa e levem o intelecto de uma idéia a

outréi'. Em sua opinião, a moralidade está apoiada nos sentimentos. Aprovação

(o que é geralmente benéfico) e reprovação (o que é prejudicial) são os

sentimentos morais básicos. Apesar de orientados para si mesmos, cada ser

também se preocupa com o bem-estar do outro (virtude). O problema básico

para ele é a justiça. Nem sempre o que é considerado legal é justo. Somente o

ser humano, com seus sentimentos e desejos, é que pode julgar a justiça de

um ato. Ao que tudo indica, parece que Hume aproxima-se de um certo
niilismo10.

Para Kant, a moralidade é expressão da natureza humana. O homem,

enquanto ser livre e autônomo, constrói sua identidade moral a partir de seus

próprios julgamentos sobre o que é certo e errado. Sabendo o que é certo, o

indivíduo pode descobrir o que é bom. Para ele a moral não resulta da

heteronomia, mas sim da autonomia. Assim, o ser moral existe porque o

homem existe e transforma-se, e não por imposição de regras e leis externas

ao indivíduo, ou seja, fora de sua alma. Em busca da verdade universal, Kant

vê a realidade humana como expressão dos mais puros desejos de realização

do ser que dependem fundamentalmente do perfil dos relacionamentos e

conduta em busca de uma existência humanamente determinada. Nessa

perspectiva para definir se uma ação é correta ou não, deve-se considerar sua

utilidade para o coletivo. O papel da razão utilitária (Jeremy Bentham '1748-

1832') na definição do que é bom, agregado ao senso comum (Thomas Reid

'1710-1796') na tomada de decisão, toma importante a busca de

esclarecimentos sobre as bases da moralidade que transcendem as diferenças

culturais e ideológicas, obtendo uma validade universal. O ponto-chave da

10 Do latim nihil que significa· nada", representa uma tendência revolucionária da intelligentsia russa nos
anos de 1860, cuja característica era a rejeição do idealismo dos anos de 1830-1840, buscando uma
concepção mais realista, reconstruindo a sociedade em bases racionais. O termo, portanto, caracteriza a
atitude de negação: dos valores intelectuais e morais comuns a um grupo social, de crenças absolutas, da
verdade moral, da hierarquia de valores e dos ideais coletivos. Representa o aniquilimento e a ruptura
com formas de pensamentos anteriores.
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moralidade está em oferecer para a maioria. das pessoas a felicidade. No

pensamento kantiano, convergem as correntes cartesianas e empiristas e

consuma-se a visão antropocêntrica em oposição à teocêntrica da Idade

Média. Segundo CIUDAD (1986, p. 235), "en la razón deI hombre se halla el

secreto dei ser y deI conocet"11. O contraponto ao universalismo kantiano vem

de alguns críticos relativistas. Segundo eles, é discutível a universalidade de

valores quando se afirma ser o "correto" o princípio do julgamento do que é

"bom". Como se pode definir uma ação correta sem conhecer o que é bom para

determinada sociedade? É nesse espaço que cresce a idéia do relativismo

moral e ético, que se apóia nas diferenças que influenciam cada sociedade a

definir o que é bom ou ruim para si.

Hegel contrapõe-se as idéias kantianas ao deslocar para as instituições sociais

a responsabilidade pela formação moral do individuo. Afinal, são elas que

reúnem em seu seio os fundamentos da boa conduta coletiva que acabam por

orientar todos os indivíduos. O idealismo absoluto e o conceito do vir-a-ser são

característicos de suas obras, pois "identifica a realidade com a razão",

estudando-a "através do desenvolvimento histórico da consciência como

culturà', consciência esta que Ir move o mundo" . 11Sujeito e objeto são

entendidos, portanto, como processos de transformação do Absoluto". Sua

filosofia tenta sintetizar as contradições dos pensamentos anteriores que

tratavam do "indivíduo e o universo, o real e o ideal, essência e aparência,

interior e exterior, idéias e objetos, o logos grego e o cristianismo, idealismo e

materialismd'. Uma importante contribuição de Hegel é o entendimento da

dialética, cujos momentos são tese (lógica do ser), antítese (lógica da

essência) e síntese (lógica do conceítoj". (MÁTTAR, 1997, p. 143-148)

Com Kant, nasceram as bases da fenomenologia e do existencialismo,

correntes filosóficas que dominaram o século XX e que têm como pressuposto

a crise vivida pelo racionalismo cientificista moderno. Esse racionalismo

11 Na razão do homem está o segredo do ser e do conhecer.
12 Segundo MÁTTAR (1997, p. 145), a"lógica do ser" envolve o estudo das categorias que determinam a
percepção imediata dos objetos isolados; a "lógica da essência", procura o absoluto não na percepção
sensível, mas em sua negação - as essências; e a "lógica do conceito" é o momento de síntese, negação
da essência que retoma ao ser, momento em que pensamento e ser se identificam e vida e unidade se
reconciliam.



47

distanciou o homem de sua existência justamente pela incapacidade dessa

corrente de compreender a existência humana de uma maneira racional. As

limitações da razão são as limitações do ser, portanto, uma existência plena

transcende a realidade material e concreta contemporânea, inserindo o

indivíduo num processo de transformação espiritual que não está somente

relacionado com o limite de sua vida, mas principalmente com o valor de sua

existência.

Ao transitar pela história do pensamento filosófico que tem influenciado as

concepções éticas, pode-se observar quão polêmico e indefinido está este

campo de estudo. Os gregos tratavam a ética como fruto das virtudes

aprendidas socialmente e também intemalizadas a partir de um processo

chamado de maiêutica, podendo, assim, elevar o espírito humano a um estado

de contemplação e exercício do supremo bem. Na Idade Média, a ética é a

orientação divina de como o ser humano deve agir, tomando-se como base as

leis de um Deus todo-poderoso. Com o racionalismo, abandonou-se a visão

panteísta da ética, trazendo-a para o mundo real das experiências humanas

que, compreendidas em sua razão de ser, determinavam utilitarianamente os

deveres e os imperativos morais universais. Já com o advento do

existencialismo e da fenomenologia, a ética é vista como resultado de um

processo de construção social dos valores norteadores da conduta humana. É

a experiência do ser e do existir aplicada na transformação da realidade e na

construção dos fundamentos morais e éticos necessários a uma vida digna. É o

apogeu de uma visão humanista que de certa forma foi também abordada

pelos gregos.

Neste trabalho, conceber-se-á a ética como uma síntese dessas contribuições,

excluindo-se a concepção panteísta por causa da convicção do autor num

poder de transformação que emana de dentro do indivíduo, de sua consciência,

que não necessariamente é dependente de quaisquer crenças religiosas. É um

trabalho pluralista que tentará fazer convergir as contribuições que poderão

auxiliar no desenvolvimento moral e ético dos seres humanos. No próximo

capítulo, serão abordados os pressupostos morais da ética que, a princípio,

deveriam nortear a ação humana e, portanto, também a ação empresarial.
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CAPíTULO 2

FUNDAMENTOS MORAIS DA ÉTICA

Tendo em vista ser a ética um campo de estudo controvertido, procurar-se-á, a

partir dos subsídios oferecidos pelos seus diferentes pressupostos morais

presentes na literatura, contrapô-los e articulá-los, para, na conclusão deste

capítulo, tomar posição frente à questão ética, evitando, na medida do possível,

um ecletismo que é sempre tacanho e preguiçoso. Supõe-se, por princípio, que

a ética sempre esteve e estará pressupondo um suporte histórico: é sempre

datada histórica e culturalmente, o que invalida qualquer " imperativo

categóricd' que lhe dê sustentação. Entretanto, para o mundo empresarial, há

de haver" utopias" realizáveis.

Segundo KRÜGER (1988, p. 40), "etimologicamente, ética e moral, termos de

origem grega (etos) e latina (mos), têm o mesmo significado: comportamento e

costume'. Além de poderem ser diferenciadas, neste trabalho assumir-se-á que

elas são intercambiáveis. O pressuposto é que o comportamento ético e o

julgamento moral são dois momentos distintos, mas relacionados, pois

somente quando as pessoas agem é que elas possibilitam o julgamento moral

de seus atos. A capacidade de julgar, por sua vez, depende da consciência

ética desenvolvida por um ser autônomo no exercício de suas convicções,

contribuindo com o desenvolvimento ético da pessoa e de seus pares. Esse

processo dinâmico fundamenta-se num ciclo de aprendizagem moral e ética

que será abordado mais adiante.

2.1 - O que é a moral?

JAMIELSON (1996, p. 477) define as teorias morais como sendo " ...abstract

structures that sort agents, actions, or outcomes into appropriate categories.

Proposed . categories include viriuous, vicious, right, wrong, permitfed,
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forbídden, good, bad, best, worst, supererogatory, and obligatory" 1. Segundo

BEAUCHAMP & BOWIE (1997, p. 1), o estudo da moralidade está relacionado

com "os princípios ou regras de conduta morar em uma g instituição social

composta de um conjunto de padrões reconhecidos por todos os membros de

uma culturà'. Para WRIGHT (1971, p. 13), as regras morais são fundamentais

pois tratam da manutenção" da confiança, ajuda mútua e justiça nas relações

humanaS'. A moral está relacionada com o julgamento do que é certo ou

errado na vida em sociedade. Portanto, a formação moral emerge como ponto

de referência básico a qualquer tipo de julgamento ético, referenciando a

validade e aceitação social das ações individuais e coletivas.

Um dos chamados imperativos morais presentes na história da humanidade é a

Regra de Ouro (Golden Rule). Essa regra define que "o indivíduo somente

deve fazer aos outros o que ele aceitaria receber de outros indivíduos, pois

considera o ato realizado ou a ser realizado a melhor maneira de agir",

trazendo para a vida humana o sentido de coletividade e princípios de

democracia e, é considerada um dos fundamentos da moral. Ela está expressa

no Sermão da Montanha - "Ama o próximo como a ti mesmo" - bem como em

Confúcio, na ética judaica, na ética cristã e nas contribuições de diferentes

filósofos, entre eles, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, John Rawls e R. Hare.

Aplicando tal Regra nas organizações, temos que a "legitimidade dos atos

administrativos e códigos organizacionais estão relacionados com os valores

das pessoas preocupadas com eles e com tudo o que é estabelecido para

assegurar que esses valores sejam levados a sério e tenham a devida

consideraçãd' (DONALDSON & WALLER, 1980, p. 49-53; SINGER, 1996).

É relevante enfatizar que os fundamentos da moral estão relacionados com a

forma de vida adotada pelos seres humanos, sua opção por fazer o bem

porque é certo fazê-lo, e evitar o mal porque é errado fazê-lo. Seres racionais e

portadores de uma grande inteligência estabelecem as bases de sua existência

a partir dos relacionamentos sociais que são determinantes na definição de

1 ... estruturas abstratas que colocam agentes, ações, ou resultados nas categorias apropriadas.
Categorias propostas incluem virtude, vício, certo, errado, permitido, proibido, bem, mal, melhor, pior,
supérfluo, e necessário.
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seus valores e conduta perante o grupo. Como seres ativos na construção de

sua realidade, os seres humanos dependem uns dos outros para a

concretização dos objetivos individuais e coletivos, exigindo, portanto, uma

postura cooperadora. Se a harmonia e o bem estar da humanidade depende

dessa interdependência entre os indivíduos, o relacionamento humano

norteado pela moral é um requisito básico de existência, pois é a moral que

determina a retidão da conduta humana.

2.2 - O que é a ética?

o controvertido campo de estudo que é a ética pode aqui ser observado no

conjunto de definições extraídas da literatura. Essas definições contribuirão

para a resposta a ser dada no final desta seção, que será o conceito de ética

adotado ao longo deste trabalho.

Para De GEORGE (1982), a ética é a" tentativa sistemática de dar sentido às

nossas experiências morais individuais e sociais, de maneira a determinar as

regras que devem governar a conduta humana, os valores a serem

perseguidos, e o desenvolvimento, dignamente, na vida, dos traços de caráter."

Segundo SROUR (1998, p. 270-271), "a ética estuda as morais e as

moralidades, analisa as escolhas que os agentes fazem em situações

concretas e verifica se as opções estão conformes aos padrões sociais".

Assim, a ética é considerada a ação fundamentada nos princípios morais. O

comportamento ético é aquele que se baseia na moral e mantém-se fiel à ela

em todas as experiências vividas pelo inidivíduo. Significa a coerência com

aquilo que a sociedade considera como princípios e valores básicos para uma

existência digna e feliz.

Para WILLlANS (1985, p. 72), a teoria ética é "um conjunto teórico do que são

os pensamentos e práticas éticas, o que envolve um teste geral de aspectos

como a retidão das crenças e princípios éticos básicos...". FERREL,

FRAEDRICH e FERREL (2000, p. 5), definem a ética é como" inquiry into the
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nature and grounds of morality where the ferm morality is faken to mean moral

judgements, standards and rules of conduct",

Para VELASQUEZ (1992, p. 10-16), a ética refere-se aos conceitos normativos

relacionados com o que é moralmente certo ou errado ou moralmente bom ou

ruim na vida em sociedade. Questionar o certo e o errado força-nos a

considerar padrões que "lidam com o que é prejudicial e benéfico para o ser

humano; não são estabelecidos simplesmente pelas autoridades; ignoram os

interesses próprios; são baseados em considerações imparciais e estão

associados com emoções e sentimentos especiais". Esses padrões conduzem

ao estabelecimento de um sistema de conduta benéfico para todos,

assegurando, de uma maneira justificada, a aceitação pública das ações e

políticas a serem definidas. liA ética é o estudo dos padrões morais cujo

propósito explícito é determinar tão profundamente quanto possível se um

julgamento moral é mais ou menos corretd'. Esses julgamentos morais são

justificados a partir de considerações específicas para cada situação ou

momento, dependendo da descrição do que é moralmente certo ou errado,

bom ou ruim, ao se considerar os padrões morais existentes e aceitos

socialmente. Esses padrões definem certas normas morais que fl que requerem,

proíbem ou permitem certos tipos de comportamentos" . Os princípios morais de

direito, de justiça e de utilidade, avaliam a adequação da conduta de

instituições e indivíduos aos padrões morais. Ainda segundo o autor, U uma

decisão envolve uma questão ética quando a situação oferece condições para

que qualquer dos padrões morais sejam violados". O autor afirma que as

funções sociais dos padrões morais são:

» fi identificar situações em que cada pessoa deve abrir mão de seu próprio

interesse para assegurar um sistema de conduta que é mutuamente

vantajoso para todos;

» capacitar a resolução de conflitos sociais ao produzir publicamente

justificativas aceitáveis para ações e políticas."

2 Investigação sobre os fundamentos e natureza da moralidade em que o termo moralidade significa
julgamento moral, padrões e regras de conduta.
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Portanto, a ética é o exercício das virtudes do caráter - baseadas na definição

moral do que é certo e errado, justo e injusto, bom e mau - que permite ao ser

humano desenvolver sua consciência moral, aprendendo os valores, princípios

e normas de conduta adotados socialmente. Tem um caráter deontológico, mas

depende principalmente da teleologia das ações humanas e organizacionais,

ou seja, da razão de ser, da razão de sua existência.

o comportamento ético depende da capacidade do indivíduo de sair de sua

"caverna' para tomar conhecimento da realidade a sua volta, compreendendo,

primeiramente, o outro, para depois realizar sua autocrítica, e com coragem,

assumir uma postura baseada em suas convicções éticas. Sua existência e

validade só são possíveis numa sociedade que respeite a diversidade presente

nos espaços de convivência social; só é eficiente se proporciona ao indivíduo

condições para julgar com imparcialidade e justiça, respeitando a

individualidade e os direitos de cada um; só é eficaz se contribui para a

formação de indivíduos livres que tenham condições de agir com autonomia e

sejam ativos na transformação da sua realidade, ajudando a educar e sendo

educado moralmente para agir eticamente.

o desafio deste trabalho está em abordar a questão ética de uma maneira

científica, fazendo convergir formas distintas de interpretação e conhecimento

(análise e descrição) da realidade moral que têm fundamentado os princípios

norteadores (prescrição de deveres, regras e normas) da conduta empresarial.

O caráter científico deste trabalho deve-se a opção por uma investigação e

interpretação racional da ética nas empresas, priorizando a análise e descrição,

fato que elimina de antemão qualquer perigo de especulações sobre a

interferência, por exemplo, da religião - ou qualquer outro tipo de abordagem

não racionalista - na sua definição. A intenção não é simplesmente divagar ou

racionalizar sobre a ética, mas sim refletir e construir um pensamento que

ajude a transformar a consciência e a conduta humana e, por conseguinte, o

caráter das organizações.

Para que o parágrafo anterior possa ser melhor entendido, considerar-se-á as

contribuições de alguns autores sobre o caráter desse tipo de estudo. Para



KROGER (1988, p. 39-40), Ira ética, a ·moral e a ciência distinguem-se pela

línguagerrl'. Como este trabalho contempla um estudo científico sobre a moral

e a ética nas empresas, cabe destacar as contribuições de KRÜGER (1988, p.

39-40), PARKER (1998), BEAUCHAMP & BOWlE (1997, p. 7) e

GOODPASTER, citado porWlLLMOTT (1998, p. 79), que apresentam algumas

características distintas nas formas de abordagem nesse tipo de estudo, que,

ao final, só podem existir e serem compreendidas se lidas a partir de sua

interdependência e inter -relacionamento.

Para esses autores, nos estudos sobre a étíca e moral as principais

características são:

» o exercício da prescrição e avaliação;

» a definição de objetivos supremos (bem) a serem alcançados;

» a proposição de regras e normas de conduta, fundamentando-se nas

teorias Utilitarianista e Kantiana;

» o julgamento de ações e atributos humanos;

» a dificuldade na fundamentação da doutrina ou da teoria, condição que a

torna aceitável e respeitada;

}l> o caráter deontológico ("o que deve ser feito?" ) e teleológico ("por que agir

assim?')

» a tentativa de formulação e defesa de algumas normas morais básicas,

tendo portanto um enfoque normativo - julgamento moral do que é certo ou

errado - cuja preocupação está nos problemas morais como aborto, fome,

conflitos de interesse, maus-tratos de animais, discriminação racial, sexual

e problemas que surgem dentro das diferentes profissões;

Através de estudos científicos busca-se o esclarecimento de questões éticas

pela análise de dados e fatos. Isto significa que esses estudos:

» procuram enunciar, descrever e explicar, atendo-se ao que é ou supõe-se

ser;

» lidam com objetos reais ou abstratos, procurando entendê-los, compreendê-

los e interpretá-los;
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» procuram avaliar a consistência (lógica) e a coerência (adequação aos

fatos) das teorias;

» voltam-se para a descrição e explicação do comportamento moral, o que

envolve a análise das atitudes, normas, valores e crenças que influenciam o

comportamento do indivíduo nos diferentes grupos sociais;

» dizem respeito à justificação dos fundamentos da ética normativa,

analisando termos como direito, obrigação, justiça, bondade, virtude e

responsabilidade.

Portanto, a premissa deste trabalho é que a ética é a conduta decorrente do

julgamento moral realizado pelo indivíduo. Isto significa que o indivíduo decide

como agir por vontade própria ou por pressão do grupo ou de leis, assunto que

será abordado na seção sobre desenvolvimento moral. A moral, construída

pelos indivíduos e que, somente por eles pode ser transformada, reflete a

opção desses indivíduos por determinados princípios, valores e virtudes que

devem nortear a ação humana. Os fundamentos morais da ética e as

características desse tipo de estudo apresentadas até aqui contribuirão para a

construção das seções seguintes, a fim de garantir a consistência de seus

conteúdos e, principalmente, suas contribuições para o objetivo deste trabalho:

contribuir para a reflexão sobre o papel, poder e responsabilidade das

empresas no desenvolvimento moral e ético necessário à construção de um

mundo melhor a partir da compreensão da verdadeira essência e razão de

existência dos seres humanos e suas instituições.

2.3 - Pressupostos morais da ética

Abordar os fundamentos da conduta humana sempre envolve o risco da

superficialidade na sua análise moral e ética devido à quantidade e qualidade

das contribuições feitas por diversos pensadores que influenciaram a história

da humanidade. Não pretende-se aqui mostrar toda a riqueza filosófica dessa

questão, defendendo ou criticando as teorias morais que tem fundamentado a

ética, mas trazer uma síntese das contribuições que irão orientar a reflexão a

ser desenvolvida ao longo deste trabalho e que tratará, como já mencionado,
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das possibilidades do desenvolvimento moral e ético das empresas, núcleos,

junto com a família e a escola, de educação moral e ética de pessoas.

Os pressupostos morais mencionados a seguir retratam as diferentes correntes

de pensamento sobre a conduta humana, que tentam responder como o

indivíduo deveria viver (deontologia) e por que ele deveria viver de determinada

maneira (teleologia), que ao final se coadunam na composição de urna .

moralidade voltada para os requisitos éticos da sociedade moderna, ou talvez,

pós-moderna, como ver -se-á mais adiante. Assim, as principais bases do

pensamento filosófico sobre a moral, que fundamenta a ética, serão descritos a

seguir e estão baseados nas contribuições de SINGER (1996, Parte IV);

BEAUCHAMP & BOWIE (1997, capo 1 e 9); VELASQUEZ (1992, capo 2); DE

GEORGE (1982); FERREL, FRAEDRICH e FERREL (2000, p. 53-63); CIUDAD

(1986); VALLS (1991); STEWART & DONLEAVY (1995, p. 36-37). Cabe

destacar que, a extensão da descrição dessas bases de pensamento não

reflete a preferência pessoal do autor deste trabalho por qualquer uma delas,

tratando-se, somente, de uma descrição mais profunda realizada para atender

a necessidade de fundamentação.

~ Lei Natural

~ Eudaimonia

~ Hedonismo

~ Virtude

~ Religião

~ Deveres de U Prima-facie"

~ Deontologia Contemporânea

~ Teleologia Moral

2.3.1 - lei Natural

~ Utilitarianismo

~ Kantianismo

~ Egoísmo

~ Relativismo Moral

~ Direitos

~ Justiça

~ Contrato Social

~ Humanismo

Segundo essa base de pensamento, a definição do que é certo ou errado

depende da análise racional sobre a origem e impacto da ação humana,

considerando-se o ambiente natural do qual todo ser faz parte. É dever de cada

pessoa respeitar a ordem natural das coisas. Os atos de cada um são julgados
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de acordo com sua sintonia com a ordem das coisas e seres no mundo,

naturalmente estabelecidas. Assim, ao derrubar árvores e poluir o meio

ambiente para fazer valer os interesses econômicos de grupos específicos,

sem levar em consideração uma política de desenvolvimento sustentável, a

pessoa fere uma regra moral básica voltada para manutenção da ordem natural

criada e existente no mundo. A mesma lógica é aplicada pela Igreja quando da

condenação explícita do uso de preservativos, mesmo sendo essa uma

questão de saúde pública, pois, para a Igreja, o uso de preservativos na

contracepção é uma interferência na ordem natural da procriação. Esse último

caso é reforçado pela idéia de que a vida foi dada ao homem por Deus, o

criador e representante máximo dessa ordem natural. A máxima dessa teoria é:

"O que foi assim criado assim deve permanecer" . As principais contribuições à

discussão e crítica dessa teoria foram dadas por Aristóteles, Platão, Sofistas,

Estóicos, Cícero, Tomás de Aquino, Hugo Grotius, Robert Nozick, David Brink

e John Finnis (BUCKLE, 1996; CIUDAD, 1986).

2.3.2 - Eudaimonia

É a busca da felicidade. Trata dos valores que permitem ao indivíduo alcançar

seu autodesenvolvimento, ou seja, os fins a serem alcançados para que o

homem atinja a felicidade, estado emocional no qual os sentimentos de prazer

pela vida estão presentes devido à realização dos desejos relacionados com o

bem estar das pessoas. A felicidade é vista como um estado supremo de

existência, alcançado através de uma vida virtuosa (ROWE, 1996; VALLS,

1991, p. 29; STEWART & DONLEAVY, 1995, p. 36-37).

2.3.3 - Hedonismo

É a busca do prazer. A primeira escola a abordá-lo foi a dos" Cirenaicos e os

Cínicos" da chamada" escola socrática menor" .Aristipo de Cirene destacava os

ensinamentos de Sócrates sobre a importância da independência e busca do

bem considerado por essa escola como a busca do prazer ou o seu

refinamento, objetivo principal de uma vida guiada pela razão. Esse prazer

representa a satisfação plena das necessidades do indivíduo. Do ponto de vista
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moral, uma ação correta é aquele que produz maior prazer. O hedonismo

estabelece o prazer como valor supremo e sua importância como objetivo final

de toda ação e, portanto, requisito para se alcançar a eudaimonia. Tem um

caráter utilitarista e egoísta pois trata do prazer a ser alcançado primeiramente

pelo indivíduo e depois por seus pares (ROWE, 1996, p. 123-127; CIUDAD,

1986, p. 63 e 94).

2.3.4 - Virtude

o enfoque está na capacidade do ser humano de ter uma vida virtuosa,

mudando e moldando seu próprio caráter, dando um maior significado à sua

vida. O ser virtuoso contempla um estado supremo de construção coletiva e

vivência de valores importantes à conduta humana. O compromisso emocional

com os outros, os padrões de excelência em algumas práticas, o altruísmo e

uma vida em prol do bem comum, examinando os fundamentos (motivos) das

ações morais e considerando os desejos e sentimentos das pessoas,

constituem-se em alguns dos princípios morais que irão compor o caráter e

fundamentar uma vida virtuosa. O desenvolvimento de um comportamento

virtuoso representa a libertação do indivíduo de tudo o que a sua volta é

construído para controlar seu comportamento pois, o ser virtuoso é um ser

capaz de agir com autonomia, independência, transparência, honestidade,

lealdade e responsabilidade em quaisquer situações. Segundo FERREL,

FRAEDRICH e FERREL (2000, p. 59-61), as virtudes importantes no contexto

empresarial são a trust, self-contro/, empathy, fairness and trufhfu/nesS'3.

Indivíduos e organizações comprometidos com o desenvolvimento de tais

virtudes tendem a um processo de amadurecimento moral que resultará,

internamente, numa maior motivação e comprometimento, e externamente,

numa maior responsabilidade social. Assim, essa abordagem pode ser vista

como a síntese de todas as demais contribuições morais, sendo, a vida

virtuosa, a expressão máxima de uma vida boa, digna e feliz (PENCE, 1996;

BEAUCHAMP & BOWIE, 1997, p. 38-39; MACINTYRE, 1984, capo14).
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2.3.5 - Religião

Fruto de uma visão teísta e panteísta predominante desde a antiguidade,

desenvolveu-se com as contribuições do metafísico Parménides na Grécia

antiga, dos "Church FatherS' na era patrística, de Santo Agostinho durante a

escolástica e também com Tomás de Aquino - que nesse período realizou a

síntese filosófica entre o cristianismo e o aristotelismo - quando foram

acrescentadas às virtudes de coragem, temperança, sabedoria e justiça, as

virtudes teológicas da fé, esperança e caridade. Para essa teoria a moral

definida por Deus é absoluta e deve ser respeitada por todos os seres, pois se

Deus criou o mundo, dando ao homem o "direitd' de viver nele, o homem por

sua vez tem a obrigação de respeitar as normas e regras (dogmas) que se

apoiam na vontade divina. Para essa teoria, toda razão deve ser o caminho

para o homem entender sua existência desde o princípio e sua relação de fé

com um Deus todo-poderoso, que, por meio de seu filho Jesus Cristo, faz

resplandecer uma ética verdadeira e universal de que o mundo tanto precisa. É

o tipo de ética que prega o altruísmo (CIUDAD, 1986; STEWART &

DONLEAVY, 1995, p. 36-37; João Paulo 11, 1998).

2.3.6 - Teoria dos Deveres de "Prima-facie"

Está relacionada com as obrigações morais de respeitar os direitos básicos do

indivíduo. O dever de contar a verdade, manter promessas, não trair a

confiança dos pares, ajudar pessoas em necessidade e retribuir favores são

considerados básicos à boa existência humana e, portanto, devem ser

respeitados antes de tudo. O indivíduo percebe a verdade e os princípios

gerais de "prima-facie" por intermédio da experiência moral, balanceando prós

e contras no momento da decisão e ação, hierarquizando-os. Assim, sua

validade depende da existência de demandas morais concorrentes, como, por

exemplo, o dever de não mentir é válido desde que isso não represente uma

ameaça à vida de pessoas inocentes, requisito moral primário. Observa-se,

então, uma hierarquia de direitos e deveres a serem respeitados por todos

(DANCY, 1996).

3 Confiança, auto-controle, empatia, imparcialidade e honestidade.
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2.3.7 - Deontologia Contemporânea

Do grego deon = dever, e logos = razão de ser de.../ o sentido de..., a

deontologia preocupa-se basicamente em evitar a violação de direitos

absolutos, como a « liberdade de consciência, de consentir, permitir,

privacidade, expressão e julgamento justd'. Procura evitar a maneira errada de

agir (transgressão de regras), fundamentando-se em valores que definem

claramente o que é certo ou errado por tradição moral da sociedade, sem levar

em consideração quais seriam as conseqüências do ato. Se mentir é

considerado errado porque toda pessoa tem o direito de conhecer a verdade, a

fim de tomar a melhor decisão, uma mentira é considerada errada,

independentemente da qualidade dos resultados a serem alcançados.

Exemplo: um funcionário que trabalha há anos manipulando produtos tóxicos

está para ser demitido, pois tem apresentado indícios de perturbações mentais

que poderiam afetar o seu desempenho e também o da equipe. A dúvida está

em que momento ele deveria ser informado sobre essa decisão: se durante o

expediente, sendo que ele ainda voltaria para o seu setor para pegar suas

coisas, ou ao final do expediente, quando ele já estivesse pronto para deixar

definitivamente a empresa. Sabe-se que existe o risco de que, quando ele

fosse informado dessa decisão, ele poderia tentar se matar ingerindo produtos

químicos altamente tóxicos. Supondo que a opção do gerente de recursos

humanos foi a de não lhe informar a decisão durante o expediente, mas

somente no final do período de trabalho, quando ele estivesse deixando a

fábrica, qual a análise que pode ser feita considerando os princípios desta

abordagem? Para a deontologia, o gerente pode ter agido de uma maneira

errada, pois o funcionário tem o direito absoluto de saber o que vai acontecer

com ele, e o gerente tem, portanto, o dever de informar-lhe,

independentemente do risco do ato final ser a intoxicação química ou não. Para

essa teoria não há relação entre o correto e o bem a ser gerado, prevalecendo

a idéia do que é absolutamente certo por tradição, não levando-se em

consideração as conseqüências do ato.

É também conhecida como ética formalista e existe sob a exigência do dever e

da obrigação moral de agir de determinada forma, pois o tipo de ação já fora
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concebido como permitido ou não, considerando a natureza dos princípios

morais, sendo inquestionável a validade de alguns princípios que tratam do

respeito ao direito de outras pessoas. Nessa perspectiva, mentir, matar,

roubar, coagir e manipular são considerados comportamentos não éticos, pois

toda pessoa tem o direito de ser tratada com justiça, imparcialidade, igualdade

e transparência (verdade). Uma ação só pode ser julgada eticamente caso o

indivíduo tenha agido consciente e intencionalmente, como no caso do gerente

mencionado no exemplo acima (DAVIS, 1996; FERREL, FRAEDRICH e

FERREL, 2000, p. 57-58).

2.3.8 - Teleologia Moral

Conhecida como uma abordagem moral finalista descrita como Teoria do Valor,

Teoria da Boa Ação e Teoria do Direito. Enfoca o papel do indivíduo na

promoção dos valores escolhidos para nortear a conduta humana. É uma

abordagem teleológica porque coloca os fins acima dos meios. Isto significa

que a expectativa de um resultado final considerado correto determinará os

meios pelos quais ele será alcançado. Desde que os fins sejam bons, os meios

utilizados não importam. Por exemplo: se o lucro é necessário para o

enriquecimento da sociedade que empregará essa riqueza na produção de

novos e melhores bens, garantindo uma progressiva qualidade de vida, os

meios utilizados pelas empresas não importam. Dessa forma, elas estão

isentas de qualquer responsabilidade moral por eventuais manipulações da

verdade e de pessoas, pois estão produzindo algo bom para a sociedade e, por

princípio, os administradores dessas empresas é que sabem como chegar lá

Outro exemplo seria o tratamento dado à questão da tortura e pena de morte.

Para se alcançar a verdade, e descobrir e punir os culpados visando a redução

da violência na sociedade, a tortura e a pena de morte são aceitas como

legítimos meios para se alcançar esse "supremo fim". Segundo os críticos

desta abordagem, isso pode levar a uma profunda manipulação e ações

desumanas, gerando injustiças ao longo do caminho para se alcançar

determinados fins. É a teoria da justificação, pois enfoca as boas razões que

fundamentam a conduta adotada.
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Esta teoria está relacionada com as contribuições do italiano Níccolõ

Machiavelli (1469-1527), no início do século XVI. Em sua obra O Princípe,

Maquiavel, retratando os problemas sociais e políticos de sua época, destaca a

importância de um poder absoluto para controlar as lutas políticas e administrar

as cidades. Para ele o governante deve parecer bondoso (emocional) e agir

racionalmente com rigidez e controle absoluto dos meios para se alcançar os

fins desejados. Isto.significa.que se o.principe tem fins nobres para seu povo,

os meios utilizados por ele sempre estarão justificados (PETTIT, 1996;

FERREL, FRAEDRICH e FERREL, 2000, p. 53-56; MÁTTAR, 1997, p. 173-

176).

2.3.9 - Utilitarianismo

Os fundadores dessa abordagem foram David Hume (1711-1776), Jeremy

Bentham (1748-1832) e John Stuart Mil! (1748-1832), sendo os dois últimos

considerados hedonistas. Deriva da teoria teleológica, diferenciando-se dela

por ter como único valor o prazer e a felicidade humana - ausência de dor,

manipulação, sofrimento e outras ações que não oferecem prazer ao ser

humano; se não de todos, pelo menos da maioria. Envolve a discussão em

tomo dos benefícios e prejuízos sociais produzidos. Para os utilitarianistas, a

função da moralidade é promover o bem estar, reduzindo os prejuízos de

ordem física, psicológica e moral, alcançando o prazer e a felicidade de viver

(hedonismo). É uma teoria hedonista, pois fundamenta-se no cálculo utilitário

de conseqüências a fim de identificar a quantidade de prazer a ser produzida

por determinado ato. A ética depende dos resultados produzidos, considerando

a convergência de interesses e a maximização do prazer. Portanto, a utilidade

dos resultados para a maioria é o critério básico para a análise dos valores e

da ética predominante na sociedade. Por exemplo: uma empresa em fase de

grande reestruturação, visando aumentar sua competitividade por meio de uma

maior automação que melhore a produtividade e qualidade dos produtos

oferecidos à sociedade, acaba por ter que demitir 30% de sua mão-de-obra.

Isso é ético ou não? Considerando que os benefícios a serem auferidos pela

sociedade serão bastante significativos, melhorando a segurança e o bem-

estar na utilização dos produtos e/ou serviços dessa empresa, a demissão dos
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funcionários, de acordo com o utílitarianísmo, não fere princípios éticos, mesmo

que o resultado seja o agravamento da situação social numa pequena

comunidade, comparando-a à sociedade como um todo. Já do ponto de vista

comunista e socialista, defendidos inicialmente por Hegel e Marx, isso não é

correto, pois a ideologia do sistema se sustenta na igual participação de todos

na geração e distribuição das riquezas produzidas.

o utilitarianismo volta-se para o esforço de cada um durante toda a sua vida

para alcançar o melhor bem-estar e felicidade possível de todos. O ponto-

chave está na quantidade de utilidade produzida por uma ação. O princípio

dessa teoria é: 11 Uma ação é certa de um ponto de vista ético se e somente se

a soma total da utilidade produzida por um determinado ato for maior do que a
soma total das utilidades produzidas por qualquer outro ato que poderia ter sido

desempenhado em seu lugar' (VELASQUEZ, 1992, p. 61).

As limitações dessa abordagem estão na dificuldade de mensurar a utilidade

do ato, sua incapacidade para lidar com as questões morais relacionadas com

"direitos' e "justiça", e também por se preocupar somente com a utilidade

produzida e não com a distribuição social desses beneficios (VELASQUEZ,

1992, p. 60-72; GOODIN, 1996; BEAUCHAMP e BOWIE, 1997, p. 21-28;

FERREL, FRAEDRICH e FERREL, 2000, p. 55-56; STEWART & DONLEAVY,

1995, p. 36).

2.3.10 - Kantianismo

Volta-se para o compromisso com a liberdade e dignidade humana, sendo a

moral definida pela razão, ou seja, cada ser toma suas decisões de uma

maneira autônoma, utilizando a boa razão para suportar essas decisões,

desvinculando-as de uma força divina, legal ou relacionada com interesses e

vontade próprios. A ética kantiana está fundamentalmente baseada no respeito

para com as pessoas e na universalidade de princípios, apoiando-se no dever

(obrigação) de cada um para com os direitos do outro para julgar a justiça dos

atos. Para ele, uma lei moral universal é que deve determinar o que é certo ou

errado. O comportamento virtuoso é decorrente de princípios e valores
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universais que determinam as obrigações morais de cada pessoa. Suas

preocupações básicas com o bem estar e a felicidade humana aproximam-se

do que os gregos chamaram de eudaímonía, apesar de Kant não ter dito muita

coisa a respeito das emoções e sentimentos humanos, como simpatia e

carinho, e não ter abordado também a questão do caráter e da virtude. A teoria

kantiana apoia-se no que Kant chamou de "Imperativo Categórico", princípios

que estabelecem o dever de cada um para com o outro, que são:

"Uma ação pode ser considerada como moralmente certa por uma pessoa em

determinada situação se e somente se a razão da pessoa em agir desta

maneira for uma razão que ele ou ela devesse aceitar que outras pessoas

fizessem o mesmo, em qualquer outra situação similar. Uma ação é

moralmente certa para uma pessoa se e somente se, ao desempenhar a ação,

a pessoa não use outras pessoas meramente como meios para satisfazer seus

próprios interesses, mas respeite e desenvolva a capacidade de livre escolha

de outras pessoas."

As críticas feitas a universalidade da ética kantiana tentam evitar o domínio

absoluto de algumas correntes filosóficas sobre a moral, o que é, sem dúvida,

importante para uma sociedade pluralista, mas que não podem se transformar

num dogma. Afinal, o que é bom, justo e de direito, o são para todos desde que

considerado o bem-estar coletivo como estado supremo, independentemente

das origens, crenças e valores de cada grupo social (KANT, 1964; O'NEILL,

1996; BEAUCHAMP & BOWIE, 1997, p. 28-33; VELASQUEZ, 1992, p. 79-87;

MÃTTAR, 1997, p. 139-143; ARANHA e MARTINS, 1986, 175-179).

2.3.11 - Egoísmo

Junto com a corrente utilitarianista e kantiana, compõe a chamada abordagem

teleológica. Está relacionada com a maneira como o indivíduo deve agir para

preservar seus próprios interesses definidos racionalmente, contemplando, por

exemplo, o atendimento das necessidades básicas à sua existência. Nessa

perspectiva, pode-se inferir uma tendência à justificação de determinados atos,

como o da pessoa que rouba comida para sobreviver. Se a sobrevivência
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humana é um requisito moral primário, o desespero do indivíduo que passa

fome e não consegue alimentos por um caminho eticamente aceitável, dá ao

roubo uma conotação moral importante, pois é o único caminho no momento

que irá possibilitar a sobrevivência da pessoa numa sociedade materialista e

individualista. Do ponto de vista do egoísmo psicológico, o individualismo é

uma característica da sociedade moderna, que é essencialmente egoísta e

hedonista devido aos esforços individuais na busca, primeiramente, do próprio

prazer, e, depois, no bem para o outro. Segundo essa teoria, o esforço

individual para transformar a realidade em que se vive e a cooperação

necessária para essa mudança, só existem porque ao se alcançar

determinados objetivos coletivos, a pessoa estará contemplando alguns de

seus interesses que somente poderiam ter sido viabilizados através desse

esforço coletivo. Assim, o aparente comprometimento da pessoa para com o

grupo é na verdade estimulado pelos interesses da pessoa naquele momento.

De um ponto de vista smithiano, o egoísmo no mundo dos negócios resulta em

intensa competição regulada pelas regras do sistema econômico vigente,

oferecendo a possibilidade de uma acelerado desenvolvimento das empresas

com a conseqüente melhoria de seus produtos e serviços. Nessa perspectiva,

cada empresa volta-se para a preservação de seus interesses que estão

relacionados com a maximização dos benefícios a serem oferecidos ao

mercado (sociedade), tendo, portanto, um caráter utilitarianista. De qualquer

forma, nesta abordagem o bem comum aparece paradoxalmente como meio e

fim da ação (BAIER, 1996; BEAUCHAMP & BOWIE, 1997, p. 14-19; FERREL,

FRAEDRICH e FERREL, 2000, p. 53-54).

2.3.12 - Relativismo Moral

Enfoca as diferenças de princípios e valores presentes nos diferentes grupos

sociais, contrapondo-se ao universalismo kantiano. Para esta teoria, a questão

moral e ética só pode ser entendida a partir da história de cada grupo social

visto que o sistema de crenças e valores de cada um é construído com base na

experiência de vida e no consenso a respeito do que é moralmente certo ou

errado. Assim, diferentes sociedades vêem o comportamento moral de uma
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maneira relativa, não cabendo qualquer tentativa de universalização de valores.

O relativismo ético decorre do fato de que diferentes sociedades têm diferentes

crenças éticas, não havendo portanto possibilidade de se afirmar se uma ação

é moralmente certa ou errada, sem perguntar aos membros dessas sociedades

o que é considerado certo ou errado. Em outras palavras, isto significa que não

existem padrões éticos universalmente verdadeiros ou falsos, certos ou

errados, pois é correto para uma sociedade aquilo que ela, em particular,

concebe como certo, e errado aquilo que ela concebe como errado. Nos

Estados Unidos e na China a pena de morte é aceita e, portanto, moralmente

válida. Já no Brasil, a pena de morte não é permitida e consiste numa grave

violação do direito de todo ser humano à vida, independentemente da

gravidade de seus atos. Por se tratar de uma sociedade majoritariamente

católica, atentar contra a vida de outra pessoa representa o não cumprimento

de um dos mandamentos de Deus: "Não matar' . Ao Ser humano não é dado o

direito de julgar e condenar à morte "seu irmão", pois esta é uma decisão

exclusivamente de Deus. À Ele cabe perdoar ou condenar a pessoa, pois foi

Ele quem criou o mundo e os seres que nele vivem. Assim, os padrões e

normas morais dessa sociedade apoiam-se na lei natural e na deontologia.

Todo ser tem o direito de viver, constituindo-se, portanto, o respeito à vida um

dever" prima-facie' .

Orientado para um Deus (metafísica cristã) ou para o homem (humanismo),

entre outras correntes, o comportamento moral e ético pode ser, portanto,

relativizado pela própria história, ou seja, as diferentes formas de interpretação

dadas por cada povo às questões morais e éticas dependem de sua formação

cultural. Tanto a defesa radical de uma quanto a de outra posição moral só

contribuirá para extremismos, como pode ser notado nos conflitos de fundo

religioso observados no Oriente Médio, nos quais israelenses e palestinos

tentam tomar absolutos seus valores ao custo de muitas vidas humanas

(BEAUCHAMP & BOWIE, 1997, p. 8-12; VELASQUEZ, 1992, p. 35-37;

FERREL, FRAEDRICH e FERREL, 2000, p. 59).
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2.3.13 - Direitos

A Teoria dos Direitos incorpora contribuições de diferentes teorias, como a da

lei Natural, do Contrato Social, Deontologia, Ética da "prirna-facie",

Conseqüencialismo, Utilitarianismo, Kantiana e Justiça. Esta teoria diferencia-

se da abordagem utilitarianista, pois trata dos requisitos da moralidade do

ponto de vista dos direitos do indivíduo, enquanto a utilitarianista adota a

perspectiva da sociedade como um todo. As categorias de direitos são: direitos

humanos universais, direitos legais e direitos morais. Direitos decorrem do

respeito que todo ser deve ter um pelo outro, considerando suas necessidades

para uma boa vida.

Do ponto de vista contratual e político-legal, direitos e deveres são

estabelecidos conjuntamente pelas partes, devendo ser respeitados sob a

ameaça de duras punições no caso de uma das partes romper com o

acordado. Já os direitos morais contemplam a proteção social do indivíduo,

pois definem os deveres de um para com o outro a fim de resguardar uma vida

de iguais possibilidades e harmonia social, respeitando os princípios de

autonomia e igualdade para a livre busca dos caminhos a serem seguidos

desde que considerado os direitos do outro. Representam a base para justificar

as ações de alguém e invocar a proteção ou ajuda de outros. Dignidade,

respeito mútuo, liberdade e igualdade são direitos básicos e inalienáveis do

indivíduo e fundamentais à boa existência humana.

Ações voltadas para o provimento de necessidades básicas de pessoas que

não têm condição para isso, mas possuem o direito de receber tal ajuda, são

chamadas de Direito Positivo. Já o direito de cada indivíduo de não ter sua

privacidade invadida, restringindo a liberdade do outro com a imposição do

dever de respeitar o direito à sua privacidade, é chamado de Direito Negativo.

o enfoque dessa teoria está na preservação dos direitos individuais por

intermédio de princípios e leis morais orientadores da conduta individual e

coletiva, indicando que todo ser humano deve ter seus direitos básicos à

liberdade, a uma vida digna, ao trabalho, a propriedade, à busca da felicidade,
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etc., garantidos. Na visão libertarianista, a justiça está fundamentada no direito

do indivíduo à liberdade, devendo estar ele, portanto, livre de qualquer controle

ou sanção por parte de um poder central. Para Robert NOZICK (1974, p. ix.), «o

único direito básico que todo indivíduo possui é o direito negativo a ser livre de

coerçãd'.

Portanto, os direitos são inalienáveis e estão voltados para o bem-estar do ser

humano, garantindo a ele as condições necessárias para existir e ser feliz

(AlMOND, 1996; VELASQUEZ, 1992, p. 72-79; BEAUCHAMP & BOWIE,

1997, p. 35-37).

2.3.14 - Justiça

Os ideais de justiça estão relacionados com os direitos morais. Esta teoria tem

um caráter deontológico, pois se desenvolve na perspectiva dos deveres

baseados nos sentimentos e direitos de cada indivíduo. Alguns tipos de justiça

são:

a) Justiça Distributiva

Está relacionada com a igual distribuição dos benefícios e fardos gerados

socialmente de acordo com as igualdades e diferenças entre os indivíduos. O

princípio deste tipo de justiça é: U À indivíduos que são similares em todos os

aspectos relevantes para o tipo de tratamento em questão deveriam ser dados

benefícios e fardos similares, mesmo se eles não são similares em outros

aspectos irrelevantes; e indivíduos que não são similares em um aspecto

relevante devem ser tratados como tais, em proporção à sua dissimilaridade"

(VELASQUEZ, 1992, p. 91).

Subdivide-se em (VELASQUEZ, 1992, p. 94-101)

- Justiça como Igualdade: todas as pessoas devem receber partes

iguais dos benefícios e fardos gerados socialmente.
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- Justiça baseada na contribuição (Justiça Capitalista): define que os

benefícios produzidos socialmente devem ser distribuídos de acordo

com a contribuição de cada indivíduo para a realização dos objetivos

de seu grupo (empresa, sociedade, etc.);

- Justiça baseada nas necessidades e habilidades (Socialismo): o

trabalho deve sempre ser distribuído de acordo com as habilidades

de cada indivíduo e os benefícios devem ser distribuídos de acordo

com as necessidades de cada um;

- Justiça como Liberdade: é o tipo de justiça processual que depende

fundamentalmente da livre escolha do indivíduo em como agir e

interagir com outros, estabelecendo as relações e trocas que achar

importante para sua existência (NOZICK, 1974);

- Justiça como Eqüidade

Os princípios de justiça distributiva que RAWLS (1971) considera

justa a distribuição dos benefícios e fardos na sociedade, se e

somente se:

1) 11 cada pessoa tiver o igual direito às mais extensivas liberdades

básicas quando comparado com as liberdades iguais para todos,

e

2) as desigualdades sociais e econômicas forem trabalhadas

a fim de garantir:

a. os maiores benefícios para as pessoas com menos

condições, e

b. a disputa por uma posição de uma maneira aberta, sob

condições de justiça e igualdade de oportunidades."

b) Justiça Retributiva: especifica punições de acordo com a gravidade do erro

cometido pela pessoa.



69

c) Justiça Compensatória: define a obrigação de devolver à pessoa aquilo que

dela foi tirado. A punição varia conforme a gravidade do erro cometido

d) Justiça Comunitária: enfoca os direitos histórica e comunitariamente

definidos com ênfase na lealdade e respeito a minorias, procurando

preservar as tradições e valorizar a virtude e a boa vida (BEAUCHAMP &
BOWIE, 1997, capo 9; VELASQUEZ, 1992, p. 88-103; FERREL,

FRAEDRICH e FERREL, 2000, p. 61-63).

2.3.15 - Contrato Social

o princípio dessa teoria está na imparcialidade e convergência de interesses

em busca de vantagens e realização mútua (Contratualismo Hobbesiano), pois

a existência do ser está completamente vinculada à sua coletividade, na qual

se desenvolvem os processos sociais básicos que definem a cada dia os

valores norteadores da conduta humana. Se como membro de um grupo a

pessoa participa desse processo, concordando com o sistema moral

estabelecido, ela tem o dever de obedecer as regras morais e mantê-Ias.

Sucesso mútuo, igualdade, imparcialidade e justiça (Contratualismo Kantiano)

são algumas das palavras-chave dessa teoria que muitas vezes não

corresponde a realidade vivida pelas pessoas. O princípio está na definição

clara e objetiva de deveres e direitos de cada parte, que validados pela

concordância mútua, criam os padrões, normas e regras morais que nortearão

a conduta humana. Esta teoria trata, na verdade, de um pacto social formal que

estabelece as responsabilidades das partes envolvidas e as normas de

conduta a serem respeitadas para que os objetivos individuais possam ser

alcaçandos. As principais contribuições para essa abordagem foram dadas por

Hobbes, Rousseau, Kant, John Rawls, Locke e Hume (KYMLlCKA, 1996).

2.3.16 - Humanismo

Os gregos foram uns dos primeiros a desenvolver uma visão humanista que

colocava o homem como fonte e centro das transformações sociais. Após um

longo período no qual o pensamento filosófico dominante era panteísta e mais
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tarde racionalista, esta corrente só recebeu um novo impulso quando das

análises de Marx sobre a relação capital-trabalho, que refletia sobre a

exploração do trabalhador pelo capitalista, e depois com o Existencialismo de

Sartre que reforçou o papel fundamental do ser humano na construção de sua

realidade social. Numa perspectiva humanista radical, estudos sobre a ética

partem do princípio de que só o homem pode determinar seus critérios de

julgamento e definir os valores sob os quais viverá Tudo o que estiver

relacionado com o questionamento do que é bom ou mau está ligado ao bem-

estar do homem. Para definir o que é bom para o homem, torna-se necessário

conhecer sua natureza.

A ética humanista volta-se para o desenvolvimento das capacidades do homem

na prática do bem, sempre tendo sua existência como fonte de reflexão sobre o

seu comportamento e convívio social. Assumir responsabilidades e se

comprometer com as mudanças visando uma vida melhor são as principais

virtudes do homem (FROMM, 1974, p. 26-28). Essa visão humanista pode

falhar se, ao invés de assumir a importância do ser humano à construção de

uma vida digna, adotar simplesmente uma crítica radical contra a lógica

modernizadora entendida como corruptora da moral e da ética. Afinal,

paradoxalmente, o desenvolvimento tem trazido também benefícios à

humanidade. Se assim fosse, as pessoas poderiam não encontrar o sentido da

transformação coletiva necessária, absorvendo somente ideais nihilistas sem

conteúdo.

Weber contribui para a reflexão sobre as teorias morais que tem fundamentado

a questão ética, formulando os conceitos sobre a ética da convicção -

deontológica e fundamentada na crença da existência de um único meio bom e

justo para alcançar os fins supremos desejados por todo ser humano e sua

coletividade - e a ética da responsabilidade - teleológica e apóia-se na

maneira como o indivíduo responde às diferentes exigências morais num

ambiente multicultural e de alteridade -; que associadas ao que HABERMAS

(1989) chamou de a ética da discussão - volta-se para a importância do

diálogo, fundamentado na intersubjetividade, reciprocidade e desejo de

igualdade, como o melhor meio para buscar a verdade e definir os rumos
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individuais e coletivos num contexto também de alteridade -, constituem-se no

pilar dos desafios éticos modemos. Já a ética da finitude agrupa as três

anteriores, voltando-se para a necessária conscientização do homem a

respeito de suas limitações e o caráter transitório de sua existência. Sendo a

única coisa certa na vida do indivíduo a morte, a consciência disso pode levá-lo

a viver uma vida melhor (ENRIQUEZ, 1997; SROUR, 1998, capo9).

Para Alasdair MACINTYRE (1984),

•modem societies have inherited no single ethical tradition trom the past, but tragments of
confticting traditions: we are platonic perfectionists in saluting gold medallists in the Olympics;
utilitarians in applying the principie of triage to the wounded in war; Lockeans in affirming rights
over property; Christians in idealizing charity, compassion and equal moral worth; and followers cf
Kant and Mil! in affirming personal autonomy".

Para finalizar este capítulo, é importante destacar que as teorias morais e

éticas citadas têm contribuído para uma melhor compreensão das

preocupações e tentativas de reorientação da conduta humana nas

organizações, visando a construção dos alicerces morais e éticos necessários

a uma existência social harmônica mediante a qual o indivíduo possa se

realizar enquanto ser humano. As nuanças de nossa vida estão justamente na

maneira como vivemos moral e eticamente. A ética, ao tratar da natureza

humana, define o próprio homem como o centro de reflexão para a formação

de um ser capaz de interagir dignamente com outros seres. Cabe ao sistema

moral e ético de uma sociedade assegurar a sua existência plena.

Assim, o estudo da ética emerge em um ambiente diacrônico. As pessoas

vivem dentro de diferentes organizações - unidades fundamentais da teia

social -, num ambiente pluralista e multicultural, construindo sua realidade

social através delas. Cada ser humano emerge como sujeito e objeto dessa

realidade, construindo seus princípios e valores dentro dessa dinâmica social.

Isso proporcionará a compreensão das diferentes definições e contextos em

4 As sociedades modernas não têm herdado somente uma tradição ética do passado, mas fragmentos de
tradições conflitantes: nós somos perfeccionistas platônicos ao saldarmos os medalistas de ouro nas
Ollrnpladas; utilitarianistas ao aplicar o principio da triagem para tentar salvar aqueles que estejam em
condições de serem salvos numa guerra; Lockeanos ao priorizar direitos sobre propriedade; Cristãos ao
idealizar caridade, compaixão e igual valor moral; e seguidores de Kant e Mil! ao defender a autonomia
pessoal.
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que surgiram as principais concepções sobre a ética e, assim, iniciar-se-á a

reflexão sobre os fundamentos morais da sociedade moderna que permitirão

tratar da questão da ética enquanto um dos fatores determinantes da evolução

das organizações.

É nesse contexto que se insere a discussão deste trabalho, que visa refletir

sobre essas dimensões morais e éticas aplicadas ao desenvolvimento ético de

empresas. Considerando uma história de desequilíbrio social provocada por

uma lógica modernizadora essencialmente técnica e a crescente insatisfação

social refletida nos constantes movimentos sociais - que têm provocado

profundas alterações na forma e conteúdo das empresas - observa-se a

necessidade e a possibilidade de se avançar no desenvolvimento ético,

formando indivíduos responsáveis, íntegros e autônomos, e, por consequinte,

empresas com condições de construir uma realidade social diferente da hoje

existente. Esse desenvolvimento está relacionado com a maneira como o

inidvíduo trata das questões morais e éticas presentes em sua vida e está

fundamentado na sua capacidade de julgar e agir eticamente de acordo com as

bases morais, mencionadas anteriormente, de sua sociedade. O

esclarecimento do conceito de desenvolvimento moral será feito na próxima

seção.

2.4 - O desenvolvimento moral

Como já abordado, o comportamento moral consiste daquilo que as pessoas

fazem no cotidiano, ou melhor dizendo, na adequação de suas posturas às

regras morais presentes na sociedade. Segundo WRIGHT (1971, capo 2),

existem quatro abordagens teóricas que tentam explicar empiricamente o que é

o comportamento moral. São elas:

Abordagem do Grupo-social: trata do comportamento humano obediente e

submisso as regras definidas pelo grupo de referência, o que faz com que as

pessoas desempenhem os papéis que os outros desejam que ela

desempenhe, não seguindo portanto sua própria consciência. Tal subordinação

aos desejos do grupo ocorre, normalmente, por algum tipo de dependência que
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a pessoa tenha em relação a esse grupo - seja ela econômica ou emocional -

como, por exemplo, a necessidade de ser aceito socialmente e reconhecido

como um membro importante para o grupo, o que tende a elevar a auto-estima.

Nesse tipo de situação, corre-se o risco de perda da identidade, pois a pessoa

não consegue agir de uma maneira autônoma, estando sempre dependente do

grupo para tomar qualquer decisão e agir.

Abordagem Psicoanalítica: baseada nos estudos de Freud sobre a

sexualidade humana e o relacionamento entre os elementos id, ego e

superego. De acordo com essa abordagem, o comportamento moral é definido

no nível da consciência com a compreensão pelo indivíduo do que é certo e

errado socialmente. Nessa teoria, os impulsos sem pudor do id são controlados

pelo superego (dimensão moral), determinando a consciência do indivíduo

sobre a conduta ideal. Portanto, a pessoa é boa porque sua consciência a faz

assim.

Abordagem da Teoria-Aprendizagem: o comportamento moral se dá a partir

do momento que se a pessoa aprende com seus pares a conduta correta

através de processos que recompensam o certo e punem o errado,

condicionando o indivíduo a agir da maneira desejada. A repetição e reforço

positivo ou negativo constróem o comportamento moral que passa a ser um

reflexo condicionado em relação as situações do dia-a-dia e não uma ação

consciente por parte do indivíduo.

Abordagem do Desenvolvimento Cognitivo: enfoca a evolução da

capacidade do indivíduo de perceber o ambiente a sua volta e definir as

estratégias de adaptação e transformação da realidade. O comportamento

moral reflete uma ação inteligente em relação ao meio que resulta na criação

de relacionamentos saudáveis com as pessoas. Trata-se de um processo

dinâmico no qual o indivíduo é sujeito e objeto das transformações no meio,

influenciando e sendo influenciado pelos seus pares. A teoria de Piaget sobre o

"Desenvolvimento da inteligência',5e seu trabalho sobre "O julgamento moral

5 o trabalho de Piaget aborda a ação individual a partir do funcionamento de uma estrutura cognitiva
chamada por ele de • esquema". Seu trabalho apeia-se na idéia de que a capacidade de agir
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da criança'" publicado em 1932, trouxeram significativas contribuições para

esta abordagem. A grande contribuição desde Piaget, veio do psicológo

Lawrence Kohlberg que descreveu seis estágios de desenvolvimento moral. A

principal preocupação sempre foi a de responder à questão: Por que os

indivíduos respondem de uma maneira diferente aos dilemas éticos?

Esta última abordagem é a que se aproxima da perspectiva adotada nesta

dissertação. Assim, para melhor compreender os fatores que influenciaram

e têm influenciado o processo de desenvolvimento moral das

organizações, assunto dos próximos capítulos, abordar-se-á as importantes

contribuições do psicólogo Lawrence KOHLBERG (1984); também citado por

VELASQUEZ (1992, p. 27-31), KEGAN (1982, capo 2), THOMAS (1996),

WRIGHT (1971, p. 167-173), FERREL et aI. (2000, p. 99-102), HABERMAS

(1989, capo 4), LAND e JARMAN (1990, p. 151-160), entre muitos outros

trabalhos que têm se baseado em seus estudos - para a ciência do

comportamento e para os estudos sobre ética nos negócios. A teoria de

desenvolvimento moral combina a filosofia moral com a psicologia cognitiva,

colocando o desenvolvimento cognitivo do indivíduo como um pré-requisito

necessário para o raciocínio moral. De acordo com KRÜGER (1988, p. 38), "a

competência cognitiva é tanto uma boa rota para a autonomia pessoal quanto

uma 'conditio sine qua non' para o desenvolvimento morar.

Os estudos de Lawrence KOHLBERG (1984) sugerem a existência de seis

estágios diferentes e hierarquizados de desenvolvimento moral do indivíduo,

distribuídos em três níveis, pré-convencional, convencional e pós-convencional,

que estão relacionados com o grau de maturidade de cada pessoa nos

diferentes momentos de sua vida. São estágios bem definidos na formação do

adaptativamente depende da retenção de conhecimento sobre o mundo. As pessoas ao se relacionarem
dinamicamente com outras pessoas e com o meio, vivem um permanente processo de troca de
conhecimento e informação que as ajudarão a modificar seu comportamento. Segundo Piaget, esse
desenvolvimento acontece em três fases. A primeira, chamada de estágio pré-operacional, acontece dos
dois aos sete anos e é marcada pelo egocentrismo das crianças. Nesse momento o individuo não é capaz
de estabelecer relações cooperativas. Na segunda, chamada de estágio de operações concretas, que vai
dos sete anos até a adolescência, o indivíduo passa a ter um pensamento operacional, sendo capaz de
entender a perspectiva do outro. Na fase final, chamada de estágio das operações formais, o adolescente
já é capaz de refletir sobre o mundo a sua volta, ajudando a construir os princfpios, valores e ideais que
ordenarão e orientarão a conduta de seu grupo. A maior limitação desta teoria está na ausência de um
tratamento adequado à emoção e à motivação (WRIGHT, 1971, p. 45-48).
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caráter do indivíduo, que estão relacionados com sua capacidade de raciocinar

e julgar moralmente ao longo do processo de tomada de decisões éticas que,

por sua vez, variam de acordo com esses estágios que, iniciam-se na infância,

passam pela adolescência e consolidam-se na vida adulta. Isso não anula a

possiblidade de um ser adulto apresentar um comportamento característico do

estágio pré-convencional. Para Kohlberg, o julgamento moral é a definição

mental do certo e errado, baseada em valores e julgamento sociais.

Neste trabalho, as contribuições de Kohlberg para as pesquisas sobre o

desenvolvimento moral e o tomada de decisões éticas nas organizações, bem

como as dos autores mencionados acima que se basearam no trabalho dele,

serão acrescidas das contribuições de Derek WRIGHT (1971, capo9) sobre a

tipologia do caráter; de Ichak ADIZES (1993) sobre o ciclo de vida das

organizações; George LAND e Beth JARMAN (1990, p. 106) sobre as três

fases da jornada evolutiva da civilização. Os estágios de desenvolvimeto moral

serão tembém compreendidos à luz dos pressupostos morais da ética,

apresentados anteriormente neste capítulo. A título de esclarecimento sobre o

trabalho desses autores, sumarizar-se-á nos próximos parágrafos suas

contribuições.

WRIGHT (1971, capo 9), apresenta sua tipologia baseada no grau de

internalização das influências de adultos, ou de amigos bem próximos na

socialização e formação do caráter do indivíduo. Numa posição que não reflete

qualquer tendência de influência, está o que ele chama de caráter Amoral. Com

influência predominantemente de adultos estão o caráter Autoritário e a

Consciência seguidora de regras. Já com uma influência mais forte por parte

dos amigos estão o caráter Conformista e o Coletivista. O último tipo de

caráter, que reflete uma posição autônoma e equilibrada em relação a esses

dois tipos de influências está o caráter Autônomo-Altruístico.

ADIZES (1993), faz uma análise do ciclo de vida das organizações usando uma

metodologia própria que está baseada nos seguintes estágios: namoro,

6 Detalhes sobre este trabalho de Piaget (1932) pode ser encontrado em sua própria obra ou em Robert
KEGAN (1982), Derek WRIGHT (1971, capo 7), entre outros.
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infância, toca-toca, adolescêncía, plenitude, estabilidade, aristocracía,

burocracía incpiente, burocracia e morte. Segundo ele, o comportamento das

organizações são bastante distintos em cada fase, destacando que empresas

no início de suas vidas tendem a ser mais flexíveis, criativas, dinâmicas e

lideradas para resultados de curto e médio prazo, havendo predominância de

estratégias mercadológicas e produtivas. Há uma maior preocupação com a

eficácia e a autoridade necessária para liderar o processo de crescimento. Na

maturidade, as empresas começam a se burocratizar, pensando nas formas de

organização e controle mais adequados para a manutenção da estabilidade

mercadológica, econômica e financeira alcançada.Nessa fase, todo novo

investimento representa um risco que pode comprometer a estabilidade e o

sucesso dos negócios da empresa, crescendo as resistências às mudanças

pois acredita-se que elas representam mais uma ameaça do que uma

oportunidade. Em comparação com o estágio anterior, nesse momento, a

responsabilidade é maior - deve-se tomar cuidado porque o excesso de zêlo

pode comprometer os investimentos necessários à manutenção da

competitividade da empresa - e a autoridade está distribuída por uma estrutura

organizacional burocratizada. Já numa fase de declínio, devido à excessiva

burocratização no estágio anterior, a empresa defronta-se com um sistema

organizacional engessado, lento e avesso à mudança, na eminência, ou talvez,

já num estado de entropia. O sucesso do passado passa a ser questionado

mas a empresa se vê num momento crítico com perda de mercado e redução

de suas margens de lucro que acabam comprometendo sua capacidade de

investimento, tão necessária para as reformulações estratégicas que possam

dar a ela uma nova vida. Em síntese, os estágios de desenvolvimento

representam profundas transformações na cultura organizacional, que vão de

um espírito de equipe, coletividade e reciprocidade voltados para a

manutenção de parceiras saudáveis ao desenvolvimento dos negócios, a uma

situação de arrogância, centralização, individualismo, competição e disputas

internas, que acabam influenciando os valores da organização que norteam a

conduta humana.

LAND e JARMAN (1990), abordam historicamente o desenvolvimento da

civilização, considerando os pontos de ruptura que marcaram os momentos de
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transformação social, projetando a humanidade para novos estágios em sua

evolução. Tratam dos requisitos necessários a essa evolução e o relevante

papel do ser humano nesse processo. Para eles, a, jornada da civilização

depende da visão de mundo predominante em determinados momentos e das

estratégias de sobrevivência, crescimento e realização adotadas. Na Fase I

(Aleatória) caracterizada por um momento não estruturado, indefinido

socialmente, não racional e fundamentado em relações de cooperação

vinculadas a necessidade,e num poder estabelecido pela tradição; transitando

pela Fase 11(De controle causai), na qual o homem passa a usar da razão,

controlando os meios que poderão moldar o presente e construir o futuro,

criando um tipo de organização social que se aproxima da burocracia e é

caracterizada pela separação entre trabalho e lazer - e os grupos são definidos

pela semelhança entre os seus membros; o homem chega a terceira fase

(Criativa) de sua evolução, cujas características são a predominância de uma

visão criativa do mundo que comanda o presente, o futuro, a resposnabilidade

compartilhada, espiritualidade individual, flexibilidade, preocupação ecológica,

igualdade entre as pessoas, trabalho e lazer agradáveis, compartilhamento das

diferenças, interdependência e cooperação.

As contribuições anteriores fazem referência a evolução de pessoas e

organizações, e ajudam a entender que cada momento é resultado da ação

voluntária ou não do homem sobre seu mundo, visando a construção de uma

realidade que, atendendo seus interesses ou somente aos interesses de seus

comadantes e líderes, ou ainda de ambos, define os significados para sua vida

que influenciarão a formação de sua identidade e caráter. Os estágios de

desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg a ser sintetizado a seguir,

acrescido das contribuições anteriores, ajudará a entender melhor este

desenvolvimento humano do ponto de vista moral e ético, proporcionando o

embasamento teórico para a análise a ser feita ao longo desta dissertação e,

principalmente, na sua conclusão.
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2.4.1 - Estágios de desenvolvimento moral

Conforme mencionado na página anterior, os estágios de desenvolvimento

moral são seis, sendo que cada dois estágios estão agrupados nos chamados

níveis pré-convencional, convencional e pós-convencional. A seguir, citar-se-á

cada um deles.

2.4.1.1 - Nível Pré convencional

Neste nível o comportamento ético depende do medo, das punições e das

recompensas a serem alcançadas. O indivíduo é egocêntrico e age de acordo

com seus próprios interesses, pois não consegue enxergar as necesidades do

outro. A reciprocidade, quando existe, é por mera conveniência. O dever moral

é não fazer aos outros o que você não quer para você mesmo.

2.4.1.1.1 - 1° estágio: Castigo e obediência

Indivíduo: Age de uma maneira egoísta, buscando preservar seus interesses.

Seu egocentrismo o impede de compreender que outras pessoas também têm

as suas necessidades. A conduta com base no que é certo ou errado, bom ou

ruim, é definida e avaliada por normas de comportamento, definidas pela

autoridade tradicional (WEBER, 1994), a qual cabe controlar o comportamento

humano, numa perspectiva behaviorista. Ou seja, recompensas e punições

definem o padrão moral e ético a ser seguido. O indivíduo obedece as regras e

se submete ao poder de alguém, para evitar as punições e garantir as

recompensas. É o estágio no qual se desenvolve a obediência (seguidor de

ordens) pelo medo. O comportamento neste estágio é considerado amoral.

Organizacão: É auto-focada (egocêntrica), pois as decisões geralmente

ignoram os interesses da maior parte de seus stakeholders7, buscando a

realização de seus próprios interesses, sem levar em consideração o impacto

7 Stakeholders são" membros de grupos de quem a existência é fundamental para a sobrevivência da
empresa" . Segundo eles, existem seis importantes grupos: • acionistas, empregados, clientes,
gerentes/executivos, fornecedores e a comunidade local
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de sua ação sobre os outros. Submete-se as regras para evitar punições e

sanções que, às vezes não estão evidentes, mas são possíveis de serem

aplicadas. A imediata sobrevivência dita a conduta moral, não havendo limites

nas possíveis ações para manter a organização funcionando. Isto significa que

se a empresa está sendo autuada pela fiscalização pelo crime de sonegação

de impostos, fato que poderá levá-Ia à falência, vale a pena subornar o fiscal

desde que os riscos de uma possível punição por essa conduta não ética,

sejam reduzidos. O comportamento ético só existe se existirem regras rígidas e

um sistema de punições que funcione, pois, caso contrário, se o indivíduo

perceber que o risco de ele ser punido por um comportamento indevido é

pequeno, ele provavelmente agirá não eticamente.

2.4.1.1.2 - ~ estágio: Individualismo instrumental com cooperação por

conveniência

Indivíduo: Tem uma orientação relativista, hedonista e instrumental. A

reciprocidade é considerada ao se tomar uma decisão, pois o indivíduo

reconhece que como ele, a outra pessoa também tem direito a realizar seus

interesses e necessidades. Mesmo assim, as necessidades de prazer e

satisfação individual estão em primeiro lugar e ditam o comportamento certo ou

errado. É relativista,pois permite decisões ambíguas, como a de dar presentes

a compradores de um país onde isso é permitido, mesmo sendo essa conduta

as normas éticas de sua empresa. O cálculo dos retornos a serem alcançados

em seu próprio benefício determinam sua posição em relação aos interesses

de outras pessoas - que só terão seus direitos respeitados se, e somente se

isso for necessário para que o indivíduo fique com a maior parte dos benefícios

alcançados. Seu caráter instrumental deve-se a manipulação exercida para a

maximização de seus próprios interesses. Ele estabelece com seus pares uma

relação de mera conveniência, ajudando algúem agora para obter algum tipo

de ajuda depois.

Organizacão: A manipulação de situações é vista como aceitável, pois é a

empresa a responsável por guiar os rumos das pessoas, a fim de que a

eficiência, eficácia, e o bon retomo sobre os investimentos sejam alcançados.
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o sucesso para se atingir os objetivos justificam essa manipulação. As pessoas

são vistas como meios para que a organização alcance seus fins. A motivação

para agir ainda vem dos próprios interesses. A empresa tem consciência das

forças externas e interesses dos outros agentes, e procura manter com etes

uma relação de conveniência, que proprocione a maximização de seus

resultados. Portanto, sua relação com os seus "stakeholderS' é oportunista e

interesseira. Este estágio reforça a postura" cada um por sr , sendo moralmente

a lógica de que ninguém deve se preocupar em apunhalar o outro pela costa,

pois todos pensam nisso a todo instante. Nesse sentido, roubar segredos

industriais é parte do jogo no qual vencerá aquele que conseguir transformar as

informações obtidas em ações estratégicas.

2.4.1.2- Nívelconvencional

Este nível é caracterizado pela heteronomia, pois as regras e normas morais

são definidas p~lo grupo ou pelo sistema legal. O respeito ao grupo e às leis

são requisitos primários para a boa convivência. Espera-se lealdade e

comprometimento do indivíduo para com seus familiares e amigos - e da

organização para com seus" stakeholders' .

2.4.1.2.1 - 3° estágio: Expectativas interpessoais mútuas, concordância

interpessoal (relacionamentos) determinados pela conformidade aos

padrões morais do grupo

Indivíduo: O bom comportamento é aquele que se referencia nos desejos,

expectativas e normas morais de seus pares, a fim de receber a aprovação que

resultará em sua aceitação pelo grupo. Ele age assim porque seu principal

objetivo é fazer com que as pessoas gostem dele. Portanto, a boa pessoa é

aquela que satisfaz sua família, amigos, e outras pessoas muito próximas a

ele. São estabelecidas relações de troca que visam a aceitação mútua desde

que, respeitada as regras de comportamento definidas pelo e para o grupo.

Vive-se em harmonia e em tomo da realização de propósitos comuns,

valorizando a lealdade, a confiança, o respeito e a gratidão. Este estágio

diferencia-se do 2 pelos motivos individuais, que levam a questão da
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imparcialidade em relação a outras pessoas. O compromisso com algum tipo

de raciocínio moral começa neste estágio, o qual.se apóia na chamada Regra

de Ouro, li a maneira como você age em relação a alguém, dá o direito a essa

pessoa de agir da mesma forma em relação a vod!' .

Organização: Na empresa, este estágio representa o momento de

conformidade das pessoas às normas morais produzidas pelo grupo, que

normalmente realiza uma forte pressão para a aceitação irrestrita dessas

normas, que ditam o que é certo ou errado. O relacionamento com os

stakeholders tende a ser mais consistente e responsável, principalmente com

aqueles que têm algum tipo de relacionamento mercadológico ou contratual

com a empresa.

2.4.1.2.1 - 4° estágio: Preservação da ordem no sistema social pela

manutenção da consciência e respeito para com as leis e a autoridade

legal.

Indivíduo: Obediência à autoridade e às leis que regem a sociedade são

deveres que, aos serem cumpridos, ajudam a assegurar a ordem social. Seguir

leis, regras e normas, é ser moral. O caráter deontológico desse estágio faz

com que o comportamento ético do indivíduo baseie-se em seus deveres

prima-facie. A pessoa deve cumprir com seu papel e não violar suas

obrigações - mesmo que um maior benefício pudesse ser alcançado naquele

momento em particular. De acordo com a moral predominante, as pessoas

obedecem aos seus líderes e chefes porque considera errado desobedecê-los."

Organização: Respeito e lealdade à autoridade são princípios éticos primários,

que norteiam a definição do padrão moral organizacional. O certo e errado

dependem das decisões daqueles com maior poder hierárquico. A organização

procura cumprir com suas obrigações legais e contratuais, mesmo que tais

ações não sejam consistentes com os próprios interesses imediatos e normas

da indústria, porque a obediência a essas leis está internalizada como uma

norma organizacional. Executivos aceitam os padrões legais da sociedade

como legítimos para preservar a ordem social. A natureza dos direitos e
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deveres é especificada em contratos sujeitos as leis vigentes no país. Nesse

estágio prioriza-se o dever negativo de não violar os direitos dos

"stakeholders" , em comparação com os direitos positivos de promover o seus

bem estar.

2.4.1.3- Pós-convencional

Neste nível, estão os estágios mais avançados de desenvolvimeto moral.

Autonomia, respeito a individualidade, democracia, integridade e universalidade

são algumas das palavras chaves que determinam o caráter ético das ações de

indivíduos e organizações.

2.4.1.3.1 - 5° estágio: Respeito aos direitos individuais e decisões

tomadas de acordo com seu grau de utilidade e firmadas através do

contrato social

Indivíduo: Defronta-se com a diversidade de valores e opiniões, tendo que

participar ativamente das decisões que orientarão o comportamento de todos.

Tolerância a essa diversidade, apoio a liberdade de expressão, espírito

democrático, imparcialidade, postura consensual e preocupação em assegurar

direitos, através de contratos legais que reflitam os interesses e o comum

acordo entre as partes, são preocupações éticas primárias a serem

consideradas pelo indivíduo em sua conduta no cotidiano, e que podem

contribuir para a justiça dos atos e o bem estar social, bem como para o seu

desenvolvimento moral. Neste estágio, predomina a razão utilitária nas

decisões - a busca do maior benefício para o maior número de pessoas.

Organização: Valoriza a participação de todos na tomada de decisão, para que

o consenso possa refletir a geração do maior benefício para o maior número de

pessoas. A dependência e a confiança nas regras determinadas pela maioria,

tomam-se os padrões morais que são estabelecidos através de um contrato

social, que se desenvolve através do entendimento dos valores sociais e o

diálogo sobre as necessidades e interesses de todos os envolvidos. A ação

ética é aquela que se baseia no consenso e na responsabilidade para com o
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bem estar de todos. Um pensamento de Vollaire (1694-1778) reflete um pouco

o espírito deste estágio: "Embora eu não concorde com uma palavra do que

dizeis, eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-Ias".

2.4.1.3.2 - 6° estágio: Princípios éticos universais

Indivíduo: Age com autonomia, consciência e responsabilidade, pois atingiu um

estágio de desenvolvimento moral, no qual seus princípios estão baseados em

princípios éticos universais de justiça - como igualdade de direitos humanos e

o respeito a dignidade e individualidade dos seres humanos. O respeito entre

os indivíduos possibilita a construção de uma moral com justiça, diálogo,

compaixão e solidariedade. Neste estágio, os indivíduos consideram que as

leis não são perfeitas e infalíveis, podendo não contribuir para o

comportamento ético. Ele somente as segue quando encontra nelas os

fundamentos morais consistentes com seus valores e princípios. A moralidade

está baseada nos princípios que norteam a convicção pessoal, sendo o certo e

bom, uma questão de consciência individual e responsibilidade na escolha dos

compromissos, e o comportamento correto aquele consistente com o

fortalecimento dos princípios morais. A razão é reconhecida como o meio para

se compreender a validade desses princípios e para se comprometer com eles.

O indivíduo olha além do seu grupo social imediato. Seu raciocinio ético volta-

se para o reconhecimento do dever moral para com a sociedade como um todo

e não somente para seu grupo. A pessoa neste estágio está preparada para

um raciocinio e julgamento moral imparcial e justo, proporcionando uma análise

ética profícua e transformadora. Não há nada que faça com que o indivíduo aja

em desacordo com aquilo que ele considera moralmente errado - fato que

demonstra sua coragem para assumir seus princípios e crenças em suas

convicções morais. Estão as pessoas preparadas para dar suas vidas pela

suas convicções morais? Resposta díficil de ser oferecida, apesar da vida de

exemplar da Madre Teresa e sua caridade, Gandhi e sua oposição ao

britânicos e Martin Luther King que afirmava que a vida não é vivida com valor,

se as pessoas não estivessem preparadas para morrer em prol de alguma

causa. O que se sabe, é que poucos são os indivíduos que alcançam este

estágio, pois geralmente não conseguem ir além do nível convencional (Colby
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et aI., 1983). Como os indivíduos poderiam ter a coragem necessária para

alcançar este estágio? Kohlberg não oferece resposta a essa questão.

Organização: A principal preocupação dos líderes e administradores é com a

integridade organizacional, resultado de uma gestão que cultive a justiça e

preserve os direitos individuais, compatibilizando os interesses que moldam o

caráter organizacional que, por sua vez, determina o certo e errado.

Comportamentos considerados consistentes são aqueles baseados em

princípios morais universais, que a empresa procura identificar, comunicar e

aplicar em todas as sua atividades. Enfatiza os deveres positivos para

promover o bem estar dos "stakeholders" e se vêem como parte do sistema,

reconhecendo sua importância para a realização do bem estar social. A

organização que se encontra neste estágio apresenta consistência entre

discurso e prática, fato que lhe garante a credibilidade necessária para

gerenciar os processos de mudança. É o tipo de empresa que pela solidez de

seus valores e apoio ao desenvolvimento do ser humano tende a garantir um

alto nível de motivação, comprometimento e um excelente clima

organizacional. Não há nada que faça com que a organização aja em

desacordo com aquilo que ela considera moralmente errado.

Esse último estágio ajuda a entender a importância da autoestima moral no

comportamento do indivíduo. Segundo THOMAS (1996, p. 473), "a autoestima

geralmente está apoiada na convicção de que existem atividades que nós

somos capazes de desempenhar especialmente bem e em virtude das quais,

nossas vidas podem ser julgadas meritória por aqueles com quem, pelo menos,

nós nos idendificamoS'. Assim, para indivíduos e organizações fica a questão

sobre que tipo de vida tem sido vivida, e como ela tem contribuído para o

encontro ou não do indivíduo com sua existência e seu desenvolvimento ético r

motivando-o ou não, a uma ação permanentemente autônoma e responsável

em busca do bem estar de toda a sociedade.

Estes estágios de desenvolvimento moral, apesar de estarem sujeitos a

validação conceitual e empírica (GILLlGAN, 1982; SNAREY, 1985), têm sido

reconhecido como um importante referencial para os estudos sobre o
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desenvolvimento moral e ético. Ciente de suas limitações, mas acreditando na-

consistência de suas contribuições para a ciência, adotarei-o neste trabalho,

que não tem cunho empírico, a fim de enriquecer a reflexão sobre os fatores

que têm contribuído ou não, para o desenvolvimento ético nas empresas. Para

tanto, o trabalho seguirá analisando as transformações da era moderna, pós

Revolução Industrial até hoje, e sua lógica aplicada às empresas e à condição

humana, destacando os desafios éticos que têm surgido e as possibilidades de

mudança (desenvolvimento ético).
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CAPíTULO 3

o CARÁTER DA ORGANIZAÇÃO

A finalidade do presente capítulo é contribuir com a reflexão sobre esse

momento histórico chamado modernidade, tão importante na institucionalização

da forma de negócios que hoje predomina na sociedade, as organizações

empresariais. Seu conteúdo, através da análise das condições evolutivas da

modernidade e de seus impactos sobre a criação e estabilidade das

organizações, pretende explicar, porque as empresas atingiram condições de

degradação ética e moral, como foi analisado em capítulos anteriores. Tais

impactos são facilmente constatados naquilo que se poderia, por analogia com

o indivíduo, ser chamado de o caráter da organização. Entende-se por caráter

do indivíduo o conjunto de valores éticos, tais como respeito, lealdade,

honestidade e imparcialidade, que explicam a consistência de sua conduta com

um determinado conjunto de condições que pode ser entendido como um bem.

Diz-se que um indivíduo tem caráter quando sua conduta é coerente com um

conjunto constante de valores, mesmo em situações de forte adversidade. Em

sua conduta, o indivíduo de caráter, sempre prioriza e privilegia ações que

realizem tais valores. Sua conduta é consistentemente guiada pela busca e

realização de um conjunto estável de valores. Sua conduta é previsível. É mais

fácil confiar nesse tipo de indivíduo. A organização, tal como os indivíduos,

toma decisões, e tais decisões, igualmente, revelam consistência ou não com

valores éticos mantidos constantes, ou não ao longo de sua trajetória.

Analogamente, é uma empresa mais confiável e previsível diante de tantas

crises econômicas, como as que se tem enfrentado no presente momento

histórico.

o capítulo fará uma explicação de cada um dos estágios desse período

denominado modernidade (modernidade, crise da modernidade e pós-

modernidade), analisando os elementos que permitiram a formação de uma

base orientadora das decisões (o da conduta) nas organizações, ou seja, a

ética no espaço organizacional. O capítulo será encerrado com a descrição do

atual momento do mundo dos negócios, seus desafios e possibilidades, que
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serão descritos e analisados no capítulo seguinte. Será uma análise de caráter

ontológico e epistemológico da ética e não de sua praxis (veja Nielsen, 1993,

as quatro questões da análise ética)

3.1 - A modernidade

A modernidade é um conceito ambíguo que não será aqui discutido em seu

caráter polêmico. O presente trabalho assume como modernidade, o período

histórico que abrigou a criação e desenvolvimento da industrialização e a

formação de uma sociedade fortemente articulada na dependência da

racionalização e tecnologias que, pelo senso comum, as pessoas entendem

como os três últimos séculos. Esse período é complexo e difícil de ser

resumido, porém pode-se, para os propósitos deste trabalho, analisá-lo em 4

aspectos que lhe são peculiares: (1) criação e consolidação da produção

industrializada, (2) a cultura da razão científica, (3) a estrutura burocrática e (4)

a competição e a lógica da acumulação.

3.1.1 - Revolução Industrial e o advento do capitalismo

O projeto de modernidade está fortemente relacionado com a criação das

indústrias e sua institucionalização como uma esfera da separada da família,

fonte de empregos e produção de massa. HARVEY (1989, p. 23), apoiado em

Habermas, considera que a partir do século XVIII, o "projeto de modernidade"

passa a influenciar efetivamente o cotidiano das pessoas.

Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas 'para
desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e as leis universais e a arte autônoma nos termos da
própria lógica interna destas'. A idéia era usar o acúmulo de conhecimento gerado por muitas
pessoas trabalhando livre e criativamente em busca da emancipação humana e do enriquecimento
da vida diária.

Essa influência já era clara para Rousseau e seus contemporâneos, em 1749,

quando a academia de Dijon lhe deu a oportunidade de escrever sobre a

contribuição das ciências e das artes na corrupção dos costumes. Essa

questão tem merecido atenção de todas as instituições desde esse momento
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até hoje, como se constata na riqueza de publicações e debates sobre ética

nos negócios, entre as quais este trabalho pretende estar incluído.

A análise do projeto da modernidade e sua relação com o avanço da ciência da

administração não pode deixar de considerar como ponto de partida a

Revolução Industrial, marco de grandes transformações que marcaram o

advento do capitalismo e influenciaram o surgimento e desenvolvimento de

empresas. Em sua essência, essa revolução era o resultado de um progresso

científico que já vinha acontecendo na Idade Média e que produziu as

"modernas" máquinas a vapor, responsáveis pela mecanização da produção e

aumento de produtividade, aspectos que vinham sendo desejados pelos

grandes comerciantes da época, que, envoltos no espírito expansionista

predominante no Renascimento, estavam ansiosos pelo aumento das

exportações e ganhos em novos mercados. A Revolução Industrial ofereceu à
humanidade a possibilidade de ingressar numa nova era, na qual o

desenvolvimento científico poderia contribuir para o desenvolvimento

econômico e social.

o avanço do sistema econômico e a decorrente maximização da riqueza deram

um grande ânimo aos detentores do capital, impulsionando a rápida transição

do sistema de produção feudal para o capitalista. Esse movimento trouxe

novas possibilidades e desafios à sociedade da época, entre eles:

~ A convivência com um novo modelo econômico capaz de oferecer produtos

tecnologicamente superiores e em maior quantidade;

~ A geração crescente de empregos e riqueza que acabou provocando o

êxodo rural;

~ A intensificação da utilização de mão-de-obra, criando a classe de

assalariados que passa a fazer parte do mercado e, portanto, passa a

consumir grandes quantidades de produtos;

~ Um progresso científico sem precedentes na história da humanidade, que

acabou criando um vácuo social: a relação do homem com seus pares e

sua existência ficam prejudicadas diante da força do progresso científico e

econômico;
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~ A necessidade de aprimorar os modelos de gestão existentes para adequar

os meios aos fins. O desenvolvimento de técnicas de administração a partir

de Taylor contribui para isso, mas a concentração do poder e do controle

acaba por desenvolver um conceito de gestão fundamentada na

manipulação de indivíduos;

~ Uma distorção ética, resultado do predomínio de um comportamento

individualista e egoísta, conseqüência da competição corrompedora da

moral construída por indivíduos e organizações.

HARVEY (1989, p. 397), interpretou esse advento do capitalismo como um

novo

processo de reprodução da vida social por meio da reprodução de mercadorias em que todas as
pessoas do mundo capitalista avançado estão profundamente implicadas. Suas regras
internalizadas de operação são concebidas de maneira a garantir que ele seja um modo dinâmico e
revolucionário de organização social que transforma incansável e incessantemente a sociedade em
que está inserido. O processo mascara e fetichiza, alcança crescimento mediante a destruição
criativa, cria desejos e necessidades, explora a capacidade do trabalho e do desejo humanos,
transforma espaços e acelera o ritmo da vida.

Marx (1818-1883), um dos expoentes na crítica a esse racionalismo

predominante e à forma de construção social em torno do capital, interpretou

esta nova era como uma era de" inevitáver exploração do trabalho pelo capital,

preocupando-se não com o que estava acontecendo, mas sim para com o que

poderia acontecer com a vida humana caso a alienação tecnológica e a inércia

intelectual se perpetuassem na manutenção das formas de exploração e

desigualdades produzidas pelo sistema.

A Revolução Industrial e o advento do capitalismo foram, principalmente,

impulsionados pelo desenvolvimento científico que ganhou forças com o

Positivismo1 e o ltuminismo". Dentro da administração a tensão existente entre

a ciência que produz tecnologias e as exigências éticas, tem permeado as

discussões sobre o valor da lógica de desenvolvimento adotada.

1 Doutrinas filosófica criada por Augusto Comte, filósofo francês (1798-1857), segundo a qual toda a
atividade filosófica e científica deve realizar-se somente no quadro de análise dos fatos verificados pela
experiência, sendo fundamental ao progresso do conhecimento.
2 Movimento intelectual que caracterizou o pensamento europeu do século XVIII, particularmente na
França, Inglaterra e Alemanha, baseado na crença no poder da razâo para solucionar os problemas
sociais. Os iluministas eram adeptos do ceticismo, do deísmo, do empirismo e do materialismo; opunham-
se à tradição, e lutaram por uma nova ordem social e política. Entre seus representantes estavam: Hume,
Goethe, Lessing, Voltaire, Rousseau, Diderot, Holbach, Montesquieu e os enciclopedistas.
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o caráter da organização, nesse sentido consistiu em submeter a mão de obra

as prioridades da produção, tornando os indivíduos em peças descartáveis e

substituíveis por outros, sempre que não poderiam contribuir com aquilo que o

processo de produção esperava.

3.1.2 - A razão científica

Parece evidente que o cultivo do progresso tem contribuído para a

humanidade, porém o conhecimento científico não impõe seu próprio uso na

realização de um valor ou de outro, mas evoluiu e está disponível para

atender a diferentes propósitos. O que tem incomodado os agentes sociais,

no desenvolvimento da razão científica é a maneira como esse progresso tem

sido gerenciado dentro das organizações e os valores aos quais ele tem

servido. Neil Postman, citado por ROSSI (1994), é incisivo: "Quando o ser

humano pode fazer operações bancárias de casa, pode fazer compras de

casa, pode trabalhar em casa, a única coisa que o ser humano não pode

fazer é ver outros seres humanos de caséf .

O "imperialismo da ciência' deu ao homem o prazer dos desafios e

descobertas e, ao mesmo tempo, tirou dele o sentido de sua existência como

ser social e dependente de sua coletividade. "O homem, como o grande

construtor de todo o social, é também por ele construído, o que significa que a

linguagem que fala é a mesma que esconde, que a sociedade que protege é

a mesma que mata, que os critérios que incluem são os mesmos que

excluem' (FREITAS, 2000, p, 8).

Para FONSECA (1993, p. 83), "a raiz da tensão existente entre ética e ciência
é profundéf .

A ciência busca conhecer o mundo observável abstraindo-se por completo das preferências e
valores humanos. O que se almeja é tão-somente a produção de conhecimento objetivo:
conhecimento, o tanto quanto possível, independente da subjetividade de quem o produz. A
ética persegue uma finalidade oposta. Trata-se aqui precisamente de não aceitar a realidade
como ela é, isto é, de deliberar e afirmar na prática nossas preferências e valores morais num
universo parcialmente criado pelo próprio homem. A ética lida com aquilo que pode ser
diferente do que é.
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Neste sentido, será que a ciência tem promiscuido a humanidade? Na

verdade, a sociedade contemporânea não peca"somente pela falta de

limites~ mas, principalmente, por- não cultivar os valores éticos e

humanos. Permanece, assim, um processo de intensa transição. O homem

saiu da máquina a vapor e hoje se encontra na chamada era da revolução

digital. No campo da biotecnologia, está presente a discussão ética em torno

da clonagem de animais e- humana, bem como o desenvolvimento de

produtos transgênicos. Tudo isso tem assustado e encantado o homem,

motivando-o e desmotivando-o a participar desse progresso tecnológico que

simboliza as grandes conquistas da humanidade.

O possível encantamento com essas transformações tem retirado o homem

de seu espaço existencial, pois ele acaba participando do processo de uma

maneira alienada, sem refletir e questionar os rumos que o seu trabalho está

ajudando a construir. Portanto, o hoje se apresenta simplesmente como

uma continuidade do passado, sem oferecer alternativas à lógica

instrumental predominante.

Para CIUDAD (1986, p. 299), "En el terreno de la ciencia, la hipertrofia (por

'monocuttivo') de su desarrollo ha convertido en problemáticos todos los

aspectos deI existir humano y ha planteado la posibilidad de una desfrucción

de la vida humana global, víctima de su propria técnica"3.

Como afirmou Wittgenstein, citado por FONSECA (1998), ao tratar dos limites

da ciência: "Mesmo que todas as questões científicas possíveis sejam

respondidas, os problemas da vida ainda não terão sido nem sequer tocedos' .

O "imperialismo" da ciência, ao longo da evolução do sistema capitalista,

produziu a dependência das sociedades ditas modernas ao tecnicismo e o

agravamento da condição humana e, paradoxalmente, um avanço tecnológico

sem precedentes na história que tem contribuído para o bem-estar da

humanidade.

•
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A ciência assume um papel ambíguo na sociedade, representando ao mesmo

tempo a possibilidade de criação e destruição. Nas empresas, tal paradoxo

pode ser observado com a automação de processos produtivos que, por um

lado, reduzem os trabalhos repetitivos - fato que contribui para uma menor

ocorrência de problemas como a LERlDort4, melhorando a qualidade de vida

do trabalhador; e, por outro lado, gere desemprego que pode agravar a

situação social.

De qualquer forma, desde Taylor, a razão científica encontrou seu espaço nas

organizações modernas, cujo maior símbolo dessa racionalidade é o modelo de

organização chamado de burocracia.

3.1.3 - O advento da organização moderna

Do ponto de vista da evolução da administração, tem-se, de um lado, o

progresso científico e, do outro, o crescimento das organizações que aplicam

esse conhecimento. A palavra organização deriva do grego U organon", que

significa ferramenta ou instrumento. Organização, denotando qualquer tipo de

instituição, significa a U integração entre diferentes recursos que devem

trabalhar em harmonia para que os objetivos, coletivamente definidos, possam

ser alcançados da maneira mais eficiente' . Assim, uma organização constitui-

se dos meios necessários para alcançar os fins desejados.

As organizações burocráticas, grandes, complexas e completamente racionais,

voltadas para a eficiência e o controle, surgiram nas primeiras décadas do

século XX, como evolução do pensamento científico em administração,

estando fundamentadas nos seguintes princípios:

a. o trabalho existe enquanto resultado de estudos científicos que mostrem as

condições necessárias à máxima eficiência do sistema, considerando os

3 No terreno da ciência, a hipertrofia (por monocultivo) do desenvolvimento tem tomado problemático
todos os aspectos do existir humano e tem semeado a possibilidade de uma destruição da vida humana
~Iobal, vitima de sua própria técnica.

LER-Lesão por esforço repetitivo; Dort-Distúrbios osteornusculares relacionados ao trabalho.
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estudos a respeito de tarefas, tempos, movimentos, ferramentas, ambiente,

processos, produtividade humana, etc.;

b. a divisão do trabalho é requisito básico à especialização do trabalhador

para um desempenho técnico superior devido ao aumento das habilidades

manuais decorrentes da repetição de tarefas. O conjunto de tarefas é

distribuído pelos cargos e especificadas de acordo com sua posição no

sistema de trabalho, garantindo, assim, um sistema racional e bem definido

operacionalmente, voltado quantitativamente para os objetivos;

c. os métodos e máquinas utilizados no trabalho são padronizados a fim de

facilitar a execução das tarefas, previsibilidade, uniformidade, constância,

confiabilidade e treinamento da mão-de-obra. As normas e regulamentos

são estabelecidos de cima para baixo e têm caráter legal;

d. a hierarquia é um recurso facilitador à administração da empresa, pois

estabelece os níveis de autoridade e responsabilidade dos diferentes

cargos, garantindo, mediante a centralização, a unidade de direção e

comando necessários. O organograma busca deixar evidente a estrutura

formal de poder, a fim de garantir a ordem e disciplina no processo de

tomada de decisões, reduzindo conflitos por intermédio da intemalização de

regras, regulamentos e propósitos comuns. Daí o caráter formal do

processo de comunicação;

e. conceito de U homo econornicus': o homem só trabalha por uma boa

compensação financeira e material. A remuneração dos trabalhadores

contempla diferentes incentivos salariais e prêmios de produção a fim de

provocar o desempenho desejado. A carreira é baseada no mérito pessoal,

competência técnica e antiguidade, seguindo o princípio de iguais

oportunidades a todos;

f possuir espírito de grupo (trabalho cooperado, interdependência entre as

pessoas e setores), iniciativa e subordinar seus interesses aos da
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organização, são requisitos básicos para aqueles que se dispõem a

trabalhar para a empresa.

No rebojo destas transformações, surge um conceito de organização chamado

de burocracia, desenvolvido por Max WEBER (1964), que buscava, através da

racionalização e divisão do trabalho, definição de normas e regulamentos, de

processos formais de comunicação, da impessoalidade nas relações humanas,

da hierarquia, padronização, meritocracia, especialização e profissionalização

da gestão, garantir a máxima previsibilidade de funcionamento e simplificar o

gerenciamento, melhorando a eficiência e o controle das grandes

organizações.

Essa racionalidade burocrática, característica das organizações dessa época,

foi assim comentada por Reinhard Bendix, citado por CHIAVENATO (1998, p.

428): "Embora considerasse a burocracia como a mais eficiente forma de

organização criada pelo homem, Weber temia esta grande eficiência, cujos

resultados, advindos da crescente burocratização do mundo moderno, seriam

uma enorme ameaça à liberdade individual e às instituições democráticas das

sociedades ocidentais." Weber não previu a flexibilidade necessária à

adaptação da burocracia às exigências externas e internas numa sociedade em

constante transformação, fato que representou e tem representado uma

constante ameaça à sobrevivência de muitas empresas que se recusam a ver

sua realidade a fim de sair do estado de entropia que aos poucos vai minando

sua competitividade e capacidade de se ajustar e, principalmente, construir as

novas realidades.

Ainda em CHIAVENATO (1998, p. 436-449), pode-se observar as seguintes

opiniões sobre a burocracia:

• Para Robert K. Merton, a burocracia baseia-se em consequencias não

previstas (disfunções) geradas pela concepção da organização como

sistema fechado, resultando num sistema rígido com eficiência e eficácia

reduzidas;
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• Para Philip Selznick, "a burocracia não é rígida nem estática, mas

adaptativa e dinâmica, interagindo intensamente com o ambiente e

adaptando-se a ele" ;

• Para Alvin W. Gouldner: "O processo burocrático é um ciclo instável,

buscando sempre a estabilidade e o equilíbrio, mas provocando tensões e

conflitos interpessoais. Para esse autor, não há um único modelo de

burocracia, mas vários modelos com diferentes graus de burocratização" .

A organização burocrática e tecnicista tem contribuido para a eficiência

econômica, redução da complexidade e ordem do sistema, influenciando

decisivamente o comportamento organizacional gerando um sistema

organizacional, no qual impera o excesso de controle e a rigidez que retiram do

indivíduo a sua liberdade, restringindo-o a um espaço criado por uma visão

mecanicista. Alienado, responde aos anseios da modernização sem entender

as conseqüências do processo.

De Adam Smith e sua contribuição a respeito da divisão do trabalho, passando

por Taylor, Fayol, Weber e Drucker, entre outros, pode-se observar a constante

preocupação com a eficiência por meio da racionalização e padronização do

trabalho. De uma maneira geral, as organizações têm-se dedicado ao

desenvolvimento de processos e não de indivíduos. Mesmo as chamadas

teorias comportamentais, que tentaram dar um sentido mais humano à gestão

de empresas, não escaparam das críticas ferozes a respeito do conteúdo ético

de suas ações. No caso específico da Teoria das Relações Humanas,

resultado de uma experiência coordenada por Elton May05 (1880-1849) e

patrocinada pela Western EIectri c, os críticos enfatizaram seu conteúdo

manipulatório, ou seja, buscava-se entender o comportamento humano para

depois controlá-lo melhor (BROWN, 1967; ETZIONI, 1989; MORGAN, 1986;

PAGÉS, 1987; TRAGTENBERG, 1974). Discussão que continua até hoje.

5 Cientista social australiano que, junto com Kurt Lewin (1890-1947) e outros cientistas socias e
psicólogos, é considerado um dos pais da abordagem humanística nas organizações. Foi professor e
diretor do Centro de Pesquisas Sociais da Harvard Schoo/ of Business Administration. Coordenou em
1927 uma pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisas na fábrica da Westem Electric Company, situada
em Chicago, no bairro de Hawthorne, cuja finalidade era a de investigar a relação existente entre a
intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, extendida mais tarde ao estudo da fadiga, dos
acidentes de trabalho, do "turnover", e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade
dos operários.



96

o apelo a modelos de organização que garantam a ordem e a disciplina,

restringindo a liberdade e a autonomia, pode ser o sinal mais evidente de

problemas com os valores éticos da sociedade moderna, pois, se as pessoas

estão conscientes de suas responsabilidades morais e sociais e comportam-se

eticamente, menos necessária é a existência de controles. Por exemplo: todo

funcionário tem por obrigação "picar o cartãd' na hora estabelecida pela

empresa. Se ele e seu grupo agem com responsabilidade e autonomia, tal

obrigação não se faz necessária, pois essa pessoa e seu grupo de trabalho vão

determinar juntos quando e o que cada membro da equipe deve fazer. A

mesma situação se aplica às" obrigatóriaS' chamadas em sala de aula.

No espaço simbólico organizacional, uma gestão centralizadora e controladora

pode transmitir a idéia de desconfiança do superior na capacidade e ética de

seu subordinado para realizar com autonomia e responsabilidade seu trabalho.

Daí o "necessárid' caráter instrumental e manipulatório das organizações

contemporâneas que, ao longo do tempo, tentam emergir do caos cientificista

em que se inseriram e resgatar sua capacidade de reflexão crítica e mudança.

Na verdade, observa-se que o controle tem produzido mais controle. Algumas

forças e limitações desse tipo de organização são:

Forças

• Estabilidade

• Segurança

• Objetividade

• Clareza de objetivos, propósitos e

desafios

• Funciona bem em ambientes complexos

• Precisão

• Conformidade

• Continuidade

• Eficiência

• Subordinação e controle



• Dificuldade para aprender e

adequar-se a um ambiente

dinâmico

• Estrutura meritocrática e

paternalista

• Formalismo e excesso de papéis • Ausência de flexibilidade

Limitações
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• Efeito desumanizante

• Visão a curto prazo

• Não constrói significado

• Conformidade a padrões, regras • Sobreposição dos interesses individuais

e regulamentos

• Relações impessoais e

despersonalizadas

• Alienante

• Baixo nível de satisfação interna

(colaboradores) e externa

(clientes e fornecedores)

aos da organização

• Exaltação de sinais de autoridade e

abuso de poder

• Foco na forma e não no conteúdo

• Alta administração voltada para controle e

não liderança

• Resistência a mudanças

Essas limitações traduzem, na verdade, a síntese dos problemas que

apareceram em decorrência do avanço da abordagem clássica e burocrática

que fundamentou a construção dos modelos de gestão ao longo do século XX.

As teorias da administração, transitando entre enfoques prescritivos,

explicativos e prescritivo-explicativos, com o intuito de achar o ponto de

equilíbrio entre o lado técnico e o humano na gestão de organizações, não têm

conseguido compatibilizá-los, não alcançando o consenso sobre o que é e

como construir o bem-estar organizacional. Isso tornou-se um importante

desafio, pois tais limitações traduzem as limitações do lado humano da

empresa, decorrente do estilo de gestão adotado, que podem inviabilizar

qualquer projeto de desenvolvimento e, portanto, a construção da

competitividade. Esses limites, num mundo em constante transformação,

representam uma' ameaça eminente à sobrevivência da empresa, pois estão

relacionados com a deterioração de seu principal recurso estratégico: o ser

humano e sua capacidade de criar, aprender, se relacionar com a diversidade,

ser flexível, desde que educado e preparado para assim agir e que encontre na
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empresa as condições necessárias para se comprometer e aplicar todo o seu

potencial nas mudanças estratégicas que alavanquem a capacidade da

empresa de agir COmobjetividade, foco, eficiência, eficácia, criatividade, e,

principalmente, ética e responsabilidade social.

Mas, ainda hoje, padronização, normatização, regulação, subordinação e

outras características apresentadas no quadro anterior são as palavras-chave

do modelo de gestão que tem priorizado a competitividade tecnológica. O

predomínio dessa orientação clássica na gestão de indivíduos e organizações

pode ser observado no trabalho de TOSE (1997), que constatou que pelo

menos 50% das empresas brasileiras ainda estão presas à fase técnica de seu

desenvolvimento, fato que trouxe as organizações para o centro das

discussões sobre seu papel desumanizador. Eficiência e controle têm sido as

virtudes desse tipo de organização. Fragmentação do trabalho, falta de

criatividade e aversão à mudança, os seus pecados.

Com isso, observa-se que as organizações têm sido reconhecidas pelo seu

caráter opressor, resultado da arbitrariedade, a pressão, a repressão e a

punição que têm submetido o indivíduo a um sistema que não reconhece e

desenvolve seu potencial transformador, pois tem abdicado da liberdade

criativa em prol de uma opção pelo controle através de normas, regras, leis,

etc. Montesquieu6, ao abordar a questão da liberdade e o papel dos três tipos

de poderes, legislativo, executivo e judiciário, em sua obra O Espírito das Leis,

apresenta os riscos inerentes à ausência de independência e equilíbrio entre

eles, o que poderia provocar um sistema arbitrário e opressor. Essa

independência só pode acontecer desde que haja respeito e espírito de

cooperação num espaço democrático que valoriza a participação de todos na

construção da realidade social. Assim sendo, a maioria das organizações

podem ser consideradas como autocráticas, pois têm se articulado somente em

tomo de um sistema legal que, apesar de poder contribuir com a justiça e a

preservação de direitos, acabou se tomando um fim em si vez, traduzindo

6 Filósofo, político francês e conselheiro - e depois presidente - do senado de Bordéus. Publicou
"L 'Espirit des Lois" (O Espírito das Leis) em 1748, sua obra principal, seguida de, em 1750, "Défense
de / 'Espirit des Lois", em que procura divulgar na Europa continental o regime constitucional
proposto por Locke.
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apenas um "poder' , acima da essência humana da organização, que, está ali

para ser sabotado.

o argumento que tenta justificar a postura autocrática diz que a relevância dos

fins, neste caso o lucro a ser gerado e distribuído socialmente na forma de

salários, proporcionando uma "boa" condição de vida para as pessoas;

justificam os meios utilizados, manipulação, controle, punição, opressão; pois

esta é considerada a maneira mais eficaz de se administrar a busca dos

resultados desejados. Por outro lado, acredita-se não ser a maneira mais

eficiente. Maquiavel (1469-1527), em sua obra O Príncipe, publicada em 1515,

legitima esse tipo de comportamento, descrevendo o governante, reconhecido

como o detentor do saber sobre os melhores fins e meios para o povo, como

um indivíduo que deve parecer e não ser, pois, assim, o poder pode ser

exercido com justiça na administração dos múltiplos interesses dentro da

sociedade, ajustando de uma maneira adequada os meios aos fins

verdadeiros. Numa preocupação ética a respeito desta visão machiavélica,

cabe destacar a importância de se compreender o estágio de desenvolvimento

moral e ético dos governantes a fim de se poder avaliar quão justo, imparcial,

responsável, democrático e respeitador de direitos, o estilo de governo pode

ser; ou por outro lado, manipulador, autocrático, opressor, injusto, egoísta e

limitador das possibilidades de uma boa existência para os seres humanos.

Isto conduz à interpretação de que, as organizações contemporâneas, além de

serem compreendidas, antes de tudo, como um sistema humano, ou melhor,

sociotécnico, que caracteriza-se pela presença da racionalidade instrumental e

substantiva, requerendo de seus gestores habilidades técnicas e humanas a

fim de garantir a qualidade dos processos e o alcance dos objetivos

estratégicos; são instituições morais que determinam a conduta humana que,

se será ética ou não, isso dependerá do compromisso das pessoas em

construir uma ação humana cooperada, fundada em valores, princípios e

virtudes que cultivem acima de tudo o respeito a uma vida digna para todos.

Portanto, pode-se compreender que o ethos organizacional tem se formado em

torno dos ideais da Revolução Industrial, dos princípios do capitalismo -
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técnica, trabalho duro e riqueza -, e das influêncías do modelo burocrático;

tendo na competição a força-motríz de seu desenvolvimento. Por um lado, tal

competição tem instigado a permanente melhoria do desempenho técnico e

humano a fim de proporcionar os melhores meios - o homem e a máquina

operando em harmonia na produção de riquezas para o bem-estar social - à
realização dos fins capitalistas que residem no fetiche da mercadoria. Por

outro, paradoxalmente, também cria a era do "vale-tudd', colocando as

pessoas num conflito permanente que se reflete num estado de autodestruição

coletiva, observado na sociedade. Na verdade, a melhoria do desenvolvimento

técnico tem sobrepujado a melhoria da qualidade de vida.

Do trabalho artesão para a oficina mecânica, e desta para a era digital,

permanecem as estruturas organizacionais que, em defesa da eficiêncía

técnico-econômica, têm contribuído para a fragmentação do trabalho e

alienação do indivíduo, dando origem a uma relação de trabalho conflituosa,

fruto de uma intensa competição que tem reforçado o egoísmo e o

individualismo. Será que os tradiciortais conceitos capitalistas de lucro e

competição podem ser considerados responsáveis pela suposta degradação

moral?

3.1.4 - Competição e a lógica de acumulação

o processo de desenvolvimento econômico e tecnológico em curso tem

desafiado a sociedade a discutir sobre a formação de sua moralidade.

Estimulados pelas possibilidades de novas conquistas materiais, capitalistas e

trabalhadores envolveram-se numa U corrida pelo ouro" (lucro), sobrepujando o

ser humano e seu bem-estar, e evidenciando o principal paradigma da

sociedade moderna: a crença irrestrita no poder da máquina e do dinheiro

como fatores de libertação e transformação do ser humano.

SOLOMON (1996, p. 360), cita o artigo"The social responsability of business is

to increase its profits"7, escrito pelo economista, vencedor de Prêmio Nobel,

Milton Friedman, e publicado no The New York Times em 13 de setembro de
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1970, no qual Friedman afirmou que a função social de qualquer empresa é

gerar lucro, pois, assim, ela poderá contribuir para o desenvolvimento do

sistema econômico e social com aquilo que ela mais sabe fazer: gerar as

riquezas que deverão ser reinvestidas na empresa no desenvolvimento

contínuo de suas capacidades e distribuídas socialmente para gerar o

consumo, que é o impulsionador da produção capitalista.

A incessante busca dos dividendos, proporcionados pelo sistema capitalista

após a Revolução Industrial que se iniciou com a invenção da máquina a vapor

por James Watt (1736-1819), em 1776, trouxe um estímulo adicional à lógica

de acumulação presente em nossa história desde o tempo dos grandes

imperadores e reis da Antigüidade, que tinham sua liderança e poder

vinculados à exibição de sua riqueza herdada dos ancestrais. A lógica de

acumulação ganha força ao oferecer àqueles que detinham o controle do

capital oportunidades de riquezas sem limites, gerando uma intensa e egoísta

competição que resultou em formas de exploração mútua, não assumidas e

analisadas do ponto de vista do custo social de cada decisão e ato que

ocorrem sob essa lógica. A riqueza e o poder oriundos, até então, da posse da

terra e de escravos, aos poucos, são substituídos pelo controle dos meios de

produção capitalistas.

Observando-se as grandes transformações dos últimos cinco séculos, pode-se

afirmar que o principal impacto da Revolução Industrial não está no surgimento

da máquina, mas sim na formação de uma sociedade de consumo que,

paradoxalmente, aproxima as pessoas no necessário trabalho coletivo de

transformação de matérias-primas em bens acabados - relação de

interdependência - e as põe em conflito na disputa por espaços únicos e

limitados numa sociedade verticalizada, estimulando a competição. Essa

competição passa a ser um princípio ativo do comportamento social,

constituindo-se na força-motriz das possibilidades tecnológicas e econômicas

oferecidas pela razão Positivista e Iluminista que influenciou a lógica capitalista.

Considerando que o ambiente oferece oportunidades limitadas, a competição

7 A responsabilidade social da empresa é awnentar seus lucros. Ver também FRIEDMAM (1988, p. 120-123).

. í ' :''. .
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instaura-se na dinâmica social a fim de impulsionar as empresas para o

desenvolvimento de suas competências estratégicas, fundamentais na seleção

realizada pelo ambiente. Isso significa que, ao aprimorarem a qualidade de

processos, produtos e serviços, as empresas estão tentando criar o valor que

será decisivo na efetivação da compra de seu produto pelo consumidor e,

assim, garantir sua sobrevivência no mercado.

Portanto, a competição é, paradoxalmente, encarada como problema e virtude

na sociedade moderna. Problema, pois normalmente estimula uma disputa sem

limites entre as pessoas, na qual a manipulação é U parte do jogo" e o sucesso

individual precede o coletivo, resultando no acúmulo de injustiças e

contribuindo para o esvaziamento ético nas relações humanas. E virtude, pois

estimula as pessoas a buscarem a superação de seus limites e conhecimento a

fim de obterem os melhores dividendos econômicos e sociais, o que, sem

dúvida, provoca um contínuo processo de mudança que a cada dia promove o

desenvolvimento científico e econômico.

Ela também é uma questão de religião, pois, em sociedades

predominantemente cristãs como a brasileira, a competição, orientada para a

auferição de benefícios materiais e poder, não é considerada ética. No sistema

de crenças cristão, todos são filhos de Deus e considerados sua imagem e

semelhança, tendo seu lugar no céu reservado ao lado Dele. Assim, não é

necessário competir, brigando e explorando as fraquezas do outro, visando à

sua eliminação, mas sim valorizar um comportamento social cooperativo

fundamentado no amor e na caridade. Isso hoje está relacionado com a

chamada responsabilidade social das empresas. Por outro lado, nos grupos

anglo-saxões, tal comportamento apóia-se na ética protestante, que define o

trabalho duro, a poupança e a busca do lucro e do sucesso como básicos para

o desenvolvimento das empresas, do sistema econômico e,

consequentemente, da sociedade. A competição, nessa perspectiva, não se

constitui num problema ético, pois é uma forma de estímulo ao

desenvolvimento necessário para a melhoria do bem estar da humanidade.

Pode-se afirmar, então, que a competição, como um processo social básico,

vem a ser um problema ético quando alimenta somente o egoísmo, a
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manipulação, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a ganância que contribuem

para uma relação selvagem entre as pessoas, ao invés de instituir valores

como a cooperação e o diálogo que se apoiam na crença de que o

desenvolvimento coletivo precede o individual.

Segundo Horkheimer, citado por HIRSCHMAN (1982, p. 1469), os mercados

competitivos e o auto-interesse são muito bons para identificar um conjunto de

meios a serem usados para alcançar arbitrariamente os fins desejados, mas

eles não dizem nada sobre esses fins. "Prevíously reason and revelatíon had

been cal/ed upon to define the ends as well as the means of human ection, and

reason was credíted wíth beíng able to shape such guídíng concepts as líberty

or equalíty or justíce. But wíth utílítarían phílosophy and self-ínterest-oriented

capítalíst practíces in the saddle, reason came to lose this power ... 118.

Ainda hoje, o mercado e a religião orientam-se por fins distintos.

Conseqüentemente, os meios são legitimados de acordo com os interesses de

cada parte. O fato básico é que são interdependentes, pois, se o cristianismo

prega a igualdade e, por exemplo, a eliminação da pobreza; o sistema

econômico e sua capacidade de geração de riqueza podem oferecer à

humanidade melhores condições de vida através da distribuição das riquezas

produzidas. A questão central não é a substituição de um pelo outro. Se o

mercado pretende substituir a religião e determinar a configuração política da

sociedade a partir da lógica capitalista predominante no mundo dos negócios,

certamente tudo poderia fluir de uma maneira eficiente, mas não poderia

mostrar para onde caminha a humanidade. Nem a religião substituir o mercado,

pois poderia cultivar a passividade e subserviência, colocando os destinos da

humanidade somente nas "mãos de Deus", e tirando de cada pessoa a

responsabilidade pela construção de sua realidade, inibindo mudanças mais

profundas que poderiam contribuir para o desenvolvimento moral e ético das

pessoas. Tal perspectiva também cria uma situação que posterga o sentido do

bem para uma vida após a morte, sendo que os benefícios de uma existência

8 Antes da razão e da revelação da verdade terem sido chamadas a definir os fins e os meios da ação
humana, a razão foi definida como responsável por moldar os conceitos de liberdade ou igualdade ou
justiça. Mas, com a predominância da filosofia utilitarianista e práticas capitalistas orientadas para os
interesses individuais, a razão veio a perder essa força ...
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ética plena refletem-se no presente. Correntes aparentemente antagônicas

são, na verdade, complementares.

A competição, por ser um processo social e, portanto, inevitavelmente político,

pressupõe regras, normas, recompensas e punições, dentro de uma dinâmica

que destrói e constrói alternativas de ação sobre o meio. Resulta da opção pela

própria sociedade de uma maneira de agir" darwiniana" , na qual o maior e mais

forte toma tudo dos mais fracos, num processo de seleção natural entre os

participantes do jogo. A princípio, não deveria ser confundida com selvageria,

pois pressupõe ser uma maneira civilizada de decidir quem ganha o que, de

acordo com as competências individuais. Não se pretende entrar no mérito de

que se as pessoas são, por natureza, competitivas. O fato indiscutível é que o

ser competitivo resulta de um processo de socialização. Portanto, a

competição, tal como as pessoas, faz parte de um permanente processo de

mudança social voltado para a concepção de um "estado de ser" na geração

dos benefícios necessários ao desenvolvimento individual e das instituições

sociais. Para Sartre (1905-1979), o homem, ao existir, cria tudo à sua volta,

inclusive a moral. Se a competição existe é porque foi criada pelo homem para

o homem, compondo a racionalidade moderna Ela naturalmente passa a fazer

parte do sistema moral da sociedade contemporânea, não se podendo negar

sua função social, pois tem promovido um movimento de descobertas,

impelindo as pessoas a desenvolverem suas competências e a oferecê-Ias

socialmente em troca de recompensas materiais, econômicas, reconhecimento

social e auto-realização.

Como já observado, na perspectiva utilitarianista a competição existente no

mercado é moral e ética, pois oferece, do ponto de vista econômico, o melhor

benefício em forma de produtos com tecnologias voltadas ao bem-estar das

pessoas, e também por garantir a essas pessoas a possibilidade de livre

escolha na busca dos fins desejados. Um sistema que permite a um maior

número de pessoas realizar seus interesses é moralmente superior a um no

qual as escolhas são sempre limitadas. Isso pressupõe que sistemas

democráticos politicamente bem estruturados podem oferecer muitas

possibilidades, enquanto que sistemas autocráticos geralmente ignoram os
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interesses da maioria. Enquanto na teoria isto pode ser verdade, na prática,

observa-se um comportamento oportunista por parte daqueles que possuem e

exploram suas vantagens em relação aos outros. É por isso que alguns críticos

defendem que certos tipos de produtos e serviços devem ser de

responsabilidade do governo ou de empresas sem fins lucrativos, como, por

exemplo, na área de saúde e educação que, por se tratarem de setores

estratégicos do ponto de vista social, não podem ficar à deriva, de acordo com

os interesses de investidores e acionistas ou mesmo sob uma guerra

comercial.

De uma maneira sutil, as organizações têm tentado transferir para o mercado o

problema da competição, tentando garantir a coesão interna necessária à

superação dos desafios. Na verdade, ao agir dessa forma, os líderes estão

distanciando-se da realidade humana na organização, pois a competição, antes

de se tomar um problema entre instituições, é um problema básico de

relacionamento humano provocado pela concepção clássica dos modelos de

gestão contemporâneos. Nessa perspectiva, a competição pode ser encarada

como desagregadora da ética no trabalho, pois, sob o paradigma funcionalista,

abdica do humanismo necessário para contrapor o excessivo enfoque no

desenvolvimento tecnológico. Tal situação pode ser observada pela

predominância nas empresas do treinamento técnico sobre o comportamental.

Afinal, as pessoas sempre tiveram que assumir seu papel de especialista e

executoras de tarefas enquanto a responsabilidade de a pensar" era lograda a

um grupo pequeno de pessoas, donos ou representantes legais dos donos do

capital. Sendo assim, predominava os investimentos no desenvolvimento de

processos e tecnologias sobre os investimentos feitos no desenvolvimento

humano.

Na perspectiva marxista, a competição é princípio e resultado de forças

antagônicas, espalhando-se socialmente de uma maneira desordenada devido

a um sistema paiítico incapaz de articular moralmente as ações de seus

agentes, pois se orienta pela preservação dos interesses de grupos

hegemônicos, o que tem produzido grandes desigualdades sociais num

sistema econômico que pressupõe a liberdade de escolha. De qualquer forma,
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a desigualdade fere princípios éticos e, já que não se pode acabar com o

mercado, deve-se, pelo menos, tentar amenizar tal situação com uma melhor

distribuição de renda. A Curva de Kuznets mostra que a desigualdade é menor

em sociedades industrializadas (a maioria delas capitalista) do que em

sociedade agrícolas. Mas o que se observa nos últimos anos é a crescente

desigualdade nas chamadas sociedades industrializadas e consideradas

avançadas na década 80 e início da de 90. Apesar de tal quadro ter mudado

numa das principais economias do mundo, os EUA, com o crescente avanço

econômico seguido de redução no desemprego e aumentos reais de salários,

isso não se faz perceber nas chamadas economias periféricas, que ainda

continuam à mercê dos interesses de grandes conglomerados industriais e

financeiros, principalmente multinacionais, que, impulsionados pelo processo

de globalização, intensificaram a competição fora de suas bases, levando

muitas empresas, em países emergentes à bancarrota.

Esses chamados movimentos "estratégicoS' da globalização, cujo propósitos

são ocupar novos mercados e incrementar os retornos sobre os investimentos,

visando o fortalecimento econômico das grandes corporações, têm sido cada

vez mais combatidos, pelos grandes problemas econômicos e sociais que têm

sido gerados com esse processo, principal e paradoxalmente, pelas

sociedades dos países considerados li ricos", como se pode observar nos

recentes protestos em encontros da Organização Mundial de Comércio e

Fórum Econômico Mundial, entre outros. O mais interessante é que, no mundo

todo, o discurso sobre a redução da pobreza e das desigualdades é crescente,

aproximando os mercantilistas do século XX aos ideais da Revolução Francesa

(1789-1799): liberdade, igualdade e fraternidade. Afinal, a intenção é acabar

com a dominação fundada em uma razão instrumental predominantemente

econômica? Ou não? Será isso possível neste momento da história da

humanidade? A questão da desigualdade emerge, então, realmente como um

problema básico de direitos humanos. É moralmente aceitável que parte dos

seres humanos não tenha garantido seu acesso à comida, roupas, moradia,

saúde e educação? Acredita-se que não. Portanto, a desigualdade é um

problema ético, observando-se as contribuições de Tomás de Aquino, Kant,

Locke e Rawls, entre outros.
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Uma cultura de alegorias tem mostrado a predominância do "te( sobre o li ser",

tomando a sociedade moderna o reino da falta de civilidade e significado

humano. Expostos na mídia estão os símbolos do poder e de "existência".

como casas e carros de luxo, mostrando, por meio do supérfluo à existência

humana, o que e quem, conseqüentemente, fazem parte desse mundo.

Aqueles que são capazes de adquirir as riquezas materiais que os diferencia

socialmente, vêem nessas aquisições a sua legitimação como seres

moralmente superiores. O valor moral de alguém depende da quantidade de

bens materiais que ele consegue carregar e mostrar socialmente. Portanto. a

competição cria uma justificativa para os vencedores tratar os perdedores

como seres sem relevância. O indivíduo, simplesmente por ser um ser humano,

acaba não tendo valor numa sociedade materialista e consumista. Ele não

consegue e nem merece qualquer atenção. Será isso legítimo diante da finitude

da vida humana? Claro que não.

HIRSCHMAN (1982, p. 1464-1465) fez uma revisão de várias críticas feitas à
sociedade de mercado. No século XVIII. muitos pensadores, de Thomas Paine

a Montesquieu, viam o comércio e o mercado consumidor como uma

importante influência civilizadora, como já argumentado. Para Montesquieu,

citado por ele, "o comércio contribui ao retinemenio e suavização das barbáries

cometidas todos os dias". Para Paine, também citado por ele, "o comércio é um

sistema pacínco que contribui para um tratamento mais cordial entre as

pessoas a partir da compatibilização dos diferentes interesses dos agentes

envolvidos. Sua invenção é uma grande contribuição a uma ação civilizadora

universal que, até então, fora construída ao acaso, sem ter como base os

princípios moreis': Samuel Ricard, outro pensador citado por Hirschaman,

escreveu um livro técnico sobre comércio, publicado em 1704, que diz:

Commerce attaches men one to another through mutual utility. Through commerce the moral and
physical passions are superseded by interest. [... ] Through commerce, man leams to deliberate, to
be honest, to acquire manners, to be prudent and reserved in both talk and action. Sensing the
necessity to be wise and honest in order to succeed, he flees vice, ar at least his demeanor exhibits
decency and seriousness 50 as not to arouse any adverse judgement on the part Df present and
future acquaintances ....9

9 Comércio aproxima os homens através da utilidade mútua. Através do comércio a moral e as paixões
físicas são superadas pelo interesse. Através do comércio, o homem aprende a deliberar, a ser honesto,
a adquirir maneiras, a ser prudente e reservado quando fala e age. Sentindo a necessidade de ser sábio e
honesto afim de ser bem sucedido, ele bane o vício, ou pele menos sua conduta exibe decência e
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Para Adam Smith (1723-1790), as relações econômicas são reguladas pela

"mão invisíver. Isso significa que um mercado livre e competitivo tem

capacidade de se auto-regular de acordo com os mútuos interesses das

pessoas envolvidas numa relação comercial, e produzir, assim, o maior bem-

estar social. O ponto de equilíbrio será alcançado quando as partes chegarem

a um "consenso" sobre quais condições o comércio se dará É a aplicação da

razão utilitária numa economia de mercado. John locke (1632-1704) parte do

princípio de que todos os seres humanos têm o direito natural à liberdade e à

propriedade. Apesar de Adam Smith e John locke defenderem a liberdade de

mercado, é conhecido que essa liberdade tem ferido princípios básicos de

justiça, pois as nações capitalistas, estimuladas por uma intensa competição,

não têm pesado as conseqüências sociais de seus atos. A questão da

responsabilidade social que se conhece hoje, é diferente do conceito

friedmaniano já abordado, porém, ganhou força na década de 90 e volta-se

para uma revisão dessas práticas, que serão abordadas no capítulo 5.

Segundo HIRSCHMAN (1982, p.1467-1468), muitos autores têm-se dedicado a

estudar como a ênfase no próprio interesse e competitividade cria dificuldades

na produção dos" bens coletivos' (Olson) e cooperação (Axelrod), minando os

mais puros sentimentos, como amor, fratemidade e patriotismo (Karl Marx).

MARCUSE (1965) and BEll (1976) afirmam que os aumentos na riqueza,

resultado da acumulação, podem conduzir à perda da sobriedade, ascetismo e

da ética do trabalho - valores básicos ao exercício da competição.

The Economist (1993) publicou uma matéria a respeito de como o tipo de

treinamento na condução dos movimentos econômicos conduz a um

comportamento egoísta numa situação de intensa competição, além de cultivar

pouca ou nenhuma imparcialidade, solidariedade e honestidade. Tal situação é

visível no cotidiano das empresas e respaldada pelo próprio sistema

educacional na área de negócios - graduação, especialização e,

principalmente, os conhecidos M.B.A1O. - que não consegue aproximar o

discurso da prática, pois fala de trabalho em equipe e desenvolve o

seriedade de forma a não permitir qualquer tipo de julgamento contrário de seus pares presentes e
futuros.
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individualismo na busca do sucesso a qualquer preço. Afinal, qual é o tipo de

profissional que as empresas realmente desejam, o humanista ou o

econômíco-financista? Será que a preocupação com as pessoas não

representa simplesmente uma tentativa de melhorar o relacionamento entre

capital e trabalho para melhorar os mecanismos de controle social? Ou será

que as organizações e seus líderes estão se tomando verdadeiramente

humanos?

O grande problema ético do sistema de negócios capitalista não está somente

na maneira como a competição, o conflito, a ambição, o individualismo, o

egoísmo e a avareza são gerenciados, contrapondo-os a alguns princípios e

valores básicos, como honestidade, humildade, respeito mútuo, benevolência e

de responsabilidade social, mas está, principalmente, relacionado à justa

distribuição das riquezas coletivamente produzidas.

Segundo um ex-banqueiro de investimentos, Wolfensohn, citado num artigo

sobre a posição do BIRD (2000) a respeito de uma melhor distribuição de

renda, 20% da população mundial controla 80% do PIB mundial que é de US$

30 trilhões. Isto significa que US$ 24 trilhões são controlados pelos países

desenvolvidos, sendo que a renda dos 20% mais ricos é 37 vezes maior do que

a dos 20% mais pobres, diferença que dobrou na última década. De acordo

com relatório de 1999 do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (Pnud), e do relatório de indicadores educacionais da

Unesco/OCDE, o Brasil é o país que apresenta a maior concentração de renda

entre 174 países pesquisados. A renda per capita anual dos 20% mais pobres

é de US$ 578, enquanto a dos 20% mais ricos é 32 vezes maior - 18.563

dólares. Segundo dados do Banco Mundial, os mais pobres detém apenas

2,5% dos rendimentos nacionais, enquanto os mais ricos concentram 64,2%.

No último Encontro da Academia de Administração, em 6 de agosto de 2000,

Joe Galaskiewicz, professor do Departamento de Sociologia da Universidade

Minnesota, E.U.A, comentando a sessão" As bases morais da competiçãd',

encerrou seus comentários com o seguinte discurso:

10 Master in Business Administration (Mestrado em Gestão de Negócios)
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Obviously, it is almost impossible to address the issue of "the moral basis cf competition" without a
set of first principies that become the basis against whích cornpetitive behaviors are judged.
However, agreeing on these first principies is a chore in and cf ítsetf, and ít doesn't appear that the
defenders cf the competitive market have any interest in helping us out If "Iife, liberty, and the
pursuit cf happiness" are your first principies, then competitive markets are probably your preferred
choice. If "Iiberty, equality, and fraternity" are your first principies, then maybe competition isn't your
cup cf tea Given that these va/ues are themselves social constructions that are selected through
politica! processes, there really are no universal first principies that we can evoke to judge the moral
basis cf competition - and maybe this whole discussion is just a big waste of time. For without such
first principies, competition is neíther moral nor immoral- only amoral.11

Em resumo, se fosse possível medir a quantidade de princípios éticos no

sistema econômico-social, colocando-os numa" balança" que permitisse medir

a ética, observar-se-ía que o peso dos princípios e valores não éticos tem sido

maior ao longo da história contemporânea. Antes, a conduta era norteada pela

religião. Hoje, é determinada pelo mercado. Discutir a origem desses

problemas pode levar a uma especulação filosófica sem fim e de pouco valor

para o trabalho em questão. O que se pretende aqui é continuar a discutir a

contemporaneidade de conceitos e práticas organizacionais relacionadas com

o desenvolvimento de um comportamento virtuoso que possa conduzir as

empresas a um processo de mudança organizacional que tenha como pano de

fundo o principal fundamento de sua existência: produzir o melhor para a

humanidade. Antes de abordar essa questão da teleologia organizacional, será

enfocada a lógica do desenvolvimento presente nas empresas e na sociedade

em geral e as crises decorrentes dessa lógica.

De acordo com Amartya Sem, vencedor do Prêmio Nobel em 1988, citado por

GIANOTTI (2000, p. 5), os economistas da atualidade estão voltando "às

origens da economia política e introduzindo variáveis morais em seus modelos

econômicos , contrapondo a secular visão do " homo economicus" a do homem

solidário e ético, apesar de que, em sua opinião, "permanece o pressuposto de

que a ação econômica se modela pela finalidade instrumentar. Para RAMOS

(1989), os excessos dessa "racionalidade instrumentar predominante é que

11 É bastante difícil discutir as bases morais da competição sem considerar os princípios sob os quais o
comportamento competitivo será julgado. Entretanto, concordar com esses primeiros princípios é um fim
em si mesmo, pois não parece que os defensores do mercado competitivo tenham qualquer interesse em
nos ajudar a resolver tal questão. Se liberdade, igualdade e fraternidade são seus primeiros princípios,
então talvez a competição não seja sua xícara de chá, dado que esses valores são, em si mesmo,
construções sociais que são selecionadas por meio de processos políticos, não existem realmente os
primeiros princípios universais que nós podemos evocar para julgar as bases morais da competição - e
talvez toda esta discussão seja apenas uma grande perda de tempo. Sem considerar tais princípios, a
competição não é moral ou imoral - somente amoral.
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tem provocado profundas reflexões sobre como tratar o necessário

desenvolvimento econômico e seu impacto sobre a condição humana e a

natureza.

3.2 - A crise da modernidade

A crise da modernidade inicia-se com os excessos da própria modernidade

que, têm construído no espaço social e organizacional um mundo de

espetáculos, aparências e realizações, onde as pessoas" dançam" como num

"baile de máscaras". Nas últimas décadas, essa crise tem se intensificado

devido ao "vácuo morar e a inversão das prioridades organizacionais,

decorrentes da ausência de limites nas ações em prol do desenvolvimento

científico e econômico, trazendo à tona a principal crise existencial que

acompanha o homem desde sua origem: qual a verdadeira razão de sua

existência? De onde ele veio? Por que e para que está aqui, e para onde ele

vai? Não se pretende aqui achar as respostas para essas questões, mas inseri-

las na reflexão cotidiana sobre a finitude da existência humana pode contribuir

para a discussão sobre a finalidade das organizações.

Analisando historicamente a relação do homem moderno com seu mundo,

pode-se observar quão frágil ela tem sido, a partir das contribuições feitas até

aqui neste trabalho. Tentando compreender a razão de sua existência, ele tem

se envolvido num processo evolutivo enquadrado dentro dos limites impostos

pela vida moderna: a realização material como causa e conseqüência da

conformidade ideológica. Para RAMOS (1983, p. 29), pensar em limites em

uma época cheia de possibilidades, "num mundo onde existe muito mais de

possível do que de realizado" e onde ocorre a globalização do homem, parece

contraditório.

Ainda segundo RAMOS (1983, p. 26-27),

A modernização torna-se um problema de história contemporânea quando, pela primeira vez,
emergem condições como o mercado internacional e redes de transporte e comunicações,
permitindo o funcionamento efetivo de um supersistema mundial ou sociedade mundial, que penetra
hoje cada sociedade. Por outras palavras, a modernização, um subproduto do processo que criou
uma sociedade planetária e o homem planetário que tem como efeitos o da demonstração e o da
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dominação. Cada sociedade é presentemente penetrada por esse supersistema mundial, de modo
que as respectivas mudanças são cada vez menos explicadas por suas próprias forças e
propriedades.

Assim, essa globalização, sinônimo de liberdade para muitos, tem

representado, na verdade, a intensa anulação do ser humano, pois ele,

dominado por um mecanismo técnico-econômico com fluxo intenso, não

consegue libertar-se da "escravidão" provocada pela vida moderna. Sua

alienação tem contribuído para a perda de sua capacidade de reflexão crítica,

anulando o ser ativo e transformador por natureza e formando seres passivos e

reprodutores dos interesses de grupos sociais hegemônicos. Não será esse

processo de globalização um neocolonialismo? Acredita-se que sim, pois a

globalização tornou-se um jogo interessante para as fortes economias do

planeta e suas multinacionais que têm visto seus poderes aumentarem com o

controle da dinâmica econômica mundial; e muito perigoso às economias dos

países periféricos que, por problemas estruturais econômicos, políticos e

sociais, têm estado vulneráveis às oscilações nos interesses de grandes

investidores ao redor do mundo.

A modernidade, um fenômeno contraditório em sua própria base, conduz cada

um dos seres humanos a uma vida de experiências - de tempo e espaço, de si

mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos -, que é compartilhada por

todos. Agindo no mundo da simultaneidade, os valores e a condição de seres

humanos fluem em alta velocidade no espaço virtual, desfazendo-se num

mundo paradoxalmente integrado e fragmentado. Sem o sentido da existência,

perdido ao longo dessa caminhada, o ser humano é mero espectador da

"ilusão" de seu bem-estar.

o pseudofortalecimento social, resultado da integração econômica e social

proporcionada pelas novas tecnologias, paradoxalmente, representa a

fragilização e a submissão do indivíduo a uma ordem determinada por poucos.

Quando a sociedade parece mais unida é que o abismo que separa as pessoas

aumenta a cada dia. Todos são influenciados a lutar egoisticamente pelos

próprios interesses e satisfação, produzindo o individualismo que tem

conduzido à deterioração ética das relações humanas.
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Segundo BERMAN (1986, p. 16), o ser humano tem participado de um

processo de modernização que o tem colocado no

"turbilhão da vida moderna alimentado por muitas fontes: grandes descobertas nas ciências
físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele; a
industrialização da produção, que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria
ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera formas de poder
corporativo e de luta de classes; descomunal explosão demográfica, que penaliza milhares de
pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as para os caminhos do mundo em
direção a novas vidas; rápido e, muitas vezes, catastrófICOcrescimento urbano; sistemas de
comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no
mesmo pacote, os mais variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez mais
poderosos, burocraticamente estruturados e geridos, que lutam com obstinação para expandir
seu poder; movimentos sociais de massa e de nações, desafiando seus governantes polfticos ou
econômicos, lutando para obter algum controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando
todas as pessoas e instituições, um mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em
permanente expansão.

Assim, o ser humano acaba perdendo sua identidade, alienando-se nesse fluxo

intenso de mudanças e abdicando de seu poder de transformação e construção

da realidade em que vive. Para Marx (1818-1883), "o fato básico da vida

moderna é que essa vida é radicalmente contraditória na sua base" . Pois, como

foi destacado anteriormente, entre a constante emergência de novas

experiências para as pessoas, estão os mecanismos de dominação que

conduzem essas pessoas, mediante suas experiências, a uma vida de conflitos

e paradoxos.

Nesse sentido, a preocupação básica com a felicidade humana está na busca

da consciência de que o desenvolvimento coletivo é pré-requisito para o

desenvolvimento pessoal, conforme já abordado na seção anterior. Atuando

como agentes de mudança, os seres humanos envolvem-se alienadamente a

cada dia em transformações que, ao mesmo tempo, produzem a satisfação de

poucos e a exclusão de muitos, num processo social dinâmico que pode ser

chamado de "exclusão social da modernidade". Tudo o que é feito por e para

um grupo exclui os demais. Dessa forma, todo o processo está baseado em

contradições que se sustentam pelo imobilismo ético coletivo que acaba

preservando a lógica do sistema que tem reproduzido ciclicamente as injustiças

e a "destruição" dos seres humanos ao longo de sua existência.

Para ser verdadeiramente moderno, o ser humano deveria ser lucidamente

antimoderno. Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição.

Dominados e, muitas vezes, excluídos, cada pessoa parece encontrar sua
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"felicidade" na aquisição de bens materiais, provavelmente, para esconder o

seu receio de agir contra essas forças e lutar para transformar um mundo

fragmentado em um mundo coletivamente construído e com reais condições de

vida. Dessa forma, confunde-se satisfação com baixa insatisfação e felicidade

com "pouca infelicidade".

Portanto, ser moderno é se viver a realidade que oferece as mais diferentes

possibilidades de aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e

transformação das coisas ao seu redor e, contraditoriamente, ameaçar destruir

tudo o que se tem, se sabe, e se é. Ser moderno é experimentar a existência

pessoal e social dentro de seu próprio redemoinho, vendo o mundo e a si

mesmo em perpétua desintegração e renovação, angústia e tranqüilidade,

contradição e certeza: é ser parte de um mundo que, segundo Marx, "tudo o

que é sólido desmancha-se no aI' .

BERMAN (1986, p. 34-35), citando Octavio Paz (poeta, crítico e escritor

mexicano) como um grande modernista, escreve que

Octavio paz lamentou que a modernidade tenha sido cortada do passado e tenha de ir
continuamente saltando para a frente, num ritmo vertiginoso que não lhe permite deitar raízes, que a
obriga meramente a sobreviver de um dia para o outro: a modernidade se tornou incapaz de retornar
as suas origens para, então, recuperar os seus poderes de renovação. [...] Pode acontecer então
que voltar atrás seja uma maneira de seguir adiante: lembrar os modernistas do século XIX talvez
nos dê a visão e a coragem para criar os modernistas do século XXI. Este ato de lembrar pode
ajudar-nos a levar o modernismo de volta as suas raízes, para que possa nutrir-se e renovar-se,
tornando-se apto a enfrentar as aventuras e perigos que estão por vir.

Sintetizando a idéia de "ritmo vertiginosd' e de "turbilhão da vida moderna" , o

processo de modernização traz em sua dinâmica mecanismos que acabaram

por aprisionar criadores dentro de suas próprias criações. Falsos sentimentos

sobre o prazer e o bem-estar emergem, conduzindo o desejo de cada um de

obter tudo o que se apresenta como as novas possibilidades do mundo

moderno, influenciando, assim, a construção de sua identidade. A maneira

como a modernização vem sendo gerida tem conduzido a sociedade a uma

gradativa piora da condição humana devido ao aumento da pobreza,

desemprego e violência.
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Como já citado, todos estão envolvidos num processo de destruição e

reconstrução. Rompendo com o passado, tenta-se a conexão com o futuro. O

sentimento de força resultante vem da sensação de poder controlar o mundo e

extrair dele os benefícios da modernização. Mas, na verdade, em vez de fortes,

os seres humanos estão realmente cada vez mais frágeis diante das

experiências que o mundo moderno oferece. A todo momento a mente humana

é impregnada de coisas novas (fatos modernos), que são responsáveis,

paradoxalmente, pela expansão e dominação e anulação do ser. É diante

dessas considerações que se pode dizer que as pessoas estão realmente

envolvidas com um " ritmo vertígínosd' , e que isso as impede de retornar a seu

passado, ou seja, suas raízes, para recuperar as experiências vividas e

renovar, com isso, seu ser, rompendo, assim, com um forte processo de

alienação. Como já afirmara Sócrates: "a vida irrefletida não vale a pena ser

vivida' .

o presente, segundo os críticos da modernidade, torna-se fútil quando as

experiências do passado e as possibilidades do futuro são desprezadas,

eliminando a verdadeira essência do poder de transformação e emancipação

do ser humano: sua própria história. As aventuras e perigos que estão por vir

se encontram no risco da continuidade desse processo modernizador sem

espírito, ou seja, sem essência; e também na construção de um mundo artificial

no qual o jogo de interesses tem produzido um exacerbado individualismo,

eliminando a percepção do homem pelo homem. Exemplificando: crescimento

econômico com concentração de renda; evolução da máquina sem levar em

consideração o homem (o homem a serviço da máquina e não a máquina a

serviço do homem, como deveria ser); aumento de possibilidades em uma

sociedade excludente; falar-se em participação em uma sociedade

extremamente rígida e hierarquizada; falar em objetivos comuns em um mundo

individualista; falar de ética onde não há respeito entre as pessoas; discutir a

transformação do ser humano com uma razão instrumental; falar no presente

sem pensar e refletir sobre o passado e o futuro; dizer que se é feliz num

mundo a cada dia mais destruidor de sonhos; falar em vida onde muitos

morrem marginalizados; falar em progresso numa situação na qual, na

verdade, se está regredindo como ser humano; discutir o substantivo com
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prática instrumental; e, acima de tudo, falar do homem sem considerar o ser

humano.

Assim, vive-se uma existência perdida em suas contradições numa sociedade

composta de indivíduos incapazes de levarem a cabo profundas

transformações na sua maneira de pensar, sentir e agir; correndo o risco,

portanto, de enfrentar os perigos advindos de sua própria ignorância. ROSSI

(1994), citando respectivamente Edgar Morin e Neil Postman, afirma que na

chamada era do conhecimento, a sua ausência para interpretar a informação

faz com que a "informação vire ruídd' e "lixo cultural, que conduz ao

conformismd' .

A Modernidade constituiu-se, ao longo do tempo, em uma época de

fundamentação, organização e estruturação das ações humanas num sentido

totalizante. Com Descartes, a partir de 1640, ocorre a transição da ontologia

para a epistemologia do ser. Definir" o que é o ser" não é mais importante, pois

a preocupação central passa a ser" como se conhece o ser" (racionalismo).

Assim, o que passa a ser aceito socialmente depende de uma compreensão

lógica e racional da existência humana. O verdadeiro é tudo aquilo que pode

ser compreendido à luz da ciência. A modernidade, fundada nesses princípios,

acaba por limitar e prender em suas teias todas as pessoas que, conformadas

com um processo de dominação e artificial satisfação de seus desejos,

acreditam ser esse o meio de se estabelecer e afirmar sua própria identidade.

Na verdade,

a vida moderna tende a bifurcar-se em dois nfveis, o material e o espiritual: algumas pessoas se
dedicam ao 'modernismo', encarado como uma espécie de puro espírito, que se desenvolve em
função de imperativos artísticos e intelectuais autõnomos; outras se situam na órbita da
'modernização', um complexo de estruturas e processos materiais - políticos, econõmicos, sociais-
que, em princípio, uma vez encetados, desenvolvem-se por conta própria com pouca ou nenhuma
interferência dos espíritos e da alma humana (BERMAN, 1992, p. 129).

O espírito da modernização capitalista tem se distanciado do espírito humano,

deixando de lado os pressupostos morais necessários à vida humana, tais

como: liberdade, autonomia, respeito, honestidade, transparência,

autenticidade, cooperação, justiça e altruísmo. Para BERMAN (1992, p. 273),

"o dinamismo inato da economia moderna e da cultura que nasce dessa
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economia aniquila tudo aquilo que cria - ambientes físicos, instituições sociais,

idéias metafísicas, visões artísticas, valores morais - a fim de criar mais, de

continuar infindavelmente criando o mundo de outra forma" .

Dessa forma, a crise da modernidade emerge do vácuo moral e ético nas

instituições modernas, resultando num sério problema de formação do caráter

e do comportamento virtuoso. A falácia da modernidade advém da crescente

degradação moral gerada em seu próprio seio. Culpar o sistema capitalista e o

mercado pela origem das desavenças é atribuir a algo abstrato o que, na

realidade, é fruto da ação e especulação humana. Para FONSECA (1998), "O

mercado tem méritos e defeitos, mas ele não tem o dom de transformar os

seres humanos em anjos ou libertinos, Wíftgensteins ou Gengis Khans. O que

ele faz - e para isso ele existe - é registrar, processar e refletir o que as

pessoas sãd' . Ainda segundo Fonseca, ciência e mercado padecem da mesma

limitação: são" incapazes de responder à mais inquietante questão diante de

cada ser humano: como viver'?' .

Estudos sobre a modernidade têm contribuído para a discussão sobre o que

representou historicamente o hiato entre a vanguarda tecnológica e econômica

versus vanguarda moral e ética para a vida em sociedade (BERMAN, 1992;

FONSECA, 1994; BUARQUE, 1994; RAMOS, 1989; SENNET, 1998; HARVEY,

1989; ZAJDSZNAJDER, 1992). Esse hiato parece concentrar as

inconsistências das relações sociais e da maneira como o trabalho tem sido

interpretado e gerenciado - produzidas pelas limitações éticas do modelo de

desenvolvimento adotado, levando a sociedade a uma profunda reflexão sobre

a viabilidade desse modelo, não só para a geração de riqueza, mas,

principalmente, para a construção do bem-estar coletivo. ROSSI (1994),

citando o francês Edgar Morin, afirma que" o grande problema para o século

XXI é encontrar um antídoto para a velocidade de criação da tecnologia. É

preciso regulamentar de alguma forma essa velocidade para que o ser humano

possa ser capaz de parar para pensar em uma sociedade acelerada, com uma

lógica de cronômetrd' .
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A sociedade moderna parece não se incomodar com fluxo intenso de

transformação e tem insistido na valorização de seu halo capitalista, cultivando

uma vida material artificial e cheia de ilusões, princípio de uma ação egoísta e

voltada para a construção de uma imagem do que se pretende ser e não

daquilo que se é, a fim de conquistar e preservar seu status social. O trabalho e

o convívio social como fontes da realização humana perdem o seu sentido

quando emerge na sociedade a disputa pelo dinheiro e pelo poder, levando à

manipulação e a corrupção daquilo que é sagrado para a existência humana: a

busca da felicidade, ou seja, a existência de um ser livre, autônomo, ético e

com possibilidade de viver dignamente.

FREITAS (2000, p. 8) afirma que as mudanças sociais que vêm ocorrendo nos

últimos tempos, conforme fora abordado até aqui, têm produzido "efeitos

colaterais danosos, tais como desemprego, povos e grupos excluídos de

qualquer benefício gerado pelo progresso, maior concentração mundial de

renda, estresse em todas as faixas de idade, fuga por meio de suicídios e

drogas, poluição, catástrofes ambientais e tantos outros males " , sendo

1I ••• claras as referências à fragmentação, fragilização e crise identitária "

CIUDAD (1986, p. 301) espera que a crise do racionalismo moderno possa

levar o homem a uma condição de existência na qual" la percepción dei ser y

de la contingencia dei existir abran para el hombre de hoy una actitud de

humíldad en la cual reviva en nuestra cultura da luz de la fe y el espírito de

gratitud,12.

Portanto, a crise da modernidade reflete a crise de valores éticos numa

sociedade corrompida pelo insaciável desejo de acumulação e poder. Os

pilares da transformação econômica e científica não mais se auto-sustentam

sem a compreensão do ser moral e ético. Assim, a crise da modernidade pode

ser a oportunidade para a ruptura e a transformação da realidade, dando

origem a pós-modernidade.

12 A percepção do ser e da contingência do existir abram para o homem de hoje uma atitude de
humildade que faça reviver em nossa cultura a luz da fé e o espfrito de gratidão.
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3.3 - Após-modemidade

"A esta altura, já não é mais possível falar na ética herdada da Modernidade,

mas na retomada de suas questões no âmbito dos potenciais e das alterações

pós-modernaS' (ZAJOSZNAJOER, 1999, p. 51). A pós-modernidade emerge

como a antítese da modernidade, cujos desafios foram até aqui mencionados.

Ela procura não caracterizar nada, mas sim trabalhar com a ruptura, a

efemeridade, o desvínculo, o questionamento do socialmente estabelecido, a

fragmentação para a reconstrução, da heteronomia para a autonomia, a

combinação e não a seleção, ou seja, o pós-modernismo vem a ser uma fase

de novas formas de expressão que representam a ruptura com os modelos que

valorizam a estabilidade, a centralidade e a continuidade. Busca-se, acima de

tudo, realizar" profundas mudanças na estrutura do sentimento" (HARVEY,

1992, p. 19). "O pós-moderno distingue-se das épocas anteriores pela não-

existência de práticas, instituições e mesmo discursos que possam ser

chamados essencialmente de pós-modernos. [...] É a manifestação da maior

importância do não ser na definição do próprio ser'. Viver o pós-moderno

envolve uma série de inversões na forma que as pessoas vêem seu mundo e

atuam nele. Essas inversões, embora auxiliares e incompletas, podem dar

alguma noção desse momento que caracteriza-se pela li aesençe do não ser

no ser, dominando-o; descontinuidade - ruptura, domínio do contínuo; não-

linearidade; e por suas variedades - as identidades esfumaçam-se"

(ZAJOSZNAJDER, 1992, p. 54-57).

Essas inversões (quadro 1), princípio da transformação, representam a

emergência de novos horizontes e novas formas de expressão a serem

explorados pelo homem. A mudança na maneira de compreender e ver o

mundo não é somente importante para se entender as contradições, mas sim

para viver cada vez mais dentro delas a fim de estimular o pensamento crítico

que habilite o indivíduo a não simplesmente lidar com os novos contextos, mas,

principalmente, a ter a coragem suficiente para se expressar como um novo ser

em pensamento e atitude por meio da ruptura com as estruturas e padrões de

pensar e agir impostos pela modernidade.
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Quadro 1: Características da Modernidade e Pós-modernidade

» Racionalísmo

» Continuidade

» Elitismo

» Instrumentalísmo

» Verdade absoluta

» Burocracia

» Determinismo tecnológico

» Impessoatídade

» Rigidez

» Autoritarismo

» Estruturalismo

» Eficiência

» Mercado de massa

» Padronização

» Individualismo

» Estética

» Subjetividade

» Ruptura

» Paradoxo

> Caos

» Relativismo e Aprendizagem

» Democracia

}> Nichosl Personalização

}> Efêmero

» Ética

» Flexibilidade

» Amórfico

» Contradição

» Valorização do diferente

» Eficácia

» Desorganização do capitalismo

» Coletivismo: trabalho em equipe

multifuncional

Fonte: Adaptado de HARVEY (1992, p. 163-176) e LEGGE (1995: 297-307).

A palavra modernidade traduz uma era de paradoxos que tem produzido um

sentimento de que se vive na era do vale-tudo, cuja principal característica é o

distanciamento das pessoas dos valores éticos e humanos e, portanto, dos

limites, ou melhor, da consciência necessária para se evitar a exploração,

anulação e destruição mútua. Exemplos desse tipo de comportamento podem

ser facilmente encontrados no cotidiano das decisões empresariais, tais como:

ao poluir o meio ambiente e fabricar produtos que ponham em risco a

sequrança e a saúde das pessoas, os comandantes das empresas estão

priorizando a vantagem econômica produzida pela desinformação da maioria

das pessoas, como pode ser observado no excessivo uso de corantes e

conservantes nos alimentos, na radiação do microondas e telefones celulares e
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na segurança de veículos. Como exemplo disso, pode-se citar a recente

divulgação, dez meses depois de constatado pela GM do Brasil, de um

problema em seu modelo Corsa, que pôs em risco a vida dos passageiros e já

havia causado a morte de duas pessoas, ficando evidente que a empresa

priorizou o lado econômico-financeiro. A decisão considerada correta por

alguns especialistas seria a suspensão imediata da produção do veículo, fato

que não aconteceu. Tudo acaba sendo uma questão de estratégia financeira,

enquanto deveria ser uma questão humana. A flexibilidade necessária para

viver num momento com profundas transformações deve ser precedida da

responsabilidade e compromisso individual na construção da realidade. Diante

de toda a incerteza que flui, está a condição para uma reorientação moral e

ética do ser humano em seu mundo.

o momento pós-moderno não aglutina milagrosamente todo o potencial de

transformação individual. Entretanto, representa um momento no qual os

desencontros, decorrentes da autocrítica e interiorização (conscientização)

através de observações de sua realidade, seu comportamento e seus reflexos

sociais, podem, num primeiro momento, desestabilizar o indivíduo, mas oferece

a ele a possibilidade de reconsiderar sua atuação social e construir um fluxo de

desenvolvimento moral que represente novos caminhos e desafios a serem

superados, potencializando a formação de um ser eticamente maduro.

Analisando criticamente o pós-moderno enquanto simples continuidade do

moderno, HARVEY (1992, p. 99) afirma que U as preocupações 'pós-modernas'

com o significante e não com o significado, com o meio (o dinheiro) e não com

a mensagem (o trabalho sacia!), com a ênfase na ficção e não na função, nos

signos em vez das coisas, antes na estética do que na ética, sugerem um

reforço, e não uma transformação, do papel do dinheiro escrito por MarX' .

Diante das transformações necessárias, se o pós-moderno se toma apenas a

continuidade do moderno, isto representaria uma mudança de discurso e não

de prática, fato que poderia comprometer a credibilidade dos processos de

mudança orientados para o desenvolvimento humano das organizações. Na

verdade, para se evitar que o momento pós-moderno limite-se a um discurso
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diferente e novo, é necessário que cada ser humano esteja preparado para

construir a mudança. Talvez, aprofundar-se no desconhecido desse mundo

pode ser a maneira pela qual o ser humano consiga encontrar-se com seu "et.f ,

recuperando sua capacidade de criação e reflexão, bem como sua

autodeterminação na condução dos processos de transformação. Podem ser

estabelecidas, assim, as bases para as mudanças futuras que levem à sua

emancipação, o que significa atuar como um ser livre do domínio e .da

manipulação, minando os interesses que, ao longo do tempo, formaram e

deram sentido à modernização.

Uma antropologia da condição humana nas organizações faz-se necessária

para colocar em evidência as dimensões até então esquecidas - poder,

linguagem, ação, inveja, alteridade, palavra, sofrimento, tempo de trabalho - e

reafirmar o papel do indivíduo, considerando o ser humano como o ser

complexo que é - ser ao mesmo tempo genérico e singular, ativo e reflexivo,

de palavra, de desejo e pulsão, simbólico, espaço-temporal, objeto e sujeito de

sua ciência -, contribuindo para a recuperação de suas experiências e dos

aspectos simbólicos nas organizações e, ao mesmo tempo, restitui-lo ao seu

quadro histórico (CHANLAT, 1992). Para alguns escritores pós-modernistas, a

principal dimensão a ser analisada quando se fala em moral e ética é a

linguagem. Aprender sobre o comportamento ético seria impossível sem se

compreender a linguagem criada pelos grupos sociais a fim de expressar seus

sentimentos, valores e crenças. A linguagem é o meio usado pelas pessoas

para descrever o mundo no qual vivem. Sem ela o ser humano não conseguiria

ir além de seu estado atual, nem alcançar a chamada consciência humana.

Para os pós-modernistas, "a linguagem é a essência da humanidade'. A teoria

moderna foca-se em como as idéias nascem e crescem dentro da cultura

humana e o que gera a predominância de umas idéias sobre outras. Apoiados

nos trabalhos de Wittgenstein e Foucault e suas contribuições sobre a

linguagem, os pós-modernistas tem oferecido uma alternativa ao caráter

deontológico (dever) das organização, introduzindo valores que visam cultivar o

sentido de comunidade na vida humana, considerando aspectos relacionados

com a finalidade das organizações e da existência humana. Essa teleologia

oferece dimensões importantes para o julgamento ético das ações de
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empresas, estando relacionada com uma melhor compreensão de sua razão

de existência (Philosophical biases..., 24/0212(01).

PARKER (1998, p. 79-80), atribui às variantes da linguagem a real dificuldade

na afirmação dos pressupostos morais e éticos como absolutos. Segundo ele,

numa perspectiva·pás-estruturalista, na qual o conhecimento humano depende

do caráter relativo da linguagem que é usada para identificar os diversos

conteúdos da ética descritiva; e pás-humanista, que contribuem para uma ética

analítica não vinculada aos aspectos normativos; pode-se entender a dinâmica

em tomo da validade e eficácia da descrição e normatização ética. Aqui se

contrapõem, ou talvez, se complementem, as perspectivas deontológicas e

teleológicas citadas no parágrafo anterior, e que serão abordadas ao longo

desta dissertação.

A linguagem é comunicação, é identidade, é a expressão do caráter de um

povo, sendo, portanto, de fundamental importância para que o indivíduo

compreenda e se relacione ativamente com seu mundo. Segundo

ZAJOSZNAJOER (1999, p. 51), questões relacionadas com U a identidade, a

liberdade e a comunicaçãd' humana emergem num processo investigativo a

respeito do acelerado processo de transição do moderno para o pós moderno.

Analisando-os historicamente, observa-se que durante a modernidade as

pessoas perderam sua identidade ao longo de um processo de fragmentação

social e alienação no trabalho em organizações burocráticas marcadas pelos

excessos de regras e normas que acabaram por restringir a liberdade dos

seres humanos, criando um processo de comunicação apoiado na razão

instrumental e positivista que têm determinado a existência humana.

Portanto, a era pós-rnodema, compreendida pela nova linguagem que tenta

estabelecer, transformando a essência (conteúdo) e não somente a imagem

(forma), oferece a oportunidade para se potencializar a mudança e o

desenvolvimento ético do ser humano, pois ao quebrar paradigmas e antigas

maneiras de pensar e agir, promove a reflexão crítica e a conscientização

sobre a real condição humana no passado, no presente e no futuro, que está

ainda para ser construído. Isto significa a tentativa objetiva de se contribuir para
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com a formação de seres reflexivos, críticos, íntegros, autônomos,

responsáveis e, com isso, seres preparados para agirem eticamente. Pois, o

indivíduo que por essa experiência passar, julgando a si e ao outro com base

na justiça e nos direitos, tende a uma posição consciente, humana e autônoma

diante da modernidade. Isto o tomaria um ser antimoderno, pois teria

desenvolvido a capacidade de refletir e contestar criticamente o mundo que o

rodeia em busca de alternativas e transformações que conduzam as pessoas a

seu pleno desenvolvimento como seres humanos. Se, para aprimorar o

conteúdo moral e ético da existência humana é necessário ser antimoderno,

então que assim seja.

Como abordado até aqui, a pós-modernidade irrompe da modernidade não

para destruí-Ia, mas sim para dinamizar e orientar uma educação diferenciada,

crítica e consciente da conduta humana, proporcionando ao indivíduo sentido à

sua existência, e formando, por consequinte, o cidadão. Ao resgatar o indivíduo

de sua" caverna", a pós-modernidade pode oferecer uma melhor compreensão

da realidade e lançar os indivíduos a um processo de desenvolvimento ético.

Um dos caminhos para essa mudança tem sido o trilhado pelas organizações

que têm investido na consolidação de sua cidadania, assumindo sua

responsabilidade social. Todo este processo é, essencialmente, um processo

de desenvolvimento moral pois trata da compreensão das virtudes que podem

contribuir para a formação do caráter de indivíduos e organizações. Busca-se

seres autônomos e éticos porque a autonomia é um requisito ético, e a ética

é um requisito básico para existência de seres autônomos e livres.

3.4 - A ética no espaço organizacional

É dentro deste contexto, moderno e pós-moderno, com seus paradoxos e

crises, que as organizações, sujeito e objeto das transformações que vêm

ocorrendo no mundo, têm se desenvolvido. Transformações que fazem parte

de um processo dialético em busca do equilíbrio social. Se o capitalismo,

associado à racionalidade instrumental que fragilizou o ser humano, tornando-o

coadjuvante de uma realidade na qual ele deveria ser o ator principal,

estabelecendo uma era dominada por uma razão técnico-científica incapaz de
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compreender muitas das dimensões da existência humana; pode-se concluir

que os movimentos questionadores da lógica moderna, representam a reação,

de uma sociedade cada vez mais organizada com cidadãos mais ativos, ao tipo

de conduta predominante nas últimas décadas, fruto de um projeto

modemizador oferecido pelo capitalismo que somente tem encontrado sua

essência em suas crises, levando as pessoas a uma maior reflexão crítica

sobre sua existência e seu papel na construção de novos valores, mais

humanos éticos. O espírito deste movimento, seus valores e crenças, reflete

aquilo que as organizações são e esperam de suas relações internas e

externas. O seu caráter, a dimensão moral e ética da essência de sua

existência passa pela construção de uma nova realidade que possa levá-Ia a

entender seu potencial transformador e criador de possibilidades. O desafio

ainda está na convergência de interesses, a princípio, antagônicos, como o

lucro e o tratamento digno e justo do ser humano. Daí a urgência da ética.

A origem do homem é a origem da ética. A preocupação com a ética sempre

esteve presente nas reflexões filosóficas a respeito da conduta humana. Os

ideais de uma sociedade mais justa na qual seja possível viver em harmonia,

paz e felicidade dominam a história da humanidade, que tem sido composta de

acordo com a dinâmica entre posições antagônicas na construção dos valores

fundamentais da existência humana, como se pôde observar no que fora até

agora abordado por esta dissertação. A ética é, acima de tudo, uma força

equilibradora do convívio social e que renasce a cada dia numa perspectiva

multicultural dentro e fora das organizações.

Como já abordado, mas importante de ser retomado, após a Revolução

Industrial, o aspecto econômico toma-se mais representativo socialmente, pois

passa a ser o meio para a acumulação de riquezas dentro da dinâmica

capitalista. Aos detentores dos recursos necessários à produção das

mercadorias a serem consumidas pela sociedade dá-se a oportunidade de um

enriquecimento rápido devido ao grande consumo e ao baixo valor da mão-de-

obra oriunda do campo e afoita por participar de um progresso econômico-

científico sem precedentes na história da humanidade. Nesse momento,

intensifica-se uma busca incessante do Ter, que acaba tomando-se a base de
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uma formação moral materialista, individualista e deterioradora das relações

humanas. As pessoas, ao participarem do li funir da vida moderna, passaram a

lutar, com todos os recursos possíveis, visando à acumulação necessária à sua

li inclusão sociar. Ao cultivar um conflito sem fim na defesa dos próprios

interesses, sem levar em consideração os meios utilizados para fazer valê-Ios,

o indivíduo toma-se a "peça de uma engrenagem" lubrificada pelo dinheiro e

pela ilusão de poder atribuída pela sua acumulação, ou seja, não é o fim, mas

o meio, tudo à sua volta, mesmo que imprescindível para sua existência como

a ética, toma-se também um meio à realização dos interesses de grupos

socialmente hegemônicos.

Estabelece-se, portanto, um processo de degradação dos valores humanos

que passam a alimentar batalha que opõe agentes econômicos - capitalistas e

assalariados - que, paradoxalmente, dependem de um esforço cooperativo à

realização de seus objetivos, sejam individuais ou coletivos. A deterioração da

condição humana, fruto da degradação moral, tomou essa cooperação, quando

existente, uma mera relação de conveniência, dando lugar, quando não

necessária, a uma relação de exploração mútua.

Emerge, então, a preocupação com essa realidade e, portanto, com a justiça

do sistema capitalista e sua capacidade de proporcionar boas condições de

vida às pessoas, tomou-se a base de um movimento social que passou a

questionar os pressupostos do desenvolvimento econômico-científico, tentando

rearticular ações, princípios e valores em busca de um mundo mais ético. Um

exemplo disso está no crescente surgimento de instituições voltadas à

preservação do meio ambiente, direitos dos consumidores, das minorias, etc.,

como ONGs, associações de classe, Procon, Delegacia da Mulher, entre

outras.

Assim, as questões éticas têm emergido quando as organizações, por não

compreenderem a nobreza de seus fins, engajam-se em uma lógica econômica

de caráter duvidoso, ferindo princípios de justiça e de direitos, como pode ser

observado nas constantes publicações em jornais e revistas de trabalhos sobre

a desigual distribuição de riqueza e, por conseguinte, alto percentual de pobres
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espalhados pelo mundo. A ética aparece como o último referencial para a

sobrevivência de uma sociedade perdida no fluxo de sua modernidade, cujas

instituições, principalmente-as empresas, têm tido um estilo de gestão que tem

cultivado o desequilíbrio entre o sistema técnico e humano, e sobreposto a

racionalidade instrumental à racionalidade substantiva, produzindo uma

ideologia incapaz de contemplar a essência da existência humana e, portanto,

resistente a processos de mudança com enfoque humanista, fato que tem

contribuído para o crescimento da insatisfação entre os indivíduos que pode,

num curto espaço de tempo, provocar uma profunda convulsão social.

Essa crescente insatisfação pode ser atribuída à ausência de valores humanos

que poderiam estar norteando o desenvolvimento das organizações que têm se

apresentado, paradoxalmente, como um espaço de inclusão e exclusão social.

Inclusão, pois têm oferecido aos indivíduos a oportunidade de participarem do

"jogo". E exclusão, pois têm alimentado uma intensa competição que tem

resultado num processo de exclusão dos" menos competitivos', colocando-os

às margens dos benefícios econômicos produzidos socialmente. Esse

processo de exclusão social, aparentemente natural, na verdade, resulta de um

comportamento estimulado por um sistema de gestão corrompido pelo

egoísmo, individualismo e a inveja, provocados pela ambição e idealismo

aristocrático, como já abordado.

Dessa forma, as organizações podem ser compreendidas como um espaço em

que se cria e se vende ilusões de bem-estar, poder, sucesso, liberdade e

felicidade, lugar em que as pessoas tentam realizar seus desejos, porém

acabam por realizar somente os desejos de alguns de seus pares. Na verdade,

vive-se num espaço sem fronteiras, mas limitado por um medo de ser e existir.

A uniformidade artificial de comportamento, imposta pela sociedade às pessoas, leva-as a ignorar os
deveres humanos e as necessidades naturais. Assim, como a polidez e as demais regras da
etiqueta podem esconder o mais vil e impiedoso egoísmo, as ciências e as artes, com todo o seu
brilho exterior, freqüentemente seriam somente máscaras da vaidade e do orgulho (CHAUí, 1997, p.
12).

Tal situação, até agora, em nada tem contribuído para o bem estar e liberdade

do indivíduo, bem como para o seu desenvolvimento moral e ético. Os
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indivíduos, ao abdicarem de sua liberdade para trabalhar, quase que

exclusivamente para os interesses da organização, têm se transformado de

seres pensantes em autômatos e de seres livres em U escravos", seres que têm

sido permanentemente manipulados e enganados por um discurso humanista e

uma prática desumana.

Apesar de estudos (RAMOS, 1989; SENNETT, 1998; PAGÉS, 1987;

LONDSDALE, 1985; BAXTER, 1982) apontarem para a existência de um

processo cuja essência pode estar contaminada pelo instrumentalismo

moderno, isso não representa uma total ausência de forças capazes de

rearticular a conduta humana, transformando paradigmas e estabelecendo as

bases de uma nova era na qual pessoas e organizações serão medidas pela

sua ética e não somente pela sua técnica e estética.

No plano ideológico, as premissas apresentadas até agora refletem a natureza

dos conflitos relacionados com um processo de sobreposição de forças

políticas no estabelecimento dos limites necessários à convivência humana. A

ética, empiricamente, aparece como força norteadora dessa realidade,

oferecendo a possibilidade de um diálogo maduro entre os diferentes agentes

sociais.

Dentro da Administração, os estudos organizacionais têm trazido a ética para

um espaço de discussão bastante rico. Segundo PARKER (1998, p. 3), existem

algumas razões como:

» A crescente importância das questões éticas nos estudos organizacionais e na ciência da
administração: debates sobre políticas de igualdade; questões étnicas, de idade, sexo e pessoas
com defICiências; acompanhamento e registro do custo social; marketing politicamente correto;
responsabilidade ambiental; envolvimento da comunidade e patrocínios de atividades sociais;
escândalos e revelações públicas por funcionários de erros cometidos pela empresa; nova
postura dos consumidores, mais exigentes quanto à qualidade dos produtos e serviços e à
postura ética da empresa; governança corporativa; etc.;

~ O crescente enfoque cultural e humanista nas teorias das organizações;
~ Os questionamentos sobre o papel da teoria da organização e dos estudos sobre gestão.

Cabe esclarecer que não se pretende adotar aqui um pensamento crítico

puramente negativista. A reflexão feita até agora sobre o caráter das

organizações e a ética no espaço organizacional serão básicos para que se
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possa refletir, a partir de agora, sobre a ética nos negócios, os desafios e as

possibilidades de mudança que poderão contribuir para o desenvolvimento

permanente das virtudes necessárias a uma existência autônoma e

socialmente responsável. A transcendência da virtude, superando os

momentos difíceis e contribuindo para a formação da moralidade que oriente o

comportamento social (MACINTYRE, 1984), constitui-se em um dos pilares de

sobrevivência da ética ttem tempos de cólera e corrupção" (FONSECA, 1992).

Valls (1991, p. 47) afirma que

A reflexão ético-social do século XX trouxe, além disso, uma outra observação importante: na
massificação alual, a maioria talvez já não se comporte mais eticamente, pois não vive imoral,
mas amoralmente. Os meios de comunicação de massa, as ideologias, os aparatos econômicos
e do Estado já não permitem a existência de sujeitos livres, de cidadãos conscientes e
participantes, de consciência com capacidade julgadora. Seria o fim do indivíduo?

Acredita-se que as transformações em curso não representam o fim do

indivíduo, mas, sim, seu encontro com sua realidade. Exigências morais e

éticas têm emergido de uma sociedade em transformação que têm aprendido a

olhar criticamente as causas e consequências da realidade em que se vive -

fato que tem lhe dado a oportunidade de refletir criticamente sobre sua

existência e assumir uma nova postura diante desse processo, mais consciente

e ativa. Isto representa o desafio de um desenvolvimento ético que leve os

indivíduos a construírem uma nova sociedade, com novas organizações,

menos legalistas e cerceadoras, e mais orientadas por valores éticos que lhe

assegurem o direito à autonomia e à liberdade. Para FERREL, FRAEDRICH e

FERREL (2000, p. 12), u the current trend ís to move away fram legal/y based

ethical iniatitives in organizatíons to cultural or integrity-based íníatitives that

make ethics a part of core organizational values" 13.

Dentro dessa realidade em transformação, o papel das instituições sociais -

governo, empresas, associações de classe, sindicatos, grupos religiosos, entre

outros - torna-se cada vez mais relevante. Neste trabalho, será enfocado o

papel das empresas nesse processo que, a partir de suas relações com o

13 A tendência alual é afastar-se de iniciativas éticas baseadas legalmente estabelecidas e ir em direção a
iniciativas fundamentadas na inbtegridade e cultura que fazem da ética uma parte dos valores básicos da
organização.
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meio, tornaram-se organizações mais influentes e ativas na construção da

dinâmica econômico-social de um país e, principalmente, da formação moral

dos indivíduos, seus valores e virtudes, que determinarão sua integridade e

desenvolvimento ético, contribuindo com sua emancipação e autonomia,

fundamentos da transformação e realização do ser humano. Para tanto,

esclarecer-se-á os conceitos da ética aplicada aos negócios, considerando sua

origem, desafios e propósitos.

3.4.1 - Ética no Negócios

Ética nos negócios é um tópico emergente dentro da administração.

Desenvolveu-se como campo de estudo na década de 1970, e vem

crescendo como parte essencial de uma nova filosofia de gestão de empresas,

baseada na justiça e na preservação de direitos, como requisitos para uma

existência mais saudável, fundamentada no bem estar.

Segundo VELASQUEZ (1992, p. 16-20), a ética nos negócios é

Um estudo especializado do que é moralmente certo ou errado, concentrando-se em como
padrões morais aplícam-se particularmente a políticas de negócios, instituições e a conduta dos
indivíduos envolvidos em organizações por intermédio das quais a sociedade moderna produz e
distribui mercadorias e serviços. É uma forma de ética aplicada. Inclui não somente a análise dos
princípios e normas morais, mas também tenta aplicar as conclusões dessa análise a um
particular tipo de comportamento: o comportamento de pessoas em instituições de negócios.

Esse estudo emergiu devido aos crescentes casos de:

~ corrupção;

~ suborno;

~ manipulação de preços;

~ crimes de usura; propaganda enganosa;

~ qualidade e segurança de produtos;

~ assédio sexual;

~ discriminação racial, idade e sexo;

~ mentiras;

~ falsificação de documentos;
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~ extravios de matérias-primas, produtos e dinheiro;

~ uso de drogas;

~ manipulação de informações, dados e pessoas;

~ omissão com relação a problemas de saúde decorrentes da manipulação de

materiais tóxicos por trabalhadores e sua utilização pelos consumidores;

~ omissão das empresas na prevenção de patologias resultantes do esforço

repetitivo, psicopatologias, etc;

Problemas que, combinados com os conflitos de interesses, problemas de

comunicação e ausência de virtudes como honestidade e imparcialidade, têm

prejudicado a qualidade das relações humanas e deixado de contribuir para

uma vida digna de todos os seres humanos (FERREL, FRAEDRICH e

FERREL, 2000, p. 27).

Assim, a ética nos negócios é parte do componente chave de um movimento

que vem, ao longo das últimas décadas, questionando a responsabilidade

social das práticas empresariais modernas, com o objetivo de recompor sua

base moral, fundamental para o exercício e aprendizado da ética. Na década

de 1990, pode-se perceber a retomada da discussão em tomo da moralidade,

que além de contemplar os problemas éticos citados anteriormente, têm

abordado questões como:

~ princípios de justiça, direitos e utilidade;

~ sistema econômico vigente, suas regras e lógica;

~ comportamento das empresas em relação a seus stakeholders;

~ comportamento das empresas num mercado competitivo;

~ conceito de desenvolvimento sustentável;

~ direitos e deveres empregado/empregador; etc.

Um dos propósitos desse movimento também é a gradativa recuperação do

sentido de cidadania por meio de trabalhos voltados para a comunidade,

visando à transformação de valores em uma sociedade corroída pelo

individualismo e o egoísmo. As empresas, ao voltarem-se para uma realidade
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que precisa ser transformada, são desafiadas a saírem de suas cavernas 14

para assumir um papel mais ativo na construção do bem-estar, ou seja,

assumir suas responsabilidades sociais. Tal mudança reflete uma nova

perspectiva sobre a razão da existência de empresas, tema que será abordado

no próximo capítulo.

VELASQUEZ (1992, p. 19). afirma que

o ponto importante para se ter em mente quando analiza-se a ética das atividades dos negócios
e que não se pode deixar obscurecer pela fICÇão'da corporação' é que os indMduos humanos
são a base elas organizações e que, consequentemente, esses indivíduos são os principais
detentores dos deveres e responsabilidades morais. Isso não é para dizer, naturalmente, que os
seres humanos quem contraem a corporação não são influenciados pela corporação e sua
estrutura. Políticas, cultura, normas e desenho corporativo podem e têm uma enorme influência
nas escolhas, crenças, e comportamentos dos empregados da corporação.

Assim, a questão da ética dentro de um sistema organizacional completamente

integrado e dependente da ação humano, toma o desafio da mudança ainda

maior, pois para que a ética seja absorvida pela organização, toma-se

necessário uma mudança na sua forma e conteúdo, no seu corpo e no seu

espírito, para que assim possa ressurgir o compromisso coletivo com a

construção dos valores que nortearão a conduta dos indivíduos e. portanto, das

empresas. Com essa perspectiva, este trabalho segue analisando os fatores

que têm influenciado e poderão influenciar o desenvolvimento ético das

empresas. Considerando que" as empresas agem em conformidade com a

moral socialmente dominante, porque as relações que amarram empresa e

contrapartes são relações de podef (SROUR, 1998, p. 293), será feita, na

próxima seção, a discussão sobre os desafios éticos para a concretização

desse desenvolvimento, considerados o atual momento do mundo dos

negócios.

3.5 - O atual contexto do mundo dos negócios

Nesta seção será descrito o atual momento das empresas, considerando os

desafios advindos do (1) processo de globalização, (2) o novo cenário

competitivo, e (3) a construção de vantagens competitivas.

14 Ver a UAlegoria da Caverna" de Platão.
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3.5.1 - O processo de globalização

A partir da década de 1970, um novo cenário competitivo começa a emergir.

Os japoneses, e seus grandes esforços para a reconstrução do país após ali

Guerra Mundial, colocaram o Japão na vanguarda das transformações

tecnológicas que têm mudado radicalmente o estilo de vida das pessoas. Com

significativos ganhos de produtividade e qualidade, rapidamente a oferta

acabou por superar a demanda interna, levando o país a buscar novos

mercados, fato que contribuiu para o processo de globalização econômica que

tem se constituído num grande desafio às empresas ao redor do mundo.

Paralelamente ao fenômeno japonês, a sociedade moderna vislumbra

mudanças de ordem econômica, política e social. Nações comunistas e

socialistas rendem-se à força do capitalismo enquanto meio mais eficiente à

geração de riquezas. Cai o Muro de Berlim, a União Soviética dissolve-se,

China inicia as reformas pró-capitalismo, os países em desenvolvimento

avançam nas reformas, todos tentando fazer o dever de casa em prol de uma

maior estabilidade política e econômica, visando a integração com outros

países e a geração das riquezas necessárias ao desenvolvimento econômico-

social.

Como um rolo compressor, interpretado por muitos críticos como um

neocolonialismo, a globalização ultrapassa as fronteiras, produzindo não só

uma nova dinâmica econômica mas, principalmente, uma influência cultural

sem precedentes na história da humanidade. Ao tomar uma coca-cola, comer

um big-mac, ouvir as variadas produções fonográficas, assistir as produções

cinematográficas e programas gerados via satélite, entre outras experiências,

as pessoas são permanentemente estimuladas a consumir produtos e serviços

com marcas que se constituem como ícones do sucesso econômico capitalista

pertencentes às grandes corporações ocidentais, principalmente as norte-

americanas. A crescente atuação destas empresas ao redor do mundo pode

ser observada, por exemplo, através da participação de empresas

multinacionais na economia brasileira, que vem crescendo exponencialmente

nos últimos anos. No ranking das 500 maiores empresas no Brasil, publicado
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pela Revista Exame, em 1994, 142 empresas eram multinacionais. Em 1998,

este número saltou para 209.

3.5.2 - O novo cenário competitivo

o novo cenário competitivo emerge do rebojo destas transformações. A

intensificação do comércio entre os países, a imigração de empresas, novas

tecnologias, o crescimento das cidades e da demanda, consumidores mais

exigentes e organizados, stakeholders mais atuantes, deram uma nova

dinâmica ao ambiente empresarial, melhorando qualitativamente as estratégias

de mudança organizacional, aspecto este que será abordado no capítulo 5.

Os novos desafios incorporados ao dia-a-dia das empresas passam a fazer

parte de uma nova dinâmica global que resultou, a partir de meados do séc.

XX, num acelerado processo de mudança, sem precedentes na história da

administração. Observa-se uma profunda revolução no comportamento das

empresas, hoje obrigadas a saírem de sua" caverna", onde predomina rotinas e

processos previsíveis e totalmente planejados, para um ambiente global

dinâmico, incerto, de alto risco, competitivo, que destrói e constrói realidades

marcadas pela descontinuidade e paradoxos, motivo para as indagações atuais

sobre os rumos das organizações. A figura abaixo retrata a evolução deste

contexto estratégico e a crescente redução de oportunidades de negócios

devido ao aumento da concorrência, exigindo das empresas a capacidade de

inovar, ou seja, competitividade.
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Para melhor exemplificar o contexto apresentado na figura anterior, pode-se

considerar as mudanças ocorridas no mercado brasileiro nos últimos trinta

anos, e vivenciadas nos últimos anos também pela China. Ao longo da década

de 60 e 70, a indústria nacional evoluiu de acordo com os incentivos oferecidos

pelo limitado, mas importante programa de substituição de importações. A

tecnologia vinha em conta-gotas e dependia dos interesses e lobbies

praticados pelos grupos econômicos e sociais hegemônicos. Um mercado

pouco explorado e protegido oferecia muitas oportunidades, sendo um terreno

fértil à proliferação de novos negócios. Num país com inflação alta, juros

exorbitantes e completa ausência dos chamados "venture capital', os

investimentos nesses novos negócios estavam concentrados nas mãos de

pessoas e famílias que possuíam os recursos necessários à viabilização dos

projetos. As grandes idéias, que poderiam realmente ser efetivadas, vinham na

sua maioria de pessoas com fortunas pessoais disponíveis para esses

investimentos, estando portanto o conceito de empreendedor muito preso a

esse perfil de investidor.

Assim, muitas empresas, principalmente familiares, desenvolveram-se e

consolidaram seus negócios em um ambiente menos vulnerável à concorrência

e às alterações no cenário internacional, pois estavam sob a tutela de um

Estado paternalista. No começo da década de 1990, iniciou-se a inserção do

Brasil em uma economia globalizada com a redução das barreiras que

alimentavam o protecionismo das décadas anteriores, intensificando a

concorrência e estimulando o desenvolvimento das empresas interessadas em

sobreviver num ambiente mais competitivo. Como dito anteriormente, uma

maior concorrência, aliada ao surgimento de consumidores mais conscientes e

stakeholders mais atuantes (Ex.: entidades de defesa dos direitos dos

consumidores como PROCON; entidades de defesa do meio ambiente;

integração com fornecedores, clientes e comunidade; ONGs-Organizações não

governamentais; etc.), num ambiente dominado por empresas que se

mantiveram inertes às transformações sócio-polítio-econômicas, contribuíram

para o afunilamento das oportunidades, forçando as empresas a mudarem sua

forma de agir para ajustar sua tecnologia, recursos humanos e modelo de
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gestão às mudanças no mercado, oferecendo produtos e serviços

diferenciados.

A competição passa a ser não somente por uma nova tecnologia mas,

principalmente, pela reunião de tecnologiasjá existentes, o que depende de um

trabalho consistente na identificação e exploração das competências básicas

da empresa, requisito básico à sobrevivência. Para HAMEL & PRAHALAD

(1995), a competência somente é essencial se gerar a máxima satisfação nos

clientes, produzindo a vantagem competitiva necessária à manutenção da

empresa na vanguarda das transformações.

3.5.3 - A construção das vantagens competitivas

Para as empresas, conhecer aquilo que é feito e o que poderá ser feito de uma

maneira diferenciada e inovadora, utilizando-se as capacidades existentes e
potenciais, fazendo convergir esforços e interesses, constitui-se num requisito

importante para a geração de vantagens competitivas. Se para ser competitivo

é importante focar-se nas competências essenciais da organização, todas as

atividades secundárias aos negócios podem, então, serem terceirizadas. Este

movimento encontrou seu ápice no final da década de 1980 e início da de 1990

com os processos de reestruturação organizacional - reengenharia -

desencadeados para alavancar a competitividade dos negócios através da

racionalização de processos e aplicação de novas tecnologias, principalmente,

a de informação.

Esses avanços têm eliminado os trabalhos repetitivos e rotineiros,

proporcionando a racionalização das atividades, reduzindo a necessidade de

funções e cargos especializados e, consequentemente, o tamanho e

complexidade da organização, aumentando sua produtividade e eficiência. A

contribuição está numa empresa enxuta e flexível, necessária para a rápida

adaptação-da empresa às mudanças no ambiente-e aos padrões mundiais de

qualidade. Essa dinâmica tem produzido a "horizontalização" das empresas,

resultado da transformação da organização de comando e controle para a

baseada na informação -" network organization" -, reconfigurando as relações de
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poder e o sistema político bem como estimulando mudanças em sua cultura,

fundamentada na qualidade dos relacionamentos intra e inter-organizacionais,

essenciais para o comprometimento mútuo e um processo de aprendizagem

contínuo voltado à formação de sua inteligência estratégica. Pode-se observar,

portanto, as alterações já presentes, mas ainda incipientes, na forma e

conteúdo das organizações tais como uma maior atenção para:

» cooperação e diálogo, principalmente entre níveis hierárquicos;

» participação das pessoas na tomada de decisões estratégicas;

» comunicação clara dentro da empresa e da empresa com seu ambiente;

» alianças estratégicas, visando a integração de toda a cadeia de valor;

» melhor relacionamento com os stakeholders.

Trabalho em equipe, capacidade de aprender e agir criativamente, são

algumas das novas exigências para um processo permanente de inovação,

eficiente e eficaz, que proporcione à empresa a criação das oportunidades

necessárias à expansão de seus negócios. Essas novas exigências

estratégicas dependem da capacidade tecnológica e, principalmente, humana -

o que requer investimentos no ajuste de um sistema organizacional

predominantemente clássico e, portanto, tecnicista. Aqui encontra-se um dos

principais pontos críticos das empresas brasileiras: a sua capacidade de

investimento para ajustar o sistema organizacional a esta nova realidade.

Historicamente, as empresas, por terem passado por um longo processo de

descapitalização, em parte por erros cometidos pelas lideranças empresariais,

fruto de uma formação social baseada na "ética da aventura" (HOLANDA,

1995, p. 44-46), defrontou-se com muitas limitações ao desenvolvimento das

competências responsáveis para o seu sucesso no presente e no futuro. Do

ponto de vista do requisito" capacidade técnica" de pessoas, pode-se observar

que no Brasil esse tipo de investimento, apesar de estar crescendo, ainda não

é reduzido diante de tantas habilidades e competências que hoje são exigidas

dos colaboradores. Pesquisa sobre a competitividade da indústria brasileira,

coordenada por COUTINHO e FERRAZ (1994, p. 228), identificou que, em

1987/89, as empresas investiam em treinamento 0,4% de seu faturamento e

42% delas nada investiam. Já em 1992, os investimentos em treinamento
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aumentaram para 0,5% e o percentual de empresas que nada investiam caiu

para 37%.

Do ponto de vista econômico, tal cenário complica-se quando se considera que

o processo de capitalização das empresas brasileiras está bastante

dependente dos limitados recursos emprestados a uma exorbitante taxa de

juros pelos órgãos fomentadores do desenvolvimento tecnológico, devido a

vulnerabilidade das finanças públicas e ao chamado" risco país' . Numa matéria

publicada em 08/01/2001, pela Folha de São Paulo, citando um estudo de

Claudio Frischtak, ex-economista do Bird-Banco Interamerciano de

Desenvolvimento, destaca-se a grande dificuldade de formação de empresas

brasileiras multinacionais e sua inserção no mercado global devido ao alto

custo do capital. Poucas empresas como Petrobrás, Embraer, Sadia, Vale do

Rio Doce, Gerdau, WEG, CSN, Usiminas, AMBEV, têm tido condições de atuar

num mercado globalizado o que é muito pouco para um país em busca do

fortalecimento de sua competitividade, a fim de melhorar suas relações de

troca no mercado internacional. Os limitados e caros recursos direcionados

para o investimento em setores estratégicos têm proporcionado a um pequeno

número de empresas a possibilidade de recuperarem e construírem sua

competitividade, enquanto a maioria defronta-se com o risco de não conseguir

competir em seus respectivos mercados e ser engolida por outras empresas

num processo de canibalismo explícito. O alto custo do dinheiro constitui-se

num problema ainda maior pois exige dos negócios das empresas, num

ambiente altamente competitivo, uma taxa de retorno superior ao custo dos

investimentos realizados, para que o endividamento decorrente dessa

capitalização não inviabilize o desenvolvimento da empresa, mas sim, permita

a alavancagem de suas competências e negócios. Assim sendo, a inserção

não só do Brasil, mas de toda a América Latina, numa economia globalizada,

envolve o risco de um novo colonialismo, caso aumente a dependência

econômica dos países em desenvolvimento aos países economicamente

desenvolvidos.

O risco desse novo cenário está relacionado com a defasagem tecnológica

acumulada ao longo dos anos. No Brasil, um estudo sobre a competitividade da
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indústria apontou que 54% ~as empresas nada investiram em P & D (Pesquisa

e Desenvolvimento) em 1992, conforme pode ser observado no Gráfico 1

(COUTINHO & FERRAZ, 1994, p. 130). Outro dado retirado de uma nota

publicada no jornal Folha de São Paulo (1998) .é que, na Alemanha, o

investimento em máquina per capita é de US$ 1,560, e no Brasil, de US$ 1'35.

Pode-se então inferir que como decorrência da ausência de um esforço maior

na construção da competitividade, esse déficit tecnológico poderá comprometer

a atuação das empresas brasileiras num mercado exigente e globalizadp.

Gráfico 1 -Investimentos de empresas brasileiras em P & O (1992)

• Nenhum
Menos de 1%

B1% -2%
a2%-3%
• Mais de 3%

Fonte: Coutinho L.: Ferraz, J.C.(Coords.). Estudo da comorutividade da indústria brasileira. Camoinas: Panirus, 1994. D. 130.

A realidade do mundo dos negócios considerada até aqui, com sua defasagem

tecnológica e gerencial, tem impedido as empresas brasileiras de serem mais

competitivas, colocando-as diante de grandes desafios à sua sobtevivência. O

panorama sobre os desafios econômico e tecnológico das empresas

brasileiras, talvez da América Latina, oferece muitos pontos de interrogação

sobre suas reais possibilidades de investimentos e, principalmente, interesse e

vontade de contribuir com a formação moral e ética de seus colaboradores em

busca de um desenvolvimento ético que ajude a construir organizações mais

humanas. Na relação entre o tecnocenttlsmo e o humanismo, o tecnocentrismo

tem levado uma ligeira vantagem quando observa-se os modelos de gestão

que não tem conseguido superar os paradigmas clássicos de administração
(TOSE, 1997).
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Mas, a exigência de uma postura ética está cada vez mais presente nas

empresas, tomando-se um requisito que afeta diretamente sua competitividade

no mercado. Para SIMS (1992, p. 505), alguns desafios para as organizações

são a: "competição internacional; novas tecnologias; aumento da qualidade;

compromísso e motívação do empregado; admínístrar uma força de trabalho

diversa e por último, o desafio de alcançar um comportamento étícd'. Assim,

em resumo, considerando o contexto estratégico retratado até aqui, as

empresas que desejarem chegar ao futuro com a competitividade necessária,

tem como desafios:

a) oferecer produtos elou serviços na melhor relação custo-benefício

agregando, progressivamente, valor a partir da perspectiva de seus

clientes;

b) adequar e capacitar estrutura e pessoas, para garantir agilidade e eficiência

na adaptação às mudanças no ambiente, identificando novas oportunidades

de negócios, e delas usufruindo retomo significativo, através da

transformação de suas competências em vantagens competitivas;

c) garantir o trabalho em equipe no qual impere o respeito mútuo, a lealdade e

a co-responsabilidade nos fracassos e nos sucessos;

d) garantir a motivação e comprometimento de seus colaboradores em tomo

dos propósitos estratégicos da empresa bem como de todos os envolvidos

com a organização (stakeholders);

e) lidar com a diversidade e pluralidade;

f) capacitar-se a um processo de aprendizagem baseado em uma visão

sistêmica do mundo, adotando uma postura pró-ativa na construção de·sua

realidade;

g) incorporar à sua filosofia de gestão novos valores morais voltados para a

responsabilidade social e a conduta ética.

Os desafios acima mencionados colocam frente a frente dimensões

consideradas incompatíveis, mas que na verdade são interdependentes, a

transformação da essência organizacional através da ética e as necessidades

de investimentos na superação da defasagem tecnológica, requisito para se

gerar mais lucro. A prioridade dada ao desenvolvimento de novos negócios



141

num contexto estratégico dinâmico e competitivo, atendendo prioritariamente

os interesses de proprietários e acionistas e agindo no campo do "vale-tudd'

para preservar os espaços da empresa no mercado, deixa uma importante

pergunta no ar: será que os acionistas e proprietários consideram

estrategicamente importante um modelo de gestão mais humano que cultive

princípios éticos ao longo do desenvolvimento da empresa? Estão eles

dispostos a mudar a sua forma de pensar e agir? Será que tão interessados em

investir na educação moral e ética de seus líderes, colaboradores e

stakeholders? Talvez não seja possível obter as respostas à essas perguntas,

pois todo ser humano pode, através da linguagem, expressar aquilo que faz

bem para sua imagem, mas que não corresponde com a essência de sua alma.

Por outro lado, poder-se-á, com certeza, obter, através da literatura e da

experiência do autor, os fundamentos das transformações em curso que

permitirão inferir se a ética, como um dos elementos da competitividade de

empresas, é um recurso estratégico ou representa uma profunda mudança na

essência das empresas que estão se preparando para construir e viver uma

nova era.

De qualquer forma, uma mudança está em curso. Se são as luzes da

modernidade que estão se acendendo à medida que a luzes da modernidade

estão se apagando, não é possível afirmar. Mas, pode-se sim perceber que

essas transformações estão ocorrendo dialeticamente em virtude da não

capacidade do projeto modernizador de atender questões básicas para uma

vida humana digna. Assim, a pós modernidade emerge, primeiramente, como

um espaço de discussão sobre o caráter das instituições e as transformações

morais e éticas que se fazem necessárias num contexto de redefinição do

papel estratégico das empresas, que vai além das reformas em sua forma,

aprimorando também seu conteúdo, seus valores e princípios norteadores da

conduta. No próximo capítulo, trilhar-se-á os caminhos dessas transformações,

destacando os desafios e as possibilidades para os indivíduos e as empresas,

em uma sociedade que, felizmente, parece mais disposta a encontrar o rumo

de sua existência.
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CAPÍTULO 4

A TRANSFORMAÇÃO ÉTICA DAS EMPRESAS

As transformações estratégicas nas organizações, geradas pelo contexto

competitivo, não resolveram nem diminuiram os desafios éticos, apenas

mudaram o pano de fundo de modo que alguns problemas tomaram-se menos

valorizados e outros emergiram com mais vigor. A esse processo estão

relacionados o desenvolvimento da consciência ética, a formação de um

modelo de gestão socialmente responsável e autodeterminado, capaz de fazer

convergir os interesses estratégicos das empresas e de seus sfakeholders.

Com esta discussão, busca-se caminhar na reflexão sobre a possibilidade da

humanização das estratégias empresarias aplicadas no processo de mudança

e desenvolvimento organizacional, visto que o que até agora fora explorado é o

conteúdo instrumental e desumano deste processo que tem promovido uma

gradativa corrosão e desvirtuamento do caráter organizacional.

A finalidade do presente capítulo é abordar a questão dos desafios éticos, cada

vez mais presentes nas discussões públicas sobre a responsabilidade social

das empresas e que tem atraído a atenção de uma sociedade que, em

transformação e mais ativa, tem exigido um maior respeito aos seus direitos.

Conclamando por justiça, os indivíduos têm contribuído para uma discussão

consciente desses desafios que resultam do atraso ético da humanidade (veja

Fonseca, 1993, a "Tese do neolítico morar') e também da opção da sociedade

por um projeto de desenvolvimento que não tem contemplado suas

expectativas de bem estar. Como abordado no capítulo anterior, o

desvirtuamento do caráter da organização ocorreu devido a lógica

modemizadora que estabeleceu dogmas e paradigmas técnico-econômicos,

valorizando o lucro como "entidade" máxima do sistema e sobrepujando

discussões sobre o feleos da empresa e sua perspectiva humanista. Resgatar

a condição humana é um esforço que depende da libertação do indivíduo da

cavema onde ele mora, fato que possibilitará um melhor conhecimento da

realidade e uma autocrítica emancipadora. Essa emancipação vincula-se ao

desenvolvimento ético do indivíduo, condição indispensável para a discussão e
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implementação de mudanças que promovam a mudança da lógica

modernizadora através da integração de três dimensões fundamentais no

desenvolvimento das empresas, seus negócios, sua cultura e seus

stakeholders. Assim, surgem as bases para a institucionalização da ética nas

empresas, fato que criará as condições necessárias para uma administração

consciente e autodeterminada.

4.1 - Os desafios éticos para a ética nas empresas

"Tales of confusion do little to help. If we are to cope with the turbulence of /ife

toaey, we must start by organizing it in our minds. Until we do, we will feel

impotent, victims of events beyond our contraI or even our capacity to

understand' 1. Assim HANDY (1994, p. 17) inicia o capítulo 2 de seu livro" The

age of paradox', tentando compreender o mundo atual. Ele faz nesse texto

uma reflexão sobre o comportamento de pessoas e organizações na condução

dos processos de mudança na era da desrazão e paradoxos, citando os

paradoxos da Inteligência, do Trabalho, da Produtividade, do Tempo, dos

Ricos, das Organizações, da Idade e da Justiça, destacando a importância de

não negá-los, mas sim, aprender a conviver com essas descontinuidades do

mundo moderno. Para ele, "paradoxos não tem que ser resolvidos, somente

gerenciados' .

Cabe acrescentar a essa análise, o que poderia ser chamado de Paradoxo

Moral presente nas organizações. Sob o guarda-chuva de um pseudo-

humanismo, muitas empresas têm investido na qualidade de vida no trabalho,

esquecendo-se muitas vezes de cuidar da consciência ética no processo de

tomada de decisão - decisões estas que podem, por exemplo, agredir o meio-

ambiente, seja através da exploração irracional de matéria-prima e/ou depósito

de resíduos tóxicos industriais não tratados nos aterros sanitários e rios; bem

como na utilização das ferramentas mercadológicas estratégicas que de uma

maneira geral têm se apresentado essencialmente manipuladoras da

1 Histórias de confusão ajudam pouco. Se nós temos que lidar com a turbulência da vida atual, nós
devemos começar organizando-a em nossas mentes. Até que façamos isso, nós nos sentiremos
impotentes, vítimas dos eventos que vão além de nosso controle ou mesmo de nossa capacidade para
entender.
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consciência humana, criando a ilusão do prazer no consumo diário de qualquer

tipo de produto. Assim são as campanhas de marketing da indústria de tabaco,

refrigerantes, bebidas alcóolicas, fast-food, alimentos, ar-condicionado,

telefones celulares, microondas, etc., produtos que, de uma forma ou de outra,

ainda não conseguiram a carta de alforria fornecida pelas pesquisas científicas

quanto ao efeito nocivo de sua utilização contínua, sendo considerados,

portanto, potencialmente prejudiciais à saúde, seja pela radiação emitida ou

produtos químicos utilizados na sua fabricação.

Quando se olha para o comportamento estratégico das empresas em seu

mercado torna-se possível identificar a coerência entre discurso e prática, ou

melhor dizendo, a consistência moral e ética de cada ato. Fala-se na geração

de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Paradoxalmente, esses empregos são em sua maioria fonte de diversas

patologias que florescem ao longo da vida do indivíduo e, a renda obtida,

proporciona a aquisição e consumo de produtos que podem lentamente

prejudicar a saúde da pessoa de acordo com a intensidade de utilização,

onerando os cofres públicos no longo prazo devido à necessidade de grandes

somas de recursos para o tratamento de doenças. Além disso, um movimento

econômico intenso que em princípio pressupõe uma maior geração e

distribuição de riqueza, estimulando o consumo, acaba impactando o meio

ambiente devido à falta de uma exploração racional dos recursos necessários à
fabricação dos produtos, exigindo também no longo prazo altos investimentos

na recuperação do meio ambiente que a cada dia se degrada ainda mais. O

desafio é o desenvolvimento sustentável.

Estas contradições talvez ainda existam, não somente porque compõem o que

se chama de custo da evolução, mas principalmente, porque as pessoas não

estão sabendo contemplar as virtudes do ser e do viver, ou seja, não

desenvolveram ainda uma forte consciência ética ao tratar de questões

relacionadas com o bem estar e a felicidade de cada ser humano.

Perdidas nas contradições da vida moderna, as organizações defrontam-se

com o desafio desenvolvimento moral e ético. Alguns dos problemas éticos
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enfrentados pelas empresas, já citados anteriormente, são: corrupção, a

utilização de informações privilegiadas em benefício próprio, revelação de

segredos estratégicos, assédio sexual, manipulação de dados e informações

sigilosas, desvio de matéria prima e/ou produtos acabados, desvio de dinheiro,

sonegação de impostos, oferta e/ou recebimento de propinas, destruição do

meio ambiente, entre outros. VELASQUEZ (1992, p. 192-193), acrescenta a

esse rol de problemas éticos, algumas práticas não éticas no mercado tais

como: fixação de preço; manipulação de oferta; acordos de exclusividade para

vendas; vendas casadas: o comprador recebe o produto que vende mais se

também comprar um produto que não tem um mercado tão grande;

padronização de preços pelos fabricantes, evitando a concorrência entre os

varejistas; discriminação de preços: venda do mesmo produto mais barato para

alguns compradores e mais caros para outros.

A intensidade com que esses problemas éticos vêm acontecendo, reflete a

degradação moral da sociedade retratada até aqui. Em 03/12/2000, o jornal a

Folha de São Paulo publicou uma matéria com o seguinte título: "Crescem

prejuízos com fraudes internas". Nessa matéria, o autor Cássio AOQUI (2000)

cita pesquisas realizadas pela KPMG do Brasil e GBE-Peritos e Investigadores

Contábeis, através das quais foi identificado que 80% das empresas sofrem

com o problema de fraude atualmente, 64% dos executivos esperam

crescimento das fraudes e 69% das empresas acham que isto acontece e

vem aumentando devido à perda de valores morais e sociais. No Brasil,

estima-se que as fraudes chegam perto de 6% do P.I.B. (aproximadamente

US$ 57 bilhões). Nos EUA, elas consomem também 6% do P.I.B. (US$ 48

bilhões) e na Europa 7% do P.I.B (US$ 470 bilhões). O perfil desses

fraudadores é: 79% possuem entre 31 e 40 anos; 67% são casados; 81% são

do sexo masculino; 81 possuem o ensino médio completo; 87% ocupam níveis

hierárquicos abaixo da gerência e 52% ganham até R$ 2.000,00. As principais

irregularidades encontradas foram:
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D Apropriação indébita

mCorrupção

C Furto

11Pirataria
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GOMES (2000), ao pesquisar 1511 empresas brasileiras, identificou que as

fraudes ocorrem pelos seguintes motivos:

}1> falhas no sistema de segurança que permitem agir ilicitamente;

}1> motivos financeiros: empregados agem ilegalmente para pagar dívidas,

adquirir bens ou por problemas de relacionamento familiar decorrentes de

divórcio e pagamento de pensão alimentícia;

}1> insatisfação e vingança dos funcionários que se sentem desvalorizados ou

rejeitados na empresa bem como pelo sentimento de inveja devido ao

sucesso dos colegas de trabalho;

}1> irregularidades generalizadas: a ausência de punição para as condutas não

éticas acabam por permitir, a disseminação de atos ilegais, cada um

defendendo seus interesses. Este tipo de comportamento se alastra pela

organização porque muitas vezes a empresa não se constitui em exemplo

de conduta ética, por exemplo, ao sonegar impostos e burlar leis

trabalhistas;

}1> sedução pelo perigo: profissionais ávidos por aventura e risco acabam por

desafiar os controles e sistemas de segurança para testar seus

conhecimentos. Este comportamento é mais comum 'entre funcionários da

área de informática que acabam por se transformar em" hackers"2.

Esses motivos denotam a corrosão do caráter, decorrente de uma relação

conflituosa dominada pelo desejo de exploração mútua, para a manutenção

dos próprios interesses. Isto tem contaminado a moral da organização e criado

2 Piratas de computadores. Pessoas responsáveis pela violação sistemas privados de computação cujo
objetivo é manipular dados estratégicos para serem indevidamente comercializados ou atuam
simplesmente por simples diversão.
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as condições propícias à proliferação de comportamentos não éticos. Adrian

FURNHAM (2000), autor do ártigo "Você trairia sua empresa?" publicado no

jornal Financiai Times, destaca que muitas pessoas acabam traindo sua

empresa de duas formas: denunciando irregularidades e injustiças, tais

como:discriminação, estímulo à corrupção, nepotismo, exploração de

funcionários, etc., e através de furtos quando se sentem injustiçados. Para os

psicológos, tal comportamento ocorre como uma forma de compensação ou

vingança às injustiças e falta de clareza e transparência por parte dos líderes, e

tem como base questões relacionadas à justiça distributiva e à teoria da

igualdade. Cita, ainda, dados da Associação de Administradores da América

(American Management Association) que estima ser de US$10 a US$12

bilhões anuais os recursos roubados de empresas. Ele termina dizendo que «é

mais difícil roubar de uma empresa que parece se importar com você" .

Assim, tais contribuições ajudam a compreender o quão sério é o problema da

ética nas empresas. Problema que não é só fraude, como já citado

anteriormente. Também não é somente da empresa, mas, principalmente, da

sociedade, que acaba pagando muito caro por isso, pois se considerado que as

empresas são intermediadoras de recursos, o custo econômico da corrupção e

das fraudes são sempre repassados ao preço final do produto que será

adquirido pelos indivíduos. Mas o que mais preocupa é o custo moral e social,

pois a partir do momento que tais atitudes são consideradas aceitáveis pela

sociedade, os valores deixam de representar para as pessoas as virtudes

básicas e necessárias à boa existência humana, construindo uma realidade

que, com certeza, se tomará cada vez mais difícil de ser vivida.

As empresas, ao se distanciarem da sua dimensão humana, por não

compreenderem a sua razão de existência, tomaram-se um terreno fértil à

proliferação de comportamentos não éticos. Neste momento da história da

humanidade, a busca do desenvolvimento ético tomou-se responsabilidade de

todos e, principalmente, das empresas que transferem e recebem valores

morais todos os dias no seu relacionamento com os stakeholders.

FREDERICK e WEBER (1987) constataram que os valores organizacionais

podem influenciar mais o comportamento do indivíduo do que os valores
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pessoais. Visto que as empresas têm um relevante papel nesse processo,

como elas podem contribuir com essa mudança? É o que será visto a seguir.

4.2 - A condução do desenvolvimento ético

Considerando-se uma expectativa de vida de 70 anos, e que a pessoa trabalhe

por pelo menos 40 anos, permanecendo na empresa por 8 horas diárias, o

indivíduo terá vivido em organizações do tipo empresarial, 12% de sua

vida,aproximadamente. Depois da família, a empresa é o espaço onde o

indivíduo reforça, transforma seus valores, participando ou não ativamente da

construção da realidade social. De acordo com Pesquisa sobre

Responsabilidade Social feita pelo Instituto Ethos/Jornal Valor (2000),

identificou-se que 13% dos entrevistados acreditam que deveriam ser as

empresas as responsáveis por liderar o progresso econômico e a geração de

emprego, sendo que 69% ainda acreditam ser o Governo o grande responsável

por isto. É muito provável que esse resultado tenha sido influenciado pela

crença social num Estado historicamente paternalista que tem cultivado a

passividade dos indivíduos. Na Alemanha, 29% acreditam ser as empresas as

responsáveis enquanto nos Estados Unidos 42% acreditam ser as ONGs

(30%) e grupos religiosos (12%). Assim, é importante destacar que além do

papel econômico, a empresa tem um papel social, e seus valores são os

valores das pessoas que a administram, trabalham e se relacionam com elas,

pessoas que após a jornada de trabalho circulam por outras organizações,

influenciando e sendo influenciadas pelos seus pares, numa dinâmica troca de

valores e interdependência que constróem a reciprocidade, que depende do

respeito e da confiança mútua.

As empresas hoje são instituições multiculturais. Lidar com essa diversidade -

fruto da intensa miscigenação cultural - provocada pela globalização, tem

movimentado pessoas e empresas ao redor do mundo - fato que tem

contribuído para a fragmentação do sistema cultural e político, representa um

importante desafio, pois o gerenciamento dos processos de mudança

organizacional passam a lidar com um contexto mais complexo e interessante,

exigindo melhor capacidade de entendimento e intervenção estratégica.
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Cultivar o bem estar de cada ser humano, preservando sua individualidade e

assegurando o total respeito à "sua idade, sexo, origem étnica, experiências,

formação e vida privada", têm sido a postura exigida dos líderes empresarias,

tomando-se o exemplo para os indivíduos que têm a responsabilidade de

assumir uma postura que cultive os valores necessários a uma nova ética nas

relações humanas, importante para o desenvolvimento sustentável. Essa nova

ética nas relações conduz à necessidade de inventar uma nova arte de viver

que só será possível com a existência do respeito: U ao nível individual, por si

mesmo, pelos outros e pelas instituições; e ao nível coletivo, num duplo

interesse pelas pessoas e pela coletividade". Essa nova arte de viver implica no

fortalecimento e respeito a natureza cultural e não somente econômica, pois é

a cultura e a história de um povo que definem a alma humana (CHANLAT,

1992, p. 72-73).

Mas, o que pode hoje ser observado na literatura e nas empresas, é o fato de

que a reflexão ética e os esforços voltados para a transformação do ethos

organizacional são ainda incipientes. Mas por que as pessoas e empresas,

mesmo insatisfeitas com a conduta predominante, não têm mudado e, se

mudam, têm mudado tão lentamente quando o assunto é a construção de uma

realidade mais ética e humana? Será a humanização de suas práticas

realmente desejada, visto que uma sociedade mais ética tende a transformar o

status quo, melhorando, por exemplo, a distribuição da riqueza existente, o

que para muitos significa a perda de seu halo capitalista?

Essa resistência foi construída e tem sido reforçada por um conjunto de

crenças que têm dificultado a compreensão da realidade moral e ética vivida

pelas pessoas e pelas empresas. São elas:

» algumas limitações para as mudanças estão na crença de que a educação

em ética é incompatível com a racionalidade econômica predominante no

sistema capitalista, fato que tem formado líderes não comprometidos e

preparados para refletirem e compreenderem a importância do

desenvolvimento moral e ético para a consolidação de um processo de

mudança organizacional alicerçado em valores humanos;
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»- vive-se em uma sociedade na qual o individualismo é necessário e aceito

como justificativa à sobrevivência, sendo, portanto, a preservação dos

próprios interesses legítima, independentemente das conseqüências de

cada ato;

> os avanços tecnológicos são o fetiche da sociedade moderna pois têm

proporcionado um bem estar jamais imaginado, facilitando a vida das

pessoas em todos os sentidos: no lar, no lazer e entretenimento, na

comunicação, na saúde, na educação, no transporte, entre outros;

> o sistema capitalista é o único capaz de oferecer as riquezas necessárias

ao permanente desenvolvimento econômico e social através dos

investimentos em novas tecnologias e, principalmente, pela possibilidade de

uma crescente distribuição de riqueza;

> a corrupção está instalada socialmente, não valendo a pena agir eticamente

num meio no qual políticos, empresários e pessoas influentes usam de seu

poder para auferir benefícios econômicos para eles e seus pares;

> a sonegação de impostos é moral, pois o que tem sido pago não tem

retomado na forma de benefícios sociais básicos como educação e saúde,

obrigando as famílias a recorrerem a empresas privadas que prestam este

tipo de serviço, fato que tem onerado ainda mais o orçamento familiar. Além

disso, a corrupção, destacada pela mídia diariamente, tem favorecido

poucos e sacrificado muitos, assim como, distanciam as pessoas de suas

obrigações morais, entre elas, o pagamento de impostos, pois afinal o

dinheiro pago só tem servido ao enriquecimento ilícito das pessoas que

estão no poder;

> os mercados financeiros oscilam de acordo com os interesses de

especuladores, que irresponsavelmente prejudicam pessoas, empresas e

países; e de grandes corporações que, na maioria das vezes, fazem de

tudo para preservar seus negócios e interesses, não respeitando os limites

éticos;

> ambiente de trabalho subliminarmente prega a selvageria nas relações

humanas, pois o bom líder e funcionário é o que consegue sabotar as

forças dos concorrentes, proporcionando a maximização dos resultados

econômico-financeiros da empresa;



151

> vive-se num mundo dominado por líderes poderosos que controlam a tudo e

a todos, criando um sistema de competição que é sinônimo de destruição,

um sistema social no qual as relações humanas são relações de mera

conveniência e os fins sempre justificam os meios;

~ essa era parece ser, portanto, a de Thornas Hobbes (1588-1679) e de

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Para Hobbes, "o homem é um lobo na

pele de um cordeiro'. A "teoria nietzschiana funda-se na inversão de todos

os valores: a verdade, o conhecimento, a metafísica, a religião são inúteis,

pois existe somente a vontade do poder, que sintetiza toda vida individual e

saciar (LEONI, p. 7).

Tais crenças que ora predominam, impõem desafios à transformação moral e

ética de pessoas e empresas, pois transformaram-se em atitudes que

resultaram na perda de confiança e respeito, fato que reforçou o caráter

individualista e egoísta da sociedade, colocando cada indivíduo na luta pela

preservação somente de seu espaço e interesses. Tal postura reflete a

dinâmica de uma sociedade, que não aprendeu a construir os limites

necessários à boa convivência humana a partir de princípios de justiça e

direitos, que poderiam contribuir com o desenvolvimento das virtudes

necessárias ao bem estar e a felicidade humana.

Por outro lado, isto não justifica o sentimento de impotência e a omissão de

todos num momento no qual a palavra de ordem é mudança e, principalmente,

uma mudança moral e ética. Do ponto de vista social, pode-se observar que as

pessoas se interessam e se preocupam com a verdade, a realidade e o

conhecimento do mundo, de acordo com seu nível de inclusão ou exclusão

econômico-social. Isso significa que essas pessoas somente se preocupam

com os desvios éticos, quando se aproximam da fronteira do "não-Ter" ,

distanciando-se dos benefícios gerados pelo sistema econômico, vivendo a

ameaça de sua exclusão de uma sociedade essencialmente materialista. Já

para aqueles que colhem diariamente os frutos desta lógica de acumulação, os

problemas e dilemas éticos são simplesmente parte do jogo, cabendo ao mais

esperto identificar as estratégias para sobressair-se, pois satisfeitos com os

benefícios econômicos auferidos com a lógica de desenvolvimento
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predominante, os líderes, por exemplo, têm se distanciado da realidade e do

conhecimento sobre o lado humano das empresas, dificultando o surgimento

de um movimento que dialeticamente transforme essa lógica, dando-lhe um

conteúdo ético. Então, na verdade, o que se vê são grupos de indivíduos e

empresas presos em suas U cavernas", tópico a ser discutido na próxima seção.

4.2.1 - As "cavernas"* organizacionais

Platão, no livro VII de A República, transcreve o diálogo entre Sócrates e

Glauco, no qual Sócrates conta a estória de alguns homens presos dentro de

uma caverna desde crianças, e que só tomam contato com o mundo exterior

através das sombras projetadas na parede da caverna. O contato único com

essas imagens leva essas pessoas a acreditarem naquilo que elas imaginam

que estão vendo, construindo todo o seu sistema de crenças e valores em

tomo de algo, que na realidade não é aquilo que eles acham que é.

Significados são construídos através de formas de raciocínio aceitas

socialmente e resultam no sistema de crenças e valores que proporcionam

segurança e estabilidade às pessoas, tomando-se referenciais para a conduta

de todos os membros do grupo. Nesta U Alegoria da Caverna' , Sócrates reflete

sobre a maneira como se constrói o conhecimento, enfatizando a importância

de se compreender a realidade. Destaca as resistências que podem surgir

quando alguém, ao tomar contato com a realidade, coloca em dúvida a

validade das crenças já estabelecidas, tomando-se uma ameaça à estabilidade

alcançada pelo grupo. Afinal, as pessoas tendem a recusar aquilo que não

conhecem por medo de não controlarem mais o seu próprio destino, perdendo

força diante do reconhecimento da verdade que o outro está trazendo. Assim

acontece nas organizações e por isso deu-se o nome a esta seção de as

IL cavernas organizacionais".

A evolução das empresas mostra que as teorias administrativas modernas

evoluíram apresentando soluções aos problemas básicos de gestão num

ambiente relativamente estável. Orientadas para a construção de uma

* Conceito usado por Platão em sua •Alegoria da Caverna" e explorado por Morgan para explicar o
fenômeno da prisão psíquica(Morgan, 1996: 205-209).



153

organização burocrática e mecânica, respaldada no controle, na hierarquia, na

padronização, na previsibilidade, na especialização e na meritocracia, capaz de

atingir altos níveis de eficiência e produtividade, tal modelo tem colocado o

trabalho e a dignidade humana como apêndices da tecnologia Os técnicos-

especialistas da era moderna têm sido U lubrificados" por um sistema de

recompensas e punições que os têm condicionado a um desempenho cada vez

mais eficiente e produtivo. O resultado foi o surgimento de um trabalhador

alienado, incapaz de compreender a dinâmica de todo o sistema organizacional

e, assim, de aprender e reproduzir conhecimentos voltados ao aprimoramento

de seu desempenho, do grupo e da organização.

Apesar das contribuições de novas teorias que surgiram a partir da metade do

século XX, trazendo uma visão mais orgânica e sistêmica, observa-se que a

maioria das empresas não conseguiu até agora absorver a essência dessa

nova dinâmica de mudança, conforme pode ser observado no trabalho de

TOSE (1997), já mencionado no capítulo 3, que aponta que 50% das empresas

brasileiras ainda se encontram na fase técnica de seu desenvolvimento. No

Brasil, a realidade mostra a predominância de modelos clássicos de

organização que representam um estilo de administração autocrático, "avesso

à participação e à descentralização de atribuições" (COUTINHO E FERRAZ,

1994, p. 425). A cultura empresarial nacional caracteriza-se pelo o que pode

ser chamado de "neurose e paranóia do fracasso", desenvolvendo o medo, a

insegurança e a ansiedade de um risco que, vindo de diferentes lugares ao

mesmo tempo, sempre representa o perigo eminente da extinção, fato que tem

contribuído para o aumento das resistências na tomada de decisões

estratégicas que ofereçam algum risco ao negócio (COHEN, 1995, p. 59-61),

principalmente em empresas familiares.

As resistências construídas acabam por comprometer o desempenho e a

capacidade de aprender (desenvolver conhecimento), levando as empresas,

em situações emergenciais, à importação de modismos em gestão,

normalmente desajustados da realidade operacional e cultural, frustando as

expectativas e gerando novas resistências aos novos conceitos de gestão. Isto

tem afetado a capacidade de desenvolvimento das empresas, resultando na
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entropia que aos poucosdilui a sua competitividade.Essas práticas resultaram

na acomodaçãodo sistemaorganizacional,comprometendoa capacidade das

empresas de se ajustarema um ambiente em mudança. Os problemas atuais

giram em tomo das fronteiras organizacionais que limitam a expansão e

integraçãodos indivíduose da empresa ao meio, dificultendc a construçãodo

processo de aprendizagem do tipo "double-Iooping" (circuito duplo de

aprendizagem).

A superação dos limites através do conhecimento da realidade envolve um

amplo programa de educação que contemple os requisitos básicos à

formação de lideranças pró-ativas que rompam com os vícios do passado e

construam os alicerces à empresa flexível do futuro, pois com o avanço da

tecnologia da informação, intensificou-se quantitativa e qualitativamente o

fluxo do conhecimento, trazendo à tona a necessidade de um profissional

mais intelectualizado,capaz de aprender e filtrar o conteúdo necessário ao

aprimoramento do desempenho organizacional. Na sociedade moderna, o

conhecimento pode ser visto como fonte de poder e dominação e

transformação. Visto como fonte de poder e dominação, o conhecimento

resulta numa forma de controle social, pois atribui poder a quem o tem,

oferecendoa chance da manipulaçãode pessoase situaçõesna preservação

dos próprios interesses. Para que o conhecimentoconverta-se em benefício

social é necessário incorporaro seu sentido de transformação. Esse sentido

reflete os movimentos que podem efetivamente contribuir para com o

aprimoramentoda capacidadehumanade lidar com a aplicação de técnicas e

relacionar-se em grupo. Afinal, administrar não é somente uma questão de

ciência mas, principalmente, uma questão de essência, de espírito, de

valores, e também,uma arte. Portanto,as empresas necessitamromper com

as práticas do passado para construir as do futuro e educar seus

colaboradorespara um trabalho autônomoe criativo.

o investimento em pessoas é o ponto de partida para a formação de

organizações capazes de aprender continuamente, transformando-se

criativamente. O processo de aprendizagem quando estimulado, é

irreversível, o que impõe um grande desafio às empresas: manter
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colaboradores voltados para mudança e questionadores dos tradicionais

modelos de gestão e que consigam compreender quais serão as exigências

no futuro. Sem dúvida, a construção de um permanente processo de

mudança voltado para a adaptação às alterações no ambiente é fator decisivo

para a sobrevivência das empresas. Na chamada "Era do Conhecimento",

mais do que nunca toma-se necessário às empresas abandonar o discurso e

tomar realidade os investimentos no desenvolvimento humano, pois todo o

conhecimento toma-se importante quando é percebido e recebido pelas

pessoas como uma forma de aprimorar sua existência e ampliar suas

possibilidades. Caso contrário, tudo é mera especulação.

Portanto, a convivência numa sociedade pluralista só é possível caso cada

pessoa aceite que o sistema de valores e crenças existe para ser aprimorado

através de questionamentos e críticas construtivas, tendo ou não a ciência

como força-motriz dessa mudança. As resistências não somente impedem

mudanças como, principalmente, limitam muito a capacidade de aprender e

visualizar o futuro. Tal quadro tem produzido uma sociedade incapaz de

compreender a origem de sua existência e construir seu futuro, portanto,

incapaz de agir com a autonomia que lhe seria peculiar. Alguns desafios aos

líderes do futuro são:

» restaurar os valores humanos destruídos ao longo da evolução do sistema

capitalista;

» direcionar empresas a uma evolução mais qualitativa do que quantitativa;

» capacitar indivíduos e organizações a mudarem suas realidades através da

ruptura na maneira como pensam e agem;

» instituir a ética como requisito básico e indispensável nos processos de

tomada de decisão e mudança organizacional.

A" caverna onde moramos" possui uma saída para um mundo diferente e mais

próximo do real. Cabe a cada um buscar esse conhecimento que aumente sua

compreensão do mundo e seu poder de contribuição na sociedade onde vive,

incorporando à lógica de desenvolvimento, até então puramente instrumental e

voltada para os aspectos econômicos, uma razão substantiva que oriente as
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organizações na construção do bem estar social. Toda esta transformação só

terá sentido se acompanhada do desenvolvimento ético.

Assim, a compreensão deste mundo diferente, que está além dos paradigmas

da modernidade, depende da mudança na lógica de desenvolvimento adotada

pelas empresas desde a Revolução Industrial. Na verdade, isto significa, refletir

sobre a razão da existência, a verdadeira finalidade das empresas, ou seja, a

libertação da caverna só se dará quando os líderes se voltarem para a

teleologia das organizações.

4.2.2 - A lógica da mudança ou a mudança da lógica?: a questão da

teleologia das organizações

Para sobreviver num ambiente tão dinâmico é necessário coragem para mudar,

disposição para aprender e persistência na busca dos objetivos. Do ponto de

vista da ética, é necessário uma inversão nos valores determinantes da

conduta empresarial de forma a superar os desafios éticos descritos nas

seções anteriores deste capítulo, caminhando-se para fora da "caverna" em

busca do ponto de ruptura, fruto do conhecimento sobre a realidade

organizacional, das possibilidades de mudança e formas de intervenção

capazes de desenvolver as competências essenciais à transformação

organizacional. Esta inversão será chamada nesta seção de a mudança da

lógica. Mas qual é essa lógica que aparentemente incomoda tanto?

4.2.2.1- A lógica da mudança

A lógica que tem sido a base de legitimação da mudança nas organizações,

vem sendo discutida desde a Introdução desse trabalho, tendo alcançado seu

melhor esclarecimento no capítulo 3. Em síntese, ela trata do avanço do

sistema capitalista que tem se apresentado à humanidade, como o sistema que

possui os meios mais eficientes, para um processo de geração de riquezas,

destacando a imprescindibilidade dessa riqueza para os investimentos em

novas tecnologias, como também, para sua distribuição em forma de salários.

A cultura da sociedade moderna passou, então, a girar em tomo da competição
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para a acumulação. O lucro tornou-se algo sagrado, o homem profano. A

competência técnica tomou-se decisiva para o posicionamento social, pois era

ela que poderia garantir a posição superior da pessoa na estrutura hierárquica,

fato que lhe dava o direito ao poder atribuído ao cargo que ela ocuparia.

Envoltos numa lógica de desenvolvimento puramente econômica na qual os

fins sempre justificam os meios, as pessoas passam a manipular e a serem

manipuladas numa luta sem fim à preservação de seu espaço social cujo

"tamanho" depende do poder econômico de cada um. Dessa forma, observa-se

a desumanização das relações humanas devido à corrosão dos valores éticos

que deveriam nortear a conduta humana na construção da realidade a ser

vivida por todos.

Modificar a lógica de mudança tem sido um grande desafio às organizações,

pois, de uma maneira geral, observa-se na sociedade as crenças já

mencionadas anteriormente neste capítulo, e que, fundamentalmente, tratam

da incompatibilidade entre os princípios da lógica econômica capitalista e a

ética. Refletir sobre as possibilidades de mudança desta lógica é o principal

objetivo deste trabalho, pois pode-se observar nos últimos anos uma

metamorfose de valores no mundo dos negócios que, aliada aos movimentos

pelo fortalecimento da ética na vida em sociedade e organizacional, tem

oferecido o adubo para a cultivo de um mundo melhor.

As necessárias transformações e os pontos de interrogação sobre quais

caminhos seguir são características da transição da modernidade, para pás-

modernidade na gestão de empresas, conforme discutido no capítulo anterior.

As instituições da modernidade: industrialismo; capitalismo; a nação-estado e o

controle legal-burocrático; fordismo (LEGGE, 1995, p. 291-295); reproduzem

comportamentos influenciados pela época do Iluminismo, valorizando, portanto,

um processo de aprendizagem racional, positivista, materialista e utilitarista,

sendo o conhecimento gerado fruto desse raciocínio crítico-positivista. O que

se busca hoje é justamente uma alternativa a essa lógica.

U Em uma época de mudança novas formas de organização do sistema

precisam ter liberdade para emergi! (MORGAN, 1996, p. 261). Ao tentar
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-quebrar paradi.gmas através da dissolução dos modelos mentais orientados

.para -8 -manutenção do "status-qud' em uma sociedade rnaterialista e dominada

pela razão instrumental, a pós modernidade na gestão de empresas oferece a

oportunidade para se romper com as formas tradicionais de ver, sentir e pensar

o mundo, possibilitando a reflexão critica a respeito dos dogmas capitalistas e,

com isso, o resgate dos valores humanos fundamentais para a ética. Há um

grande risco de se mudar a forma e não o conteúdo. Caso isto aconteça, o pós

moderno será em essência a continuidade do moderno, facilmente identificado

quando observada a relação entre discurso e prática (ver quadro 1).

A epistemologia dos modernos modelos de gestão apresenta uma clara

tendência a práticas gerenciais maquiavélicas, fruto do desejo de controle e

dominação derivados da ausência de uma teleologia organizacional fundada

em princípios éticos, resultando num permanente conflito ideológico. A crítica

aos estilos gerenciais difundidos pelas teorias modernas de administração

constituem a base para a ruptura e posterior incorporação de formas

alternativas de gestão mais flexíveis, imaginativas e éticas. Essa nova era

caracterizar-se-á pela efemeridade dos modelos de gestão que num ambiente

dinâmico podem mudar a sua forma e conteúdo, visando a competitividade.

A lógica da mudança compreendida a partir da perspectiva contingencialista

foca-se excessivamente no ambiente, instrumentalizando a empresa para que

esta fosse capaz de se adaptar às mudanças no meio. Na verdade, a relação

com o ambiente é fruto de determinantes intra-organizacionais responsáveis

pela identidade da empresa, considerando suas forças e limitações. Assim, se

"os sistemas são concebidos para manter as suas próprias identidades e se as

relações com o ambiente são internamente determinadas, então os sistemas

só podem evoluir e mudar através de mudanças autogeradas na identidade"

(MORGAN, 1996, p. 245). Isto significa que os indivíduos educados sobre a

lógica moderna ou pós-moderna tendem a reproduzi-Ia ao longo de sua

existência:

Enquanto a lógica da mudança incorpora ~ conceitos instrumentais de gestão

como base do processo de interação com q meio, a mudança na lógica busca
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resgatar a essência do processo de mudança que é o ser humano, suas

necessidades e potencialidades. Portanto, uma ação transformadora só existirá

verdadeiramente caso promova uma ruptura na maneira de pensar e agir dos

indivíduos, resgatando os valores humanos aniquilados ao longo da evolução

do sistema capitalista e levando as empresas a um processo de evolução

qualitativo e não somente quantitativo.

o processo de mudança é um processo criativo em meio as contradições,

portanto, sua construção depende de uma análise dialética em busca da

sabedoria sistêmica que fundamenta-se em " ações colaboratívas, no

ajustamento mútuo e oportunidades de aprendizagem" (MORGAN, 1996, p.

239-278). Na verdade, a lógica da mudança leva a mudança da lógica

moderna. Ao incorporar o compromisso com a transformação de valores, o que

tem sido abordado ao longo deste trabalho, rompendo com o tecnocentrismo e

mecanicismo clássico, busca-se a inversão na forma de pensar a construção

do mundo, resgatando o sentido do trabalho e da convivência social

harmoniosa. A consciência e as ações transformadoras voltadas para o

deslocamento do imperativo tecnológico para o humano são a base de uma

administração comprometida com a ética, mediadora de tensões sociais

autodestruidoras.

Os novos horizontes colocam as empresas na corrida pela revitalização de

seus princípios de gestão. O enfoque recente da qualidade, por exemplo, tem

contribuido para incorporar na filosofia administrativa uma maior preocupação

com a dimensão humana e não somente com o aprimoramento técnico de

processos. Foco no cliente, ou melhor, nas necessidades humanas, trabalho

em equipe, autonomia, flexibilidade, aprendizagem, motivação,

comprometimento, integração com os stakeholders e responsabilidade social,

são conceitos chaves à formação de um novo modelo de gestão que contemple

a restauração do objetivo final das organizações: gerar o bem estar social.

Aliás, todos sabem que o lucro é o objetivo final das organizações. O bem estar

é um objetivo limitado ao discurso. É atribuída ao economista Milton Friedman

(1970) a seguinte frase: "a missão básica de qualquer negócio é produzir

mercadorias e serviços com lucro, e ao fazer isto, a empresa está dando a sua
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contribuição máxima para a sociedade e, de fato, sendo socialmente

responsávef. Para esclarecer tais dúvidas é importante refletir sobre a

teleologia das organizações.

4.2.2.2 - A teleologia das organizações

o termo teleologia vem da palavra grega te/eos, finalidade, e Jogos, estudo.

Te/eos significa que todas as coisas na natureza foram criadas com um

propósito específico. Portanto, a teleologia é o estudo de como estes

propósitos são atingidos. Talvez um importante exemplo de teleologia esteja na

obra Física de Aristóteles e sua descrição do "teleoS' de uma glande,

vulgarmente conhecida como bolota. O propósito de uma glande é tomar-se

um carvalho. Portanto, a teleologia das organizações significa o estudo sobre a

finalidade das organizações e especialmente do tipo empresa, que é a que

interessa a este trabalho.

O estudo sobre a finalidade conduz a reflexão sobre a razão de ser das

empresas, do por que de sua existência. Logo atrás, o termo logos foi traduzido

como estudo. Entretanto, como não tem tradução literal em língua alguma, sua

acepção mais apropriada é a razão de ser de..., o sentido de ser de...,

conforme aparece nesta frase. E qual seria esta finalidade e razão de ser?

Para muitos economistas e líderes empresariais a afirmação acima de Milton

Friedman reflete a realidade. Discordar de tal afirmação talvez não seja a

melhor alternativa para se questionar o conteúdo ético da existência das

empresas, pois não há dúvida quanto a importância do lucro como fonte de

geração da riqueza necessária à evolução da humanidade. Para HANDY

(1994, p. 159), "the principal purpose of a company is not to make a profit, full

stoo. It is to make a profit in arder to continue to do things ar make things, and

to do so ever better and more abundant/y. To say that proftt is a means to other

ends and not an end in itself is not a semantic quibb/e, it is a serious moral
ooint".

3 o principal propósito de uma companhia não é dedicar-se integralmente e continuamente ao lucro. É
lucrar, a fim de continuar a desenvolver ou fazer coisas, e para assim fazer cada vez melhor e com mais
abundância Dizer que o lucro é um meio para outros fins e não um fim em si mesmo, não é um simples
jogo de palavras, é um ponto moral sério.



161

Se, por um lado, existe a preocupação com a-compreensão da finalidade da

empresa, a fim de resgatar a essência de sua existência dando-lhe propósitos

mais nobres, por outro, essa é uma questão moral, porque depende dos

valores cultivados socialmente que representam a importância e

reconhecimento de princípios básicos à formação do caráter.

o que vale a pena ser discutido um pouco mais aqui são os valores que se

desenvolveram ao longo do caminho, cultivando o poder de acumulação e não

de uma distribuição justa da riqueza produzida. Assim, abre-se uma lacuna

para melhor se compreender primeiramente qual é a finalidade da empresa, e

em segundo lugar, como tem sido o processo de distribuição da riqueza

produzida coletivamente. Primeiramente, a empresa surgiu como resultado de

um agrupamento humano cuja finalidade era produzir, em larga escala e de

uma maneira mais eficiente, as mercadorias desejadas socialmente. Antes da'

Revolução Industrial, predominava o trabalho artesão que ao longo do tempo

foi sendo submetido ao controle e comando dos detentores dos meios de

produção e das técnicas de comércio que permitiram a todos um volume maior

de produção, vendas e ganhos. As empresas surgem como uma organização

social composta de pessoas trabalhando num mesmo espaço e com os

mesmos objetivos. Com a Revolução Industrial, uma significativa mudança

tecnológica ganhou força com a utilização dos teares a vapor na fabricação de

tecidos. Este e os subsequentes impulsos tecnológicos têm aumentado a

eficiência e produtividade das empresas até hoje, permitindo a elas uma oferta

crescente de mercadorias. Percebe-se, então, que as empresas surgiram para

organizar economicamente o trabalho individual, potencializando a capacidade

de produção e lucro.

De qualquer forma, ela nasce com o propósito específico de oferecer algo a

alguém, tendo portanto a responsabilidade moral para com o bem estar de

quem comprar a mercadoria e/ou serviço, apesar deste tipo de consciência só

ter aparecido efetivamente na década de 1970, com a intensificação da

preocupação com o meio ambiente e da questão da responsabilidade social.

Assim, pode-se afirmar que a finalidade primeira da empresa é produzir e

vender algo de que as pessoas necessitem para viver bem. Para SOLOMON
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(1996, p. 361), "o propósito da empresa, depois de tudo, é servir o público,

proporcionando os produtos e serviços desejados e ainda a serem desejados

bem como não prejudicar a comunidade e seus cidadãos". O lucro, portanto,

sempre foi conseqüência da capacidade da empresa de relacionar-se com

seus stakeholders, atendendo suas necessidades com rapidez e qualidade.

Hoje, isto é muito mais verdadeiro do que no passado devido à intensa

competição existente globalmente. Observa-se, então, que se o propósito é

oferecer algo a alguém; tem-se numa relação aparentemente comercial, uma

dimensão humana que fora negligenciada até duas décadas atrás e que

infelizmente ainda o é por algumas empresas, e por aqueles que acham ser

incompatíveis capitalismo e ética.

Para esctarecer esse ponto de vista, e fugir do idealismo utópico que a

mensagem pode conotar, a reflexão sobre o comportamento das empresas que

vêem o lucro como finalidade ou conseqüência impõe-se como um passo

necessário desta análise. O lucro como conseqüência retrata uma visão de

longo prazo e o lucro como finalidade, uma visão de curto prazo. Qual seria o

comportamento das empresas com essas finalidades distintas?

Considerando que a Empresa A tenha como finalidade o lucro, com o propósito

de produzir e vender mais a um preço mais competitivo, ela provavelmente

orientar-se-ia pela compra de matérias-primas e produtos de baixa qualidade,

utilizaria mão-de-obra barata e desqualificada, investiria pouco em novas

tecnologias e no relacionamento com o cliente, bem como em seu sistema de

distribuição, marketing e no desenvolvimento de recursos humanos. Tudo isto

poderia produzir um lucro significativo no curto prazo, mas poderia, por outro

lado, comprometer a sobrevivência da empresa a longo prazo. Para HANDY

(1994, p. 88), "the pursuít of our short-term advantage, and the desire to win

everything we can wíll only perpetuate animosíties, destroy alliances and

partnerships, frustate progress, and breed lawyers and the enforcement

búreeucrecy". É este tipo de postura que tem comprometido a competitividade

4 A busca de nossas vantagens de curto prazo, e o desejo de conquistar tudo o que nós podemos,
somente perpetuará animosidades, destruirá alianças e parcerias, frus1ará o progresso, e alimentará os
advogados e o poder da burocracia.
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das empresas, pois ao priorizar o curto prazo, abandona-se a construção de

uma visão estratégica de longo prazo, fato que tem deixado muitas empresas

sem rumo e incapazes de construir e usufruir das oportunidades de mercado.

Isso também pode contribuir para o desemprego, pois empresas não

preparadas para desenvolver seus negócios defrontam-se com a necessidade

de reestruturação e corte de pessoal, sendo que, com projetos estratégicos de

longo prazo, parte desses empregos poderia ser mantida. Qual o resultado do

desemprego crescente? Com certeza, a diminuição do tamanho do mercado.

Portanto, as próprias empresas estão criando dificuldades à sua sobrevivência

no futuro.

Pensando na situação oposta ou seja, na Empresa B, que considera o lucro

como conseqüência, a prioridade estaria no relacionamento com o cliente a fim

de facilitar a identificação de suas necessidades e expectativas, e o

desenvolvimento e fabricação de um produto/serviço que supere essas

expectativas, bem como com o estreitamento do relacionamento com os

demais stakeho/ders. As empresas afinadas com essa tendência, aproximam-

se do seu mercado através da contínua satisfação de seus clientes,

conquistando o principal recurso à sua sobrevivência: a fidelidade do cliente.

Para tanto, a compreensão da dimensão humana citada anteriormente é

fundamental. E é isto que tem feito com que muitas empresas integrem à sua

estratégia a questão da responsabilidade social.

Hoje, além de produtos de qualidade, os clientes esperam um comportamento

ético. Cabe destacar aqui novamente a Pesquisa sobre Responsabilidade

Social (2000) conduzida pelo Instituto Ethos/J.omal Valor Econômico que

identificou que 35% das pessoas entrevistadas acreditam que o papel

tradicional das empresas é ir além do legalmente estabelecido a fim de

construir padrões éticos mais elevados; contra 41% que ainda acreditam ser o

lucro, pagamento de impostos e geração de emprego, como na visão

Friedmaniana, o papel tradicional e de responsabilidade social da empresa.

Essa análise sobre a finalidade da organização deixa evidente que existe ainda

uma realidade mal compreendida: a das empresas e sua lógica de
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desenvolvimento. Este trabalho foi até aqui, dedicado a essa compreensão.

Procurou-se evidenciar que, antes de tudo, as empresas possuem um

propósito mais nobre que é o de proprocionar ao ser humano o melhor para a

sua existência, e que é esse pressuposto da atividade empresarial que poderá

oferecer aos indivíduos produtos e serviços que atendam as suas

necessidades, e proporcione-lhe bem estar, e às empresas, colaboradores

fiéis, motivados, criativos e éticos. Para tanto, é necessário a mudança da

lógica que tem orientado o desenvolvimento das empresas.

4.2.2.3 - A mudança da lógica

A racionalidade que tem determinado a finalidade das empresas e que

predominou na história recente da humanidade, hoje, defronta-se com seus

próprios limites, possibilitando o surgimento em seu seio de um movimento

social produzido por intelectuais, empresários, trabalhadores, entre outros, que

têm contestado o valor dessa lógica para a promoção do bem estar, da justiça

e da felicidade.

Demonstrar comprometimento social deixou de ter uma conotação puramente
filantrópica e ganhou dimensão estratégica para as empresas, uma espécie de garantia
de sucesso econômico no longo prazo. Atualmente, para ser competitiva e lucrar, a
empresa precisa relacionar sua marca a conceitos e valores éticos. Afinal, para
conquistar o consumidor, que exerce com cada vez mais consciência a sua cidadania,
as companhias precisam comprovar que adotam uma postura correta, tanto no que diz
respeito às leis, aos direitos humanos e meio-ambiente, quanto na relação com
funcionários, consumidores, fornecedores e clientes.

Capitalismo cria jogo desigual: "Há algo, no capitalismo global, contra o que protestar".

Ao ler os dois parágrafos acima, pode-se imaginar que as mensagens vieram

de alguma instituição religiosa, associação de direitos humanos, organizações

não governamentais ou de algum professor idealista ministrando uma aula de

ética nos negócios. Ao contrário do que se pode imaginar, o primeiro parágrafo

é o texto presente no início de um artigo assinado por D'AMBROSIO (1998)

publicado no jornal U Gazeta Mercantir', um dos redutos da mais U pura'

racionalidade capitalista presente na mídia brasileira. A segunda frase refere-se

a transcrição por Clovis ROSSI (2000) de uma entrevista do megainvestidor
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George Soros5,dada no Fórum Econômico Anual, realizado em Davos, Suiça.

Mas o que está acontecendo? Será que os capitalistas modernos estão mais

comovidos com a pobreza e o caos social no mundo ou estão mais

preocupados com o valor das suas ações das quais depende a imagem de

suas empresas? Será esse o sinal dos novos tempos? Provavelmente estão,

mas, não por vontade própria, mas pelas pressões da sociedade e pela,

talvez, vergonha de estarem destruindo o ambiente e a sociedade. Espera-

se que sim.

Para falar sobre essa mudança da lógica é importante retomar alguns pontos

característicos da modernidade que têm determinado o comportamento de

pessoas e empresas. À discussão sobre a finalidade das empresas, cabe

acrecentar umas das características mais marcantes dessa modernidade: a

relação entre o ser humano e a mercadoria. O ato de comprar tem para

todos os indivíduos um caráter hedonista, determinado, portanto, pela busca

do prazer que em em muitos momentos parece não ter limites, sendo

insaciável. Essa relação tem submetido o indivíduo a uma lógica de

acumulação e ostentação que o tem fragilizado, produzindo sua sujeitação à

manipulação de sua consciência pelas campanhas mercadológicas que,

visivelmente, tem extrapolado limites éticos em alguns momentos,

sobrepondo, por exemplo, a mercadoria ao homem. Vale tudo para vender. É

nesta ânsia de vender e obter lucro que a qualidade das relações humanas

começaram a se desmoronar, fazendo emergir as questões éticas em tomo

da atividade empresarial, conforme já foi mencionado em outras partes do

trabalho e na página anterior por Charles Handy.

Atraídos pela oportunidade de acesso a esses bens, é que as pessoas

começaram a sair do campo em direção a cidade, provocando no século XIX

o chamado exôdo rural. Com a contratação de pessoas e a crescente

demanda pelos produtos industrializados, produziu um ciclo de geração de

riquezas expropriadas em sua maior parte pelos capitalistas - donos dos

5 George Soros é um megainvestidor com empresas espalhadas ao redor do mundo. É considerado por
muitos um especulador capaz de destruir nações a fim de preservar seus ganhos, tendo sido acusado de
provocar crises econômicas de grande porte em países em desenvolvimento como a crise da Ásia em
1997.



166

meios de produção - através do que Marx chamou de "mais-valia" e

distribuído, o restante, aos trabalhadores na forma de salários, forma de

remuneração que predomina até hoje apesar dos esforços incipientes de se

aumentar a participação dos trabalhadores nos resultados obtidos pelas

empresas (remuneração variável) e que na verdade foram, como já citado

anteriormente, coletivamente construídos. A lógica sempre foi: pagar o menos

possível para uma maior quantidade de horas trabalhadas. FERREl et aI.

(2000, p. 83) cita os seguintes dados publicados na revista Business Ethics de

Janeiro-Fevereiro de 1998, pág. 9: para cada par de jeans JC Penney Arizona

vendido a US$ 14.99, o trabalhador ganha US$ 0,11; para cada roupa

Victoria's Secret vendida a US$ 12.00, o trabalhador ganha US$ 0,03. Além

disso, cita os exemplos de Wal-Mart, Krnart e Nike, que têm sido acusados de

deslocar suas operações para regiões onde os salários pagos são menores a

fim de aumentar suas lucratividades. LAND e JARMAN (1990, p. 62) citando

Simon Kuznetz, Prêmio Nobel de Economia, destaca que a renda per capita

global em 1780 era de 100 dólares, a mesma renda do ano 1 d.c. O detalhe

está no fato de que a população havia crescido 300%. Aqui já aparece o

problema da distribuição da riqueza.

Sentido-se explorados pelo capital devido à baixa remuneração, alta

fragmentação do trabalho, crescente exigências e pressão, o indivíduo tem

acompanhado a evolução de um sistema que tem limitado suas possibilidades

de aprendizagem e desenvolvimento. Os trabalhadores, aos poucos, foram se

afastando da ideologia capitalista, contestando-a através de greves e agindo

de maneiras não éticas - Ex.: fraudes, sabotangens, etc. - principalmente por

se sentirem injustiçados e viverem em uma cultura não preocupada com

questões éticas, pois as empresas se afastaram da dimensão humana de sua

existência. O prejuízo em termos de relacionamento humano é sentido por

todos os seres humanos quando observa-se o caos moral e ético presente na

sociedade e que tem inviabilizado uma existência digna e feliz.

São os problemas decorrentes dessa lógica que têm marcado o movimento

de mudança da lógica. Como, por exemplo, tem acontecido com a questão da

competição, uma outra característica marcante do ambiente empresarial e já
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abordado no capítulo anterior. Essa inudança tem dado um sentido diferente

a competição, que passa a contemplar certos limites éticos na tomada de

decisões. Qualquer decisão hoje, deve levar em consideração o seu impacto

social sobre o meio ambiente, os stakeholders e toda a cadeia de valor. O

ponto chave não é destruir o "inimigd', mas aprender com ele, pois a

verdadeira vantagem competitiva resulta de movimentos estratégicos mal

definidos pelos concorrentes, que acabam se transformando em

oportunidades para a empresa.

Nessa perspectiva é importante considerar que o esforço de cada empresa no

aprimoramento de processos e tecnologias, que foi o grande estimulador de

mudanças na modernidade, defronta-se com uma competitividade que,

principalmente, é determinada pela qualidade das relações que a empresa

estabelece com o meio. A chave para o sucesso não está somente na

aplicação de todas as competências na aceleração do desenvolvimento dos

negócios, mas também na capacidade da empresa de estabecer com seus

stakeholders os princípios que deverão nortear suas relações. Práticas não

éticas como espionagem industrial, compra de segredos estratégicos do

concorrente, suborno, etc., têm perdido seu espaço numa sociedade cada dia

mais consciente sobre seus problemas básicos de existência e que, portanto,

está em busca de uma realidade construído com valores éticos, pré-requisito

para o desejado bem estar. Assim, infringir as normas de conduta dessa

sociedade e, principalmente, deixar de contribuir com a construção dessa nova

realidade, pode representar para as empresas o risco de ter sua imagem

negativamente exposta na mídia, fato que pode levar seus negócios à

bancarrota. Além do mais, como já citado no parágrafo anterior, a capacidade

estratégica não está naquilo que tira-se do outro, mas sim naquilo que se

aprende com outro.

De uma maneira geral, a competição faz parte da dinâmica social sendo

saudável e necessária para a sociedade moderna, pois estimula a melhoria do

desempenho, produzindo um maior benefício para a sociedade como um todo.

Mas não é esse mesmo espírito competitivo também fruto de discórdia e

desintegração social? Sim, o fato é que o problema não está na competição,



168

mas sim nos valores morais que a regem, e também na estrutura social

hierarquizada predominante em todo e qualquer tipo de organização. Espera-

se que a "horizontalização", uma das mudanças estratégicas no formato das

organizações, possa amenizar os efeitos nocivos da atual verticalização

organizacional, através da reformulação dos planos de carreira e de

remuneração, dando oportunidades de desenvolvimento horizontal e melhor

remuneração, com participação nos resultados àqueles com melhor

desempenho - pessoas comprometidas em aprender e que transformam seu

conhecimento em vantagem competitiva, adequando-o estrategicamente às

necessidades da empresa e agregando sistematicamente valor aos negócios.

E que, além disso, aprederam a compartilhar e agir com justiça, respeitando

direitos e trabalhando para um mundo melhor no qual as pessoas tenham a

possiblidade de viver dignamente.

As organizações modernas, em tempos e espaços diferentes, são o resultado

dessa dinâmica sócio-econômica e formações culturais, cujo imaginário

transcende muitas vezes a possibilidade humana, eternizando conquistas

individuais independentemente da ética. De certa forma, hoje as empresas

estão em busca de uma nova filosofia de gestão que incorpore princípios

éticos, humanos, de justiça e responsabilidade social, desenvolvendo as

virtudes necessárias à sua integração ao meio onde atua. Portanto, os

desafios e transformações vivenciados pelas empresas nas últimas décadas

parece que estão contribuindo com esta nova realidade. Ao mudar a forma e

conteúdo de suas estratégias, as empresas têm valorizado questões sociais

relacionadas com a qualidade de vida, resgatando seu papel de cidadã,

através de uma postura responsável diante dos problemas da vida moderna.

Como citado, esta nova postura que parece emergir está vinculada a um novo

conjunto de relações com o meio - com os stakeholders - a fim de garantir

uma maior integração das empresas com seu ambiente, aspecto hoje

fundamental para a competitividade dos negócios. Relações que se

fundamentam no conceitos de qualidade total, foco em competências

essenciais, terceirização, alianças estratégicas e tecnologias da informação

que têm permitido uma maior integração e relação voltada à cooperação e
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aprendizagem. Essa tendência a uma sociedade mais cooperativa deve-se a

crescente necessidade de convergênci'a de interesses e o fortaleci'mento da

cadeia de valor, aspectos fundamentais a competitividade. ~ recomendado que

Tem havido muitas pressões para que as empresas tentem estabelecer

relações duradouras e éticas com seus stakeholders.. Esta aproximação e

integração é fundamental para:

~ os esforços de redução de custo;

)- racionalização de operações;

~ concentração de esforços, focando-se nas competências essenciais,

terceirizando aquilo que não agrega valor aos negócios da empresa;

~ atendimento as necessidades e expectativas do mercado através da criação

elou aprimoramento tecnológico de produtos e serviços;

~ qualidade de produtos, serviços e no atendimento ao cliente;

~ construção de uma visão mercadológica única e diferenciada para o setor;

~ integração tecnológica de sistemas de produção e informação.

Esses fundamentos da ação empresarial podem contribuir, quando adotados

em conjunto, para as vantagens competitivas que colocarão as empresas na

vanguarda das transformações. Na verdade, volta-se para a ética nas relações

intra e interorganizacionais que contempla uma ação melhor articulada entre o

individual e o coletivo, portanto, menos egocêntrica. e egoísta (CHANLAT,

1992, p. 68-73). Isso dá, assim, um novo sentido ao processo de

desenvolvimento devido a uma maior compreensão moral e ética da finalidade

das empresas, aspecto abordado anteriormente. O desafio está em como

consolidar os valores éticos que nortearão as decisões estratégicas

responsáveis pela construção do futuro da empresa, desenvolvendo a

consciência ética necessária a uma ação responsável no ambiente. Como

demonstrado no Figura 1, hoje, o futuro de qualquer empresa é melhor

construído, quando ele resulta de estratégias que refletem a consciência ética e

uma ação responsável da empresa em seu meio.
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(Consciência Ética)

(Responsável)

Figura 1 - Desenvolvimento de Estratégia

Essa mudança da lógica em curso depende da transformação dos valores

praticados pelas pessoas nas empresas. Tais pessoas absorvem esses

valores, íransfermdo-os para o convívio social e familiar, da mesma forma que

levam para as empresas 61 valores dos grupos sociais aos quais pertence,

sendo, portanto, influenciada e influenciando o desenvolvimento moral e a

conduta ética. Isso significa que a empresa é extensão da casa e a casa,
extensão da empresa.

As' mudanças citadas até agora, colocam-se como uma saída.viável para se

conseguir colaboradores comprometidos e clientes fiéis. Observa-se aqui o

limiar de um novo processo, resultado de movimentos de mudança em busca

da ruptura com o paradigma técnico-econômico predominante a fim de se

construir uma realidade fundada em princípios éticos. Essa transição caminha

para a transformação moral e ética de pessoas que irão cultivar um sistema

organizacional reconhecido pela qualidade ética de suas decisões. Essa é a

mudança da lógica, que em seu seio, transforma e fortalece um modelo de

gestão apoiado na convergência de três dimensões chaves para a

.sobrevivência de qualquer organização: seus negócios, sua cultura e seus

stakeholders. Essa mudança é o início da caminhada para fora da caverna.
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Considerando-se que a estratégia para o desenvolvimento moral resulta da

interseção entre essas dimensões, esclarecer-se-á cada uma delas a seguir.

Aqui está o ponto de transformação no conteúdo ético das ações

organizacionais que passam a estar vinculadas com o clima ético gerado pela

cultura, a convergência de interesses e expectativas dos stakeholders e a

exigência da responsabilidade social.

ORIGEM DA
ESTRATÉGIA
DE MUDANÇA

Figura 2 - Origem da estratégia de mudança

4.2.2.3.1 - Dimensão dos negócios

Esta dimensão já foi abordada no final do capítulo 3 e retomada em alguns

momentos neste capítulo. Cabe aqui reforçar que ela corresponde aos

interesses da empresa no desenvolvimento de seus negócios com os recursos

necessários ao fortalecimento de sua competitividade. Os interesses aqui

contidos refletem o desejo de se operar da maneira mais eficiente, enxuta,

racional, padronizada, flexível, lucrativa, fazendo sempre o necessário e não o

ideal, desde que isto não comprometa as estratégias financeiras e

mercadológicas da empresa. Aqui há uma forte tendência ao espírito do

"ganha-perde" e da racionalidade instrumental, a ser contrabalanceada com a
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perspectiva "ganha-ganha" e uma visão mais substantiva da dimensão dos

stakeholders.

Diante de desafios estratégicos tão significativos, as organizações

empresariais, além de se adaptarem às novas realidades que ora se impõem,

precisam aprender a construí-Ias, pois as organizações de sucesso são

aquelas nas quais os líderes entendem claramente seus conceitos de negócio,

alocando e priorizando os recursos necessários para as áreas de excelência

fundamentais ao posicionamento da empresa em seu mercado. Assim, a

gestão estratégica de negócios depende fundamentalmente de um contínuo

processo de aprendizagem que proporcione às empresas a inteligência

competitiva necessária ao estreitamento de suas relações com o mercado e

fortalecimento da cadeia de valor, a partir do desenvolvimento das

competências essenciais para a construção das vantagens competitivas que

permitam a empresa usufruir de novas oportunidades de negócios,

posicionando-se criativamente na vanguarda das transformações.

4.2.2.3.2 - Dimensão cultural

A cultura organizacional constitui-se em um dos pilares de sustentação de

qualquer processo de mudança. Para SCHEIN (1991, capo 7), três são as

teorias que permitem entender o processo de formação de uma cultura: teoria

sociodinâmica, voltada para a interação entre as pessoas e a construção

coletiva dos significados, valores e crenças; teoria da liderança, trata da

influência dos valores dos fundadores, proprietários e líderes; e a teoria da

aprendizagem, que lida com a aprendizagem cognitiva e redução da ansiedade

num processo dinâmico de mudança voltado para o equilíbrio organizacional

através da manutenção dos fatores que contribuem para a estabilidade e

eliminação ou substituição de tudo o que pode estar ameaçando esse

equilíbrio.

As decisões tomadas no cotidiano refletem os valores e crenças da empresa,

portanto, a cultura é a identidade da organização, tendo um papel fundamental

na educação moral e ética das pessoas. O acelerado processo de mudança e a
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globalização têm acrescido à realidade organizacional variáveis que têm

contribuído para a diversidade e incremento dos paradoxos. FREITAS (2000, p.

15), conclui seu texto sobre o imaginário social moderno, afirmando que

Em relação à identidade, as organizações não podem fornecer nada mais que referências
parciais e contraditórias. O tipo de ser que elas pretendem formar é o retrato das próprias
contradições que abrigam no seu seio. Elas dizem ao indMduo para ser combativo, agressivo,
individualista, mas, ao mesmo tempo, ele deve colaborar, integrar-se na equipe e fazer parte do
time; pedem que ele sejam inovador, ctiativo, ousado, mas que obedeça à tradição e não
provoque rupturas; elas querem que ele tenha iniciativa, mas sendo obediente; ele deve ser
orgulhoso de estar no time, mas deve sempre provar que merece o lugar do outro; ele pode tudo,
mas não sabe de nada; ele é grande e potente como elas, mas frágil a cada restruturação que
elas farão; querem que ele seja herói numa maratona que não tem fim, fazendo com que ele
corra pelo próprio movimento em direção ao alvo, uma vez que este não é para ser atingido. No
limite, o que elas pedem é que ele seja diferente sendo o mesmo que os outros, que ele as ame
independentemente de ser amado, que confie nelas mesmo que elas dêem mostras de não ter
merecimento, que ele almeje sempre o troféu que não existe. De resto, as organizações são, e
tendem a continuar sendo, objetos fascinantes e provocativos.

Vivendo estas contradições, indivíduos e organizações interagem no intuito de

construir suas identidades. Na filosofia taoísta, o lado natural e a vida humana

são determinados por ciclos de forças opostas que se sobrepõem,

complementando-se ou anulando-se dinamicamente. A dinâmica entre os

opostos é explicada em termos de yin e yang, que simbolizam o lado sombrio e

ensolorado de uma colina, e são ilustrados pelo antigo símbolo chinês Tai-chi

Tu ou Diagrama do Supremo Ápice (Figura 3). A dinâmica entre opostos reflete

o processo dialético de mudança. Trazido ao Ocidente por Heráclito,

sedimentou-se ao longo do tempo como U visão dialética da realidade"

(MORGAN, 1996, p. 261-263). A oposição de forças esclarece o porquê das

mudanças, como, por exemplo, a ampliação da visão social das organizações.

Como já mencionado, tal mudança está ocorrendo devido ao esgotamento do

modelo de desenvolvimento econômico aplicado até o presente, que acabou

gerando crescentes problemas sociais oriundos. Nesse sentido, uma revisão

dos valores morais e o fortalecimento da ética vem ao encontro da necessidade

de se melhorar as condições de existência através de uma maior harmonia

social.
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Yin(lado escuro): receptivo, feminino, maternal.
Simboliza a terra; descanso; mente complexa,
intuitiva e feminina; quieto representa a
imobilidade contemplativa da sabedoria.

Yang(lado claro): forte, masculino e com poder
- - -.

Fonte: CAPRA, 1975, p. 113-114; In: MORGAN, 1996, p. 263.

Figura 3 - Tai-chi Tu ou Diagrama do Supremo Ápice

A estas contradições acrescenta-se o desafio na administração de

organizações pluralistas (MORGAN, 1996, p. 191-199) que tem se

desenvolvido nos últimos anos em virtude da miscigenação cultural promovida

pelo deslocamento global de pessoas e organizações, influenciando a

formação da cultura organizacional. A primeira coisa que deveria vir à mente

quando se pensa nesta miscigenação cultural é: quão preparados estão as

pessoas para compreender e aprender com pessoas de formações culturais

diferentes, transformando o "problema" da diversidade em oportunidade para

se alcançar um nível de desenvolvimento que potencialize a capacidade da

empresa de agir estrategicamente e eticamente? Para isto, as pessoas estão

preparadas para assumir suas deficiências através das críticas de seus pares e

pela sua auto-crítica?

Como na filosofia socrática, a melhor maneira de se interpretar o mundo é

melhorando a habilidade de fazer as perguntas certas a respeito da realidade

em que se vive, não somente para conhecê-Ia mas, principalmente, para

conhecer o papel de cada um na sua construção e, portanto, melhorar o auto-

conhecimento. Este novo mundo, que emerge rapidamente, tem oferecido

muitos desafios e oportunidades. As organizações de sucesso serão aquelas

capazes de compreender e lidar com este contexto multicultural e superar as

barreiras naturais a sua evolução, tais como:

~ o hiato cultural nas diferentes maneiras de ver o mundo a partir do ponto de

vista individual e coletivo. É importante entender como as culturas variam a

partir da maneira como as dimensões do indivíduo e do coletivo se
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coadunam, considerando questões como atividades desenvolvidas,

trabalho, relações humanas, tempo, espaço, crenças, costumes, moral,

ética, etc;

};> comunicação: compreender as diferentes maneiras que as pessoas usam

para expressar suas idéias e sentimentos através da linguagem e dos

gestos para se reconhecer o correto significado e evitar ruídos na

comunicação como distorções, omissão, sobrecarga, temporalidade,

aceitação, erro de percepção e interpretação, erro de avaliação,

etnocentrismo,etc;

};> dimensões do comportamento no trabalho, considerando a relação entre

aspectos como individualismo, coletivismo, distância do poder, evitar

incerteza, a busca do sucesso na carreira e qualidade de vida entre as

diferentes culturas (HOFSTEDE,1980);

};> entender a cultura organizacionale a do país, compreendendoseu contexto

diversificado e complexo é o primeiro passo para se entender o

comportamentoorganizacionala partir de:

};> processos grupais: dinâmica de grupos, estabelecimento de objetivos,

tomada de decisão, comunicações,liderança,conflito e negociações;

};> objetivos de melhoria de desempenho individual(desenvolvimento

profissional)e organizacional(produtividade,qualidade)e satisfaçãodos

colaboradoresno trabalho(motivação);

};> processos organizacionais: sistema de remuneração, desenho de

cargos, desenho e estrutura organizacional, cultura organizacional,

avaliaçãode desempenho;

};> comportamento individual: necessidades, personalidade e atitudes,

habilidade de relacionamento, habilidades técnicas, estilos de solução

de problemas individuais, percepção e iniciativa, aprendizagem,

motivação, pressão no trabalho, planejamento de carreira e

oportunidadesde desenvolvimento.

Felizmente, as pessoas e organizações são diferentes, pois o esforço de

compatibilização destas diferenças em torno de um propósito comum pode

resultar num aprendizadoe amadurecimentocoletivo, potencializandoo mútuo

desenvolvimento e ampliando os limites para a construção de um mundo
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melhor. MORGAN (1996, p. 135) afirma que a cultura deve ser compreendida

"como um processo contínuo, proatívo da construção da realidade, e que dá

vida ao fenômeno da cultura em sua totalidade l...] deve ser compreendida

como um fenômeno ativo, vivo, através do qual as pessoas criam e recriam os

mundos dentro dos quais viverrl'. A gestão de empresas num contexto

multicultural e pluralista oferece o caminho para vida associada mas íntegra, e

envolve as pessoas numa verdadeira cruzada para melhorar negócios,

organizações, pessoas e principalmente a si mesmo.

4.2.2.3.3 - Dimensão dos stakeholders

Esta outra importante dimensão na definição da estratégia de mudança

contempla o desenvolvimento do relacionamento de interdependência e

cooperação entre a empresa e os grupos a ela vinculados. Grupos que

influenciam suas decisões e são por essas afetados. Tal abordagem faz

oposição à visão Friedmaniana que coloca o lucro e os acionistas em primeiro

plano nas estratégias de mudança organizacional. Do ponto de vista

estratégico, observa-se a transição de um modelo de gestão focado em

estratégias verticais para estratégias horizontais que valoriza a atuação da

empresa na composição de alianças para a completa integração da cadeia de

valor, o que significa um melhor relacionamento entre os stakeholders. Para

BEAUCHAMP E BOWIE, 1997, p. 53-54), stakeholders são" membros de

grupos de quem a existência é fundamental para a sobrevivência da empresa" .

Segundo eles, existem seis importantes grupos: "acionistas, empregados,

clientes, gerentes/executivos, fornecedores e a comunidade locar. PARKER

(1998, p. 157) destaca a importância do "princípio da reciprocidade' nesse

contexto, pois qualquer ação envolve os interesses de todos, prejudicando ou

beneficiando, e definindo direitos e deveres. Este princípio deriva de dois

pontos: a) a empresa deveria orientar-se pelo beneficio a ser gerado aos

stakeholders, buscando assegurar os direitos dos mesmos bem como sua

participação nas decisões que por ventura os afete de alguma maneira; b) as

empresas são administradas para resguardar seus próprios interesses e sua

sobrevivência bem como os interesses de longo prazo de seus stakeholders.
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Segundo ele, tal abordagem corresponde à Teoria de Justiça Egualitária de

Rawls, abordada no capítulo 2.

De acordo com a posição de SOLOMON (1996, p. 361-362) mencionada

anteriormente, que afirmara ser o propósito da empresa U servir o público",

oferecendo produtos e serviços desejados e evitando qualquer ação que possa

prejudicar este público, a postura da empresa deve ser a de:

» evitar qualquer tipo de poluição ao meio ambiente;

» preservar as belezas naturais da região;

» não discriminar as pessoas por raça, credo, sexo, idade, etc;

» não ameaçar o bem estar financeiro e social da comunidade local;

~ garantir a qualidade de produtos e serviços;

~ garantir a segurança dos mesmos, com corretas orientações a respeito de

seu uso, evitando assim qualquer tipo de prejuízo aos compradores;

~ os produtores deve assumir a responsabilidade pelos perigos e abusos

decorrentes do uso indevido de seu produto, considerando os riscos que

estes possam oferecer, principalmente se as ocorrências aparecerem por

falta de informação e orientação. Ex. criança engole peça de brinquedo

fabricado para sua idade;

~ desenvolver campanha de marketing que não seja coercitiva, manipuladora

e mentirosa, valorizando a verdade, um imperativo ético e moral;

Ainda segundo ele, U a ética nos negócios não é uma questão somente de

responsabilidade corporativa mas um conjunto integrado de responsabilidades

múiues . Assim, observa-se que esta maior integração das empresas com seu

meio incorpora novas responsabilidades às decisões estratégicas que estão

fundamentadas no respeito mútuo. Esse respeito é o princípio da

responsabilidade social e o ponto de partida para a construção de U novas

organizações" que mostrem às pessoas por que surgiram, sua missão e os

fundamentos éticos de sua existência.
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4.2.2.3.4 - Estratégia de mudança (Convergência de propósitos)

Dessa forma, a estratégia de mudança oriunda da interseção entre os

negócios, a cultura e os stakeholders, é uma estratégia que trabalha com a

perspectiva de uma dinâmica convergência de propósitos e interesses que

tende a assegurar rápidas e criativas mudanças. Além da competitividade, tais

estratégias voltam-se para a consolidação de um melhor relacionamento

humano e de valores éticos, promovendo mudanças que tendem a influenciar o

comportamento da empresa.

Junto com a crescente importância do ser humano ativo nas empresas, fato

que tem contribuído para a redefinição das políticas de apoio ao seu

desenvolvimento, priorizando-se a motivação, qualidade dos relacionamentos e

comprometimento; um tema emergente é o da responsabilidade social tem tido

um papel fundamental no resgate da cidadania e na aproximação das pessoas

com o bem, o correto, o justo, o digno, aproximação que tem gerado grandes

benefícios sociais. Primeiramente, benefícios em termos de saúde e educação

de camadas menos privilegiadas da sociedade brasileira; em segundo, pela

construção da cidadania, pois pessoas envolvidas com esse tipo de projeto

tendem a desenvolver-se eticamente mais rápido do que aqueles que não

estão envolvidos; em terceiro, por influenciar e subsidiar o sistema legislativo

na elaboração de leis de alcance social; e, por último, os benefícios de um

sistema econômico mais justo e orientado para uma melhor distribuição de

renda. Portanto a responsabilidade responsabilidade social, se disseminada

socialmente, pode contribuir para o desenvolvimento moral e ético de pessoas

e empresas, constituindo-se numa estratégia de intervenção eficiente e eficaz.

4.2.2.4 - O desafio da Responsabilidade Social

o ser cidadão envolve uma dimensão ainda desconhecida pela maioria das

pessoas e empresas devido ao fragmentado sistema social e político que tem

enfrentado, historicamente, dificuldades na gestão responsável e digna da

ordem econômica e social.
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A responsabilidade social, um dos temas que tem dominado o mundo dos

negócios nos últimos anos, corresponde ao crescimento da perspectiva ética

dentro das organizações e uma fonte de estímulo ao desenvolvimento moral e

ético. É possível entendê-Ia pela combinação de seu caráter deontológico e

teleológico. As quatro dimensões da teoria da responsabilidade social são: "a

legal, econômica, filantrópica e éticéf (FERREL et aI., 2000, capo4).

Legal: está vinculada à definição de leis pelos governos e nas normas de

conduta, fundamentadas no que é considerado moralmente certo ou errado,

desenvolvidas por grupos e associações de pessoas legalmente constituídos.

Ex.: Leis que regulamentam a competição, direitos dos consumidores, a

preservação do ambiente, igualdade e segurança.

Econômica: está relacionada com a distribuição dentro do sistema social de

recursos utilizados na produção de bens e serviços e com o poder econômico

das empresas no controle da oferta e demanda dos recursos necessários à

sobrevivência da empresa. Dentro dessa dimensão está também a questão do

modelo de competição adotado dentro do mercado, que pode gerar problemas

éticos como, por exemplo, numa situação de monopólio ou oligopólio, práticas

de cartelização visando a fixação de preços e aumento dos lucros ou numa

situação de intensa concorrência a prática de "dJmping" por empresas mais

sólidas financeiramente e que acabam por eliminar os concorrentes menores,

prejudicando os consumidores.

Filantrópica: é a atuação da empresa voltada para a qualidade de vida e bem

estar da população através de programas sociais estratégicos como:

orientação na prevenção de doenças, qualificação profissional, educação

infantil e de adolescente voltada para a retirada de crianças menores de idade

das ruas, investimentos em infra-estrutura e saneamento básico em áreas onde

habitam pessoas com baixo poder aquisitivo, distribuição gratuita de

medicamentos, programas itinerantes de assistência médica e odontológica,

entre outros. Um detalhe importante é que as empresas que têm investido

neste tipo de programa, têm estimulado a participação de seus funcionários
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para que eles dediquem uma parte de seu tempo num trabalho voluntário, pois

acredita-se que isto desenvolve a cidadania.

Ética: esta dimensão enfoca a questão da consciência ética na tomada de

decisões. Não importa se existe uma lei proibindo ou não tal comportamento,

pois o que vale é a consciência moral e ética construída socialmente e que

define o que é certo ou errado, justo ou injusto, no convívio social. O princípio

está no fato de que a integridade é construída a partir da qualidade do

relacionamento entre os diferentes agentes sociais e a responsabilidade de

cada um para com a qualidade de vida e bem estar de todos. Exemplificando:

considerando uma estação de metrô que sofra fiscalização esporádica num

país com um sistema de punições rígido. O usuário tem duas opções ao chegar

à estação do metrô: a) a primeira é não comprar o bilhete, arriscando tomar o

trem sem ter pago, estando, portanto, sujeito a punição; b) a segunda opção é

comprar o bilhete, e. aqui tem-se duas situações para serem investigadas: as

pessoas estão comprando o bilhete por medo da punição que poderão sofrer

caso elas infrinjam a lei ou porque elas têm consciência de que aquele é um

tipo de prestação de serviços que visa o conforto, segurança e tranqüilidade

das pessoas, e que, para sua manutenção e novos investimentos na ampliação

do serviço e sua qualidade, é necessária a cobrança do bilhete? É difícil

responder a esta questão sem uma pesquisa empírica, pois o fato de existir um

sistema rígido de punições, faz com que a maioria compre o seu bilhete, não

significa que estas pessoas são eticamente conscientes. Num caso oposto,

onde exista um baixo nível de controle e um sistema de punições não tão rígido

observa-se que a grande maioria das pessoas compra o seu bilhete, poder-se-

ia inferir que existe uma consciência ética nas pessoas. É esta última

dimensão a que mais interessa discutir neste trabalho pois pressupõe-se que

somente a intemalização da ética poderá reverter o processo de degradação,

possibilitando a reconstrução e construção de novas organizações fundadas

em princípios éticos.

Estes princípios, elencados por FERREZ et alli, poderiam ser sintetizados no

último: Ética, já que ela, em sua acepção ampla e exigente, engloba
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necessariamente a dimensão legal, a econômica, a filantrópica e todas as

demais dimensões que caracterizam o ser humano.

Assim, o conceito de responsabilidade social emerge no meio deste" turbilhão

da vida moderna" (BERMAN, 1992, p. 16), tentando resgatar a cidadania

necessária para a construção de um mundo melhor. Como tem sido observado

ao longo deste trabalho, muitos são os desafios a serem superados, pois a

realidade tem mostrado um sistema social fragmentado pelos conflitos, jogos

de interesses, disputas pelo poder e corrupção, que têm contaminado a

estrutura moral e ética das organizações. Na verdade, observa-se uma

situação que não vem do acaso, mas que é fruto das constantes injustiças

cometidas por cada ser humano e, principalmente, pelos seus líderes, em

quem a maioria se espelha, que construíram a era do" vale tudo" na defesa dos

interesses econômicos.

Os esforços, ainda incipientes, em busca da responsabilidade social refletem já

uma maior conscientização de pessoas e organizações. Muitas fundações e

institutos, pertecentes a empresas ou quando autônomas parceiras de

empresas, surgiram nos últimos anos e têm se dedicado ao fortalecimento do

lado social das organizações. Exemplos de instituições, como Instituto Airton

Senna, Fundação Abrinq, ICE-Instituto de Cidadania Empresarial, Instituto

Ethos, entre outros, tem tido um papel importante na transformação da

realidade social. Além disto, muitas empresas como Natura, Grupo Orsa, C&A,

GE Dako, Unibanco, Embraco, Bradesco, Dpaschoal, O Boticário, Schering-

Plough, Cesp, Basf, Cargill, Itaú, Xerox, MacDonalds, Alcoa, entre outras", têm

investido em programas sociais, melhorando a qualidade de vida da

comunidade local e desenvolvendo a cidadania. No exterior, destacam-se os

programas da C&A, Levi Strauss, Toys "R' Us, Body Shop, Ben & Jerry's Ice

Cream, Xerox, Starbucks, Timberland, Microsoft, Avon, Coca-Cola,

McDonald's, Johnson & Johnson, entre outras. Todos os anos, somente as

empresas americanas investem 11 bilhões de dólares em instituições sem fins

6 Ver relac:ão de empresas no Relatório da GIFE- Grupo de Insitutos, Fundações e Empresas
(www.gife.org.br) e empresas parceiras do Instituto Ethos (www.ethos.org.br) e do Instituto de Cidadania
Empresarial.
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lucrativos. Para citar o exemplo de um dos programas, destaca-se a atuação

da C&A junto à comunidade. A empresa criou há sete anos o Instituto C&A,

que é responsável pelo desenvolvimento de atividades sociais em cidades

onde houvesse lojas da rede instaladas, estando os programas voltados à

educação de crianças e adolescentes de baixa renda e ao apoio as regiões

atingidas por calamidades. O investimento anual do Instituto é de US& 4

milhões, distribuídos por cerca de 350 projetos diferentes.

Segundo um estudo feito pela Universidade de Harvard, as empresas

socialmente responsáveis têm apresentado uma taxa de crescimento quatro

vezes maior do que as empresas orientadas somente para um dos

stakeholders, os acionistas. Para Robert Dunn, presidente da BSR-Business for

Social Responsibility, "há evidências de que empresas cidadãs são mais bem-

sucedidas financeiramente, no mercado e no recrutamento dos melhores

funcionários." Numa pesquisa realizada em 1997 com 2.100 estudantes

americanos de MBA, a BSR concluiu que mais de 50% deles prefereriam

trabalhar em companhias éticas, mesmo que o salário fosse menor. Segundo

levantamento do Great Place to Work Institute, 87% dos funcionários admiram

a empresa porque ela se preocupa com o bem-estar social.

De acordo com o Fórum de Investimento Social, investidores europeus e

americanos têm cada vez mais levado em consideração a responsabilidade

social, pois os investimentos feitos em fundos mútuos, baseados em critérios

sociais, cresceu 85% em um ano, chegando a 1,2 trilhão de dólares em 1997.

Problemas como os enfrentados pela Nike, que utilizou mão de obra infantil na

Malasia e teve seus produtos boicotados em nível mundial; Firestone, que tem

enfrentado problemas devido a demora no recall de pneus com defeitos nos

carros utilitários espalhados pelo mundo; a GM no Brasil, que retardou a

divulgação de um problema com a presilha do cinto de segurança do seu

modelo Corsa, por razões obviamente econômicas, pois a divulgação do

problema, quando constatado, e sem uma solução, significaria a suspensão

imediata da produção desse modelo - fato que poderia levar a parada total de

uma unidade da empresa; entre outros casos; representam um desgaste

institucional significativo.
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o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor da Universidade de

São Paulo, Ceats-USP, constatou, através de uma pesquisa realizada em

1999, que 56% das empresas brasileiras investem em programas ou atividades

de caráter social ou comunitário e, em 48% delas, os funcionários fazem algum

tipo de trabalho voluntário. Entre 273 empresas, 40% acreditam que o

funcionário envolvido nas ações sociais acabam se envolvendo mais com seu

próprio trabalho dentro da empresa sendo que, para 34%, a motivação e a

produtividade também melhoram. Pesquisa realizada pela ADVB-Associação

dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, também em 1999, mostrou os

crescentes investimentos das empresas em projetos sociais que contam com a

participação de seus funcionários. Das 810 empresas pesquisadas, 33%

acreditam que estas ações sociais têm contribuído para melhorar sua imagem

junto aos consumidores e que 79 % delas pretendem investir em projetos no

terceiro setor. Aqui está uma clara tendência de comprometimento dos

executivos, acionistas e/ou proprietários com a transformação do ethos

organizacional visto ser o valor de mercado da empresa cada vez mais

influenciado pelo viés ético de suas estratégias, sua responsabilidade social.

A preocupação com a ética tem feito surgir no mercado normas e indicadores

para avaliação do comportamento ético e socialmente responsável das

empresas, como: IS014000 (meio ambiente); SA8000 (Social Accountability);

AA1000 (Diálogo com partes interessadas - Stakeholders); Indicadores Ethos

de Responsabilidade Social: Valores e Transparência, Público interno, Meio

ambiente, Fornecedores, Consumidores, Comunidade, Governo e Sociedade;

Selos (Ex.: empresa amiga da criança; preservação mata atlântica, etc.); e o

chamado Balanço Social criado pelo IBASE- Instituto Brasileiro de Análises

Sociais e Econômicas onde são registradas todas as ações e investimentos

que refletem a responsabilidade social e o caráter da empresa. (VASSALO,

1999; LEAL, 1998; FRANCO, 2000; SOMOGGI, 1999)

Em recente pesquisa realizada em 23 países sob o comando da Environics

International Lt (Canadá) e aplicada no Brasil - foram realizadas 1002
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entrevistas - pelo InstiMo Ethos7 e Jornal Valor Econômico, a fim de identificar

qual a percepção dos consumidores sobre os aspectos relevantes na atuação

social da empresa e o quanto isto pode influenciar na decisão de compra,

constatou-se nas menções espontâneas sobre os aspectos mais importantes

para se avaliar se uma empresa é boa ou ruim, que 51% dos entrevistados

mencionaram que para ser boa a empresa deve cuidar do "tratamento dos

funcionários e da ética nos negócios" - filosofia de tratamento dos funcionários

e sindicatos, empregos de qualidade, saúde e segurança dos funcionários, mão

de obra infantil, mão de obra barata; comportamento ético: honesto, obedece

as leis, não participa de subornos ou corrupção -. Ao citar os aspectos mais

importantes para avaliar se uma empresa é boa ou ruim, os entrevistados

mencionaram:

Brasil E.U.A. Alemanha Nigéria India

Responsabilidade Social 56% 49% 39% 56% 32%

Fatores Econômicos 13% 18% 43% 38% 19%

Imagem da Marca 34% 53% 19% 53% 54%

-Fonte. Pesquisa Ethos/Jornal Valor ECOnômiCO,São Paulo, Junhol2000.

Em nível mundial, 49% dos entrevistados afirmam ser a responsabilidade social

o aspecto mais importante na avaliação de uma empresa, ficando em segundo

plano aspectos como imagem da marca e desempenho financeiro. 50% deles

disseram estar atentos a atuação social da empresa, sendo que 25% já

prestigiaram empresas que agem com responsabilidade social, comprando

produtos e falando bem da empresa, ou puniram empresas que não

demonstraram responsabilidade social, não comprando e falando mal. Na

avaliação do comportamento do consumidor no momento da compra

identificou-se que os seguintes percentuais de consumidores que:

7 Detalhes sobre a origem, objetivos, atuação, associados e parceiros, podem ser encontrados no
endereço http://www.ethos.org.br

http://www.ethos.org.br
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Brasil E.U.A. Alemanha Nigéria India

Prestigiaram empresas

socialmente

responsáveis, 24% 54% 37% 53% 16%

comprando seus

produtos e falando bem

da empresa

Puniram empresas não

socialmente

responsáveis, deixando 19% 49% 42% 24% 10%

de comprar seus

produtos e falando mal

para outras pessoas
-Fonte: Fonte: Pesquisa EthosJValor, Sao Paulo, Junhol2000.

Esta pesquisa ainda apontou que os entrevistados jamais comprariam produto

de empresas que fizessem propaganda enganosa, causassem danos físicos ou

morais aos trabalhadores, vendessem produtos nocivos a saúde, fossem

corruptas, usassem mão de obra infantil, poluíssem o meio ambiente, etc.

Assim, observa-se a crescente preocupação de empresas e pessoas com as

questões éticas e de responsabilidade social. Os desafios apontados mostram

os caminhos das possibilidades de transformação na essência das

organizações, incorporando novos valores que gerem a postura ética desejada.

Apesar dos grandes esforços, ainda uma importante pergunta, difícil de ser

respondida, paira no ar: tem sido a Responsabilidade Social uma questão de

marketing ou resultado de uma crescente conscientização ética? A única

maneira de responder a essa questão seria investigando o histórico de

decisões nas empresas, suas culturas e valores, a fim de se avaliar os

fundamentos e princípios dessas decisões. Isto ajudaria a entender se a

postura ética decorre de princípios éticos e humanos ou de interesses

estratégicos circunstanciais. Talvez ater-se ao fundamento da ação não

agregue valor substantivo às mudanças organizacionais pois acredita-se que

independentemente das intenções, a nobreza do ato final, além de produzir

benefícios sociais, gerará uma mudança de valores que tende a se perpetuar
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graças ao desenvolvimento da cidadania e ao bem estar social gerado pelo

comportamento ético.

o mais importante neste processo é que ele tem gerado um movimento de

mudança que vem plantando a cada dia valores éticos e humanos que têm

contribuído com o desenvolvimento moral e ético de trabalhadores, líderes, e

demais stakeholders. O desenvolvimento dessa consciência ética e o sucesso

das estratégias de mudança dependem fundamentalmente da qualidade do

desenvolvimento moral e ético que está vinculado a um processo de educação

em ética e na humanização dos processos de tomada de decisões, decisões

estas que no dia-a-dia refletem os valores e a consistência entre discurso e

prática, influenciando o comportamento de todos dentro da empresa. Segundo

WRIGHT (1971, p. 153), "When moral behaviour and action are consistently in

accord with each other, we say that an individual has integrity" 8. Em síntese,

essas transformações têm contribuído com a mudança dos valores presentes

na empresa, reconfigurando a cultura organizacional e construindo negócios

mais éticos e orientados à geração do bem estar social.

A discussão sobre" a razão de ser" das empresas que se apóia na mudança da

lógica trabalhada nesta seção, é o ponto de partida para a compreensão do

desenvolvimento ético que pode representar a superação do Pardoxo Moral

tratado no início do capítulo. Está em curso o questionamento da racionalidade

que colocou em confronto, a perspectiva humanista e a capitalista. A corrosão

do caráter provocada pelos fatores que foram enfaticamente frisados ao longo

do trabalho, provocou a fragmentação da sociedade que só encontrava

respaldo em seu sistema legal, agindo de acordo com o que determinava a lei,

não ficando nem além ou aquém, ou seja, a responsabilidade social da

empresa era gerar lucro e pagar salários e impostos.

Com este trabalho, pretende-se ir um pouco mais além, pois ele trata da

formação de seres conscientes que, independentemente de leis para julgar o

certo ou errado, justo ou injusto, estão preparados para decidir com autonomia

8 Quando o comportamento e a ação moral estão consistentemente de acordo um com o outro, nós
dizemos que um inidvíduo tem integridade.
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e assumir a responsabilidade pelos caminhos a serem seguidos. Seres que,

acima de tudo, são símbolos da moralidade por causa de sua coragem e suas

convicções éticas. Assim, a próxima seção visa complementar a idéia do

processo de desenvolvimento moral e ético, acrescentando ao conteúdo do

capítulo 2 sobre este assunto, alguns pontos chaves para a importante função

de agregar valor à vida humana e valor humano às empresas.

4.3 - O desenvolvimento moral e ético como um processo de

aprendizagem

As mudanças em curso sinalizam um novo estágio de organização social que

tem imposto desafios à arte de administrar e liderar organizações, e tem levado

as pessoas a um processo de desenvolvimento moral e ético que poderá

contribuir para a emancipação do homem e a transformação do caráter de sua

existência. Essas mudanças refletem a ruptura ou melhor, uma transição que

está por caracterizar uma ruptura, na maneira como as pessoas aprendem e

agem no meio onde vivem. De um estilo de gestão centralizado e autocrático,

quando muito, consultivo (LlKERT, 1971), fruto da crença num ser humano

indolente e dependente (Teoria)é), numa sociedade tipificada em tradicional e

patriarcal, carismática e legal e burocrática (WEBER, 1964), que,

historicamente, valorizou a heteronomia, o ensino, a subserviência e estava

fundamentada no behaviorismo, fatos que podem limitar o desenvolvimento

ético do indivíduo (KOHLBERG, 1984) a no máximo até o estágio 4 (legalista),

que pode ser verificado no capítulo 2; caminha-se para um estilo de gestão

cada vez mais participativo e democrático, apoiado no potencial transformador

do indivíduo, e que tem valorizado a autonomia, o aprendizado e a liberdade

criativa, apoiados numa perspectiva cognitivista de desenvolvimento.

As características deste novo mundo retratam o que WRIGHT (1990) chama de

a terceira fase da civilização, cujo legado será uma sociedade mais criativa,

com visão de futuro, voltada para aprendizagem, flexível, cooperativa,

9 McGregor (1960) é considerado um dos principais autores behavioristas da Administração, tendo
desenvolvido o conceito de Teoria X (tradicional e autocrático) e Teoria Y (moderno e democrático), como
estilos opostos de administração a serem adotados com base no tipo de comportamento humano
encontrado na empresa.



188

interdependente, confiante, harmoniosa, centrada em oportunidades, focada no

potencial, tolerante, que cultive a aceitação das diferenças, espírito de

aventura, otimismo, transparência, liberdade, igualdade, uma relação ganha-

ganha, honestidade, justiça, e que seja capaz portanto de se autotransformar

de uma maneira dinâmica, construindo seu futuro a partir da orientação central

de suas atividade, para a construção do bem estar de todos os seres humanos.

Características que, segundo KOHlBERG (1984), contribuem para a formação

de um ser moralmente autônomo e íntegro, reconhecido pela maturidade ética

geralmente alcançada por poucos. Mas, como tudo isso pode ser realizado?

Sem dúvida, por um único caminho: o da valorização do aprender para

existir e do existir para o aprender.

A capacidade de aprender é um dos mais instigantes dons do ser humano, pois

dá a ele, a possibilidade de se transformar, e transformar o mundo a sua volta.

É o desafio que move toda pessoa ao longo de sua vida. Se essa busca

permanente do novo e do diferente é uma capacidade inata do indivíduo e

também uma necessidade que o acompanha desde seu nascimento, quando a

sua liberdade de criar, aprender e se desenvolver é restringida pelos limites

impostos pelos modelos de gestão adotados - cujas características foram

abordadas ao longo deste trabalho - muitas podem ser as patologias que

poderão se desenvolver devido a sua crescente insatisfação com sua

existência.

Se o indivíduo para se desenvolver eticamente depende de sua capacidade de

ver o mundo de uma maneira crítica, independente e sem resistências em

busca da verdade e da justiça, uma cultura de aprendizagem que valoriza o

papel transformador e construtor de realidades do indivíduo, torna-se

fundamental. O ser íntegro é aquele que aprendeu a ser íntegro,

desenvolvendo sua capacidade de julgamento ético na sociedade em que vive.

Mas o que significa a palavra aprender?

Do latim apprehendere, significa adquirir conhecimento. Para Piaget (1965), o

processo de aprendizagem é definido como um processo de criação e

recriação permanente, durante o qual o indivíduo adiciona as cognições
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apropriadas e estruturas lógicas à memória, descartando as partes

consideradas inapropriadas ou disfuncionais. A cada momento uma nova

estrutura ou conceito é adicionado à memória e o indivíduo cria uma nova

realidade. Nesse sentido, aprender é mais do que desenvolver um repertório de

comportamentos aprendidos sob o paradigma estímulo-resposta. O indivíduo,

através de um processo fenomenológico de descoberta, compreende

racionalmente as causas por trás dos fatos, estabelecendo mentalmente as

bases lógicas do conhecimento aprendido, que serão utilizadas pela memória

no futuro, reorganizando-se criativamente.

KOLB et al. (1978), descrevem quatro estilos de aprendizagem:

experimentação ativa, observação e reflexão, conceituação abstrata e

experimentação ativa. O indivíduo, com sua história de vida e habilidades

praticadas no dia-a-dia, geralmente desenvolve mais do que um dos estilos

acima. Assim, o aprendizado é facilitado para um indivíduo em particular,

quando as situações criadas para a construção do conhecimento,

aproximando-se da maneira como até aquele momento ele tem aprendido em

sua vida. Do ponto de vista sistêmico, é recomendável um equilíbrio entre os

diferentes estilos de aprendizagem que representa a capacidade do indivíduo

de, dinamicamente, completar o ciclo de aprendizagem mais rapidamente, não

correndo o risco de ficar limitado a uma fase do processo. Do ponto de vista

prático isso significa que pessoas com grande habilidade para observar e

refletir, podem não conseguir tomar decisões importantes em tempo hábil,

tornando-se lenta em determinadas situações. Da mesma forma, o indivíduo

com um espírito empreendedor e realizador que desenvolve grande habilidade

para tomar decisões rápidas e assumir riscos, pode em alguns momentos, não

analisar adequadamente a situação, aumentando em demasia o risco de sua

decisão.

Essa contribuição aplicada ao desenvolvimento ético, pode ajudar na

identificação da maneira como os indivíduos, em determinada organização e

situação, aprendem; e na definição das estratégias mais adequadas para sua

educação moral e ética. Daí a importância de se possibilitar, no treinamento em

ética, a emergência das diferentes experiências morais e éticas que, na
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seqüência, proporcionaram a reflexão coletiva sobre elas e a sistematização

das idéias, que resultaram na proposta do grupo para uma ação diferente sobre

o meio. Através desse processo, os indivíduos tomarão contato com as

questões éticas, refletindo criticamente sobre elas, e elaborando um plano de

ação para colocar em prática a transformação de valores que poderá contribuir

com o desenvolvimento ético.

Kohlberg, citado por HABERMAS (1989, p. 155), compreende a importância do

processo de desenvolvimento moral como um processo de aprendizagem. O

desenvolvimento cognitivo do indivíduo permite a ele uma capacidade cada vez

maior de raciocinar, julgar e agir moral e eticamente. Sua interpretação

aproxima-se da visão de Piaget sobre o desempenho construtivo do aprendiz.

li As estruturas cognitivas que subjazem à faculdade de julgar moral não devem

ser explicadas nem primariamente por influêndas do mundo ambiente, nem por

programas inatos e processos de maturação, mas, sim, como o resultado de

uma reorganização criativa de um inventário cognitivo pré-existente e que se

viu sobrecarregado por problemas que reaparecem insistentemente" .A ética do

Discurso'? trabalhada por Habermas se aproxima dessa visão construtivista da

aprendizagem, pois compreende a formação discursiva da vontade como uma

forma de reflexão do agir comunicativo, e exige da passagem do agir para o

Discurso, uma mudança de atitude.

COLBY et aI. (1983), citado por ROBERTSON e FADIL (1999), afirmam que

pesquisas sobre o trabalho de Kohlberg têm sugerido que o desenvolvimento

moral está positivamente relacionado com a educação e a experiência de

trabalho do indivíduo. Na aplicação do modelo de Kohlberg em uma amostra

aleatória de estudantes de pós-graduação que estavam cursando uma

disciplina sobre Ética nos negócios, PENN e COLLlER (1985), também citados

pelos autores acima, concluíram que 37% dos estudantes foram para um

estágio superior de desenvolvimento moral, devido ao treinamento em ética.

KOHLBERG (1984), também acredita que os indivíduos que têm a

10 Além da obra do próprio autor, contribuições sobre a ética do discurso podem ser
encontradas na tese de doutoramento de VALENTE (1995).
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oportunidade de aprender sobre questões morais, tendem a movimentar-se

mais rapidamente através dos seis estágios de desenvolvimento moral.

Na visão Aristotélica, o desenvolvimento de habilidades morais está "ligado ao

aprendizado e incorporação pelas famílias e comunidades no pensar, sentir e
comportar-se de maneiras moralmente apropriadas". Coragem, moderação,

generosidade, auto-controle, honestidade, sociabilidade, modéstia,

imparcialidade e justiça, são todas as virtudes que ele discute, e que afirma

serem adquiridas através deste tipo de educação. Muito tem-se discutido a

respeito da validade destas considerações para o desenvolvimento de um ser

ético, mas em nenhum momento tem sido negado a validade delas para o

desenvolvimento moral dos indivíduos. (VELASQUEZ, 1992, p. 26 )

Limitações existem, pela ausência de uma melhor compreensão desse

processo de aprendizagem moral e desenvolvimento ético coletivo. Limitações

que, em parte, estão relacionadas com a falta de interesse das lideranças

empresariais, que ainda acreditam ser a ética uma mera questão filosófica,

impossível de ser praticada no mundo empresarial que tem uma racionalidade,

predominantemente, instrumental. Talvez, essa postura ainda persista, porque

é significativo o distanciamento entre discurso e prática - fato que tem afetado a

credibilidade dos líderes e de seus projetos de desenvolvimento. Possíveis

barreiras a esse processo de desenvolvimento ético do indivíduo estão

relacionadas com fatores estruturais e comportamentais, já abordados ao longo

deste trabalho, quando da reflexão sobre o caráter da organização e os

desafios éticos que têm emergido.

Portanto, o desenvolvimento ético representa para o indivíduo a oportunidade

de um aprendizado moral, que tende a contribuir para uma postura diferente a

cada dia. Quando o indivíduo compromete-se não só com seu desenvolvimento

técnico, mas também moral e ético, ele pode ser definido como uma pessoa

em busca de sua emancipação como ser humano. Assim, a mudança da lógica

depende da capacidade do indivíduo e oportunidade que ele tem para aprender

e praticar novos novos valores. A bem da verdade, o fator determinante de uma

nova postura, mais ética e humana, depende de um comportamento virtuoso,
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que poucas pessoas conseguem desenvolver numa sociedade hipócrita: a

coragem de ser honesto e assumir suas convicções morais, trabalhando com

integridade e princípios de justiça, para a formação de indivíduos melhores e,

por consequinte, melhores organizações e uma sociedade melhor. O que pode

facilitar o alcance desses objetivos é a institucionalização de um clima ético nas

empresas.

4.4 - CLIMA ÉTICO

À medida em que os problemas e os dilemas éticos vão surgindo como

resultado dos conflitos de interesses, potencializa-se a ocorrência de práticas

não éticas. O comportamento não ético existe porque, muitas vezes, as

organizações recompensam comportamentos que violam padrões éticos e

permitem a atuação ilícita de gerentes e executivos não comprometidos com a

postura ética, o que acaba por minar a integridade necessária à construção de

uma cultura organizacional que suporte decisões e ações éticas e coíba

práticas não éticas. "Quando o clima ético não é claro e positivo, os dilemas

éticos resultarão em comportamentos não éticos" (SIMS, 1992, p. 510).

Portanto, o comportamento dos administradores e líderes, influenciadores da

formação da cultura organizacional, constitui-se num referencial de

fundamental importância para a análise que os demais colaboradores da

empresa, principalmente empregados do mais baixo escalão e fornecedores,

fazem quando estão diante de dilemas éticos. Para MELÉ (1997), "ao trabalhar

numa organização, tanto o gerente como os funcionários cooperam com outras

ações realizadas por outras pessoas da empresa, de modo que essa

cooperação também contribui para a moralidade dos atos com os quais

coopera'. Segundo VELASQUEZ (1992, p. 19), "esses indivíduos carregam

consigo os deveres e responsabilidades morais". Portanto, "as políticas,

normas, desenho e cultura corporativa podem ter e tem uma enorme influência

sobre as escolhas, crenças e comportamentos dos empregados". Partindo da

idéia de que um comportamento ético implica na aceitação e compromisso com

os valores morais existentes, pode-se afirmar que as pessoas são

responsáveis por seus atos, e devem responder por eles. "Ser moral é escolher
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livremente e aceitar as implicações da escolha" (DONALDSON & WALLER,

1980, p. 52). A superação dos desafios éticos está na educação moral e ética

que prepare as pessoas para o processo de tomada de decisões críticas,

reforçando a importância de se valorizar o bem estar social, fazendo convergir

os diferentes interesses de uma sociedade pluralista. Daí a importância da

formação do caráter da organização, determinado e determinante do clima

ético, que depende de alguns fatores tais como comunicação, diálogo, justiça,

lealdade e confiança, entre outros.

Segundo SIMS (1992, p. 510), alguns fatores que podem ser enfatizados em

relação ao clima ético das organizações são: "auto-interesse pessoal; lucros da

empresa; eficiência nas operações; amizades e relacionamentos entre os

indivíduos; interesses dos grupos; responsabilidade social; moralidade pessoal;

regras e padrões de procedimentos; leis e códigos profissionais". Para

ARRUDA E NAVRAN (2000, p. 26-35), o Modelo de Navran trabalha com

alguns indicadores de clima ético - Sistemas formais, Mensuração, Liderança,

Negociação, Expectativas, Consistência, Chaves para o sucesso, Serviço ao

cliente, Comunicação, Influência dos pares, Consciência ética - que mais se

ajustam ao atual estágio de desenvolvimento da ética empresarial no Brasil. O

princípio básico do modelo é "o da congruência ou consistência: a pessoa,

individualmente, e a organização são mais eficientes quando há congruência

entre os valores e as crenças a respeito de como o trabalho deve ser feito e as

expectativas e exigências da organização em relação ao sucesso" .

Recente pesquisa sobre programas de treinamento ético chegou a conclusão

de que estes podem influir positivamente nas organizações. Algumas razões

para isso são: o estímulo às reflexões éticas e as ações éticas; empresa apóia

os julgamentos éticos o que cria um ambiente moral menos ambíguo e

contraditório no trabalho; na tentativa de evitar conflitos, estabelece-se dentro

da empresa uma relação positiva entre a atenção da administração com a ética

e a satisfação do empregado no trabalho. O sucesso dos programas éticos

depende do compromisso da alta administração, com sua institucionalização de

fato, não permitindo que este se tome um fim em si mesmo, ou seja, quando os
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interesses econômicos da empresa estiverem em jogo, estes sejam deixados

de lado. (DELANEY & SOCKELL, 1992, p. 725-726)

Segundo FERREL et aI. (2000, p. 226), organizações éticas têm alcançado um

nível de desempenho melhor, porque o clima ético construído tem assegurado:

a confiança e satisfação dos clientes, a confiança e comprometimento dos

colaboradores, e a qualidade do sistema organizacional.

o clima ético adequado e um programa efetivo de desenvolvimento moral e

ético representam para as empresas um desafio estratégico muito importante,

pois simbolizam os novos fundamentos de gestão que se apoiam na

construção de relações saudáveis e duráveis com o meio. Ainda incipientes,

estão sendo incoporados à filosofia da empresa em virtude da mudança da

lógica e o aprendizado moral e ético, apoiado na redefinição do papel da

empresa com base na compreensão de sua razão de existência. Ainda

incipiente, mas muito consistente, esse movimento de recomposição moral da

sociedade exige a participação de todos no exercício de sua cidadania. Sua

consistência tem atraído muitas pessoas que encontram na possibilidade de

um vida ética, a sua realização como ser humano. Administrar com

consciência, ou seja, com ética, não representa simplesmente para as

empresas a oportunidade de expandir e fortalecer seus negócios, mas,

principalmente, a possibilidade de seus líderes conquistarem o respeito e a

confiança dos seus stakeholders, algo fundamental para uma existência

saudável de longo prazo.

Assim, administrar com ética, antes de ser um requisito estratégico, é um

requisito moral, de responsabilidade social, de dever como cidadão.
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CONCLUSÃO

A essência deste trabalho está na tentativa do autor de entender a lógica que tem

determinado a conduta empresarial e por que a questão ética tem sido para as

empresas um grande desafio, ou talvez, um tabu. Seu caráter epistemológico e

ontológico, decorre da opção por uma análise e descrição da modernidade e dos

fatores que têm influenciado a formação do caráter das organizações; buscando a

todo momento, os argumentos para a reflexão sobre a possibilidade do

desenvolvimento moral e ético a partir da revisão da verdadeira finalidade e razão

de existência das empresas. Esse trabalho não é um opúsculo, mas sim resultado

de um esforço intelectual que visa acima de tudo, estimular o leitor a aprofundar e

ampliar sua reflexão crítica sobre sua existência e o desenvolvimento moral e ético

desejado nas organizações e nos negócios.

Polêmica, contraditória e cheia de paradoxos, a modernidade tem apresentado

como uma força transformadora jamais vista pela humanidade que, se por um

lado, mostrou os caminhos do desenvolvimento científico e econômico, por outro

tem se apresentado como uma força desagregadora devido à sua lógica positivista

e instrumental que sobrepôs a máquina ao ser humano, tirando dele a

possibilidade de realizar seu trabalho com dignidade como os artesãos. A

fragmentação do indivíduo na empresa e a estratificação social, alimentaram o

controle e o poder da minoria, detentora dos meios de produção, sobre os rumos

da humanidade. O indivíduo é lançado numa vida de experiências morais tão

diversas num mundo, predominantemente, egoísta e individualista, tendo como

sua única opção para inclusão e desenvolvimento, a subserviência a uma lógica

de acumulação que tem minado o espírito comunitário e estimulada a competição

que mais destrói do que constrói.

O indivíduo é levado a optar por um rumo, que nem sempre é sua vontade seguir,

espera em troca recompensas que lhe darão o prazer de uma vida superior e

eletizada num mundo de muitos excluídos, mas uma vida de hipocrisia. Sob uma
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exploração sem limites que visava o controle e eficiência dos 11 nstrumentos' de

produção - recursos materiais e humanos-, o sistema político nas organizações foi

sendo construído como um anteparo ideológico necessário à manutenção do

" status quo". Focado no presente, esquece-se das conseqüências futuras.

Alienado, observa com grande dificuldade a superação da crença de que a ética é

incompatível com o tipo de racionalidade instrumental desenvolvida ao longo do

sistema capitalista. Afirmação que pressupõe que ética e empresa são dimensões

isoladas na sociedade, pois as empresas consideradas manipuladoras,

acumuladoras, egoístas, individualistas e se opõem ao princípios éticos de

liberdade, igualdade e justiça.

o caráter desumanizante desse projeto modernizador técnico-científico-

econômico, tem provocado a gradativa deterioração da condição humana,

contribuindo para o surgimento de patologias físicas e psicológicas. Ao defrontar-

se com a falta de oportunidade para uma vida digna, o indivíduo se opõe a essa

lógica, passando a agir de acordo com aquilo que ela prega, pois ele, sozinho,

numa sociedade fragmentada pela ausência de experiências de vida em

comunidade, não encontra forças para fazer valer suas convicções morais e

éticas. Essa deterioração gradativa de seu bem estar, acaba por corrompê-lo. Ele

assume, então, sua disposição de lutar por seus interesses, cooperando, somente,

quando conveniência houver, postura que realimenta a visão egoísta por parte da

empresa, e, consequentemente, sua defensividade.

o tipo de organização empresa, representante máximo dessa sede

modernízadora, tornam-se um espaço de convivência diacrônico que tentam

sintetizar mecanicamente a vida humana. Com isso proliferam-se os problemas

citados anteriormente que se agravam a medida que a instituição deixa de ter um

significado para as pessoas que nela trabalham. O desvirtuamento de seu caráter

representa a opção por uma ação isolada e manipuladora que faz com que a

distância entre seus líderes e seus colaboradores aumentem a cada decisão em

virtude da ausência de coerência entre discurso e prática.
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A corrosão do caráter se dá ao nível dos valores. Se a ação não é guiada por

princípios morais sólidos quanto a sua eficácia na geração do bem estar, reflexo

do não comprometimento e respeito da empresa para com o indivíduo, isso tende

a cultivar antagonismos num espaço com muitos conflitos e pouco diálogo. Os

valores a empresa são os valores do indivíduo e vice-versa. Se o bem e o correto

(certo) forem cultivados, eles não só existirão na empresa mas também pode se

disseminar socialmente. O indivíduo leva e traz valores, contribuindo à formação

moral da sociedade. É fato que o ser humano não vive isoladamente mas sim

dentro de um sistema social que só existe devido à interdependência e interação

entre seus agentes. As organizações são, portanto, sistemas de significados

compartilhados e enquanto tal reproduzem internamente sua ideologia através da

linguagem, normas e rituais (SMIRCICH, 1983. IN: PONDY et alli, 1983, p. 56).

A questão ética existe num espaço onde as formas de organização social e

parâmetros de conduta são definidos coletivamente como resultado de um

processo de aprendizagem moral e de desenvolvimento de virtudes, como

abordado por Aristóteles. Na sociedade moderna, a realidade apresenta-se

complexa em virtude da diversidade cultural e organizacional e da emergência de

uma nova ordem econômica e social caracterizada pelo surgimento de

organizações empresariais preocupadas com a maximização dos resultados

produtivos e econômicos em detrimento do bem-estar coletivo

Esse movimento que, aos poucos vai carregando, ou melhor, corrompendo,

empresas e indivíduos em seu fluxo, faz emergir com intensidade os problemas

éticos, citados no capítulo 4, que têm desafiado a humanidade, mostrando-se

manipulador da consciência humana pela crença numa racionalidade técnico-

econômica que tem sido resistente a mudança. Os problemas éticos refletem o.

próprio estado moral de uma sociedade perdida em suas contradições e com

dificuldades para definir seu caráter, pois a regra tem sido a corrupção e o ser

honesto a exceção. Antigamente, "todos eram honestos até que provassem o
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contrárid'. Hoje, "todos são desonestos até que provem o contrárid' . Isto reflete a

inversão de valores e o vazio ético da sociedade atual.

Contribuindo para a continuidade de tal racionalidade, está o ensino de

administração, responsável pela formação das pessoas que comandam empresas

e são responsáveis pela definição dos rumos a serem seguidos. CHANLAT (1992,

p. 24), ao abordar os problemas relacionados com o ensino de administração,

destaca que atualmente" não se hesita em denunciar em graus diversos o elevado

grau de especialização, a rigidez, o antiintelectualismo, o etnocentrismo, o

quantitativismo, o economismo, a incultura, a ausência de consciência histórica, a
inaptidão para comunicar ou interagir nos programas e no comportamento dos

estudanteS'. Isto representa a inércia existente nesse campo de estudo. O aspecto

positivo que se tem observado atualmente no que se refere a ética, é o crescente

número de pesquisas realizadas e disciplinas lecionadas dentro dos cursos de

administração.

Na verdade, essas forças desagregadoras presentes na modernidade

contribuíram para a emergência dos limites à própria existência dessa

modernidade, pois numa dinâmica natural, os seus excessos produziram uma

(maior) reflexão sobre o conteúdo ético das decisões e ações organizacionais e a

necessidade de reorientação estratégica. Olhando para o homem e para o meio

onde ele vive, pode-se observar o resultado dessas forças sobre a dinâmica que o

envolve, dificultando sua ação na busca de alternativas ao seu desenvolvimento,

orientado para as virtudes que possam contribuir para uma nova relação humana,

fundamentada na integridade. Assim, o gerenciamento de organizações

comprometidas com a existência do ser ético, autônomo, responsável,

comprometido e transformador de realidades, é o princípio ideológico das

transformações necessárias para a construção de uma nova realidade moral e

ética nas empresas. Pode- se concluir que" chegamos ao fundo do poçd' quando

se observa o caos social e uma relação humana antropofágica alimentada por um



199

um exacerbado egoísmo que tem cultivado a predominância do" ter' sobre o ct ser' ,

aspecto básico da racionalidade capitalista, e que estimula o caos social.

Se há uma corrosão da moral ao longo da história, o discernimento sobre o que é

bom ou ruim, certo ou errado, justo e injusto, geralmente não se perde. Mesmo

vivendo num contexto de mudança, o homem não perde a sua memória e o

sentido de sua conduta. Assim, ele pode contribuir para a mudança da sociedade

quando bem entender. O comportamento é reflexo dos valores sociais existentes.

Ninguém atira a primeira pedra para (se) mudar uma situação, pois há uma total

conformidade às regras dos jogo por mais injustas que ela sejam. O que a

humanidade precisa é de seres autônomos e, portanto, capazes de promover um

movimento oposto e restaurar novos ideais para a existência humana, resgatando

o sentido da conduta, ou seja, a ética.

FONSECA(1993, p. 188) avança em recente estudo na discussão entre ética e

desenvolvimento econômico tratando da justificação pela sociedade através da

moral, da evolução do sistema mercantil, a partir do séc. XVII, e industrial, no séc.

XVIII, e sua formas de geração de riqueza. Resgata a partir de diferentes

correntes que polarizavam entre o traçado de um mundo imutável e difícil de se

viver (Hobbes) e um mundo onde a felicidade era possível e fácil de se alcançada

(Aristóteles), a importância da ética como reguladora do comportamento do

mercado, de pessoas, organizações e nações; e quando internalizada, fator de

sobrevivência e coesão social.

Nessa perspectiva, os modelos de gestão modernos dão sinais de esgotamento

quando não conseguem interpretar sua própria lógica de mudança e muito menos,

produzir uma mudança na sua lógica de desenvolvimento. A questão chave é

retomar o sentido e a razão de sua existência, ou seja, sua finalidade. A teleologia

das organizações, abordada no capítulo 4, mostra que por trás de toda a lógica

instrumental moderna, existe uma razão substantiva que influencia sua existência.
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o fato é que a compreensão desses opostos foi ofuscada pelo sucesso técnico-

científico e econômico gerado Positivismo, Iluminismo e o Capitalismo.

De qualquer forma, este trabalho tem mostrado que realmente existe uma

dimensão humana nas empresas. Primeiro, porque essas empresas são

compostas de seres humanos que disponibilizam suas capacidades físicas e

intelectuais para a produção de bens e serviços. Segundo, porque são pessoas

que compram os produtos e os serviços e ao fazerem isso estão em busca do

atendimento de alguma necessidade ou prazer. Se se produz algo para alguém, o

mínimo que se espera da empresa é que ela leve em consideração o direito do

indivíduo de receber o melhor produto ou serviço. Agora, sabe-se que na prática

isto não acontece na maioria do casos, pois as decisões são baseadas na

obtenção de lucro e não de bem estar. É com esse raciocínio que foi afirmado no

capítulo anterior que o lucro é conseqüência do relacionamento saudável da

empresa com seu mercado e não fim último da atividade empresarial.

A preocupação central não está na priorização do desenvolvimento econômico,

social ou ético pois, na verdade, essas dimensões constrõem em conjunto os

valores norteadores da conduta e que podem contribuir com o desenvolvimento da

humanidade. O econômico nada pode representar se não atingir seus objetivos

sociais. O social pouco poderá contribuir caso suas atividades não estejam

economicamente estruturadas. E a ética? Bem, a ética é o suporte necessário

para que as relações entre essas dimensões sejam essencialmente humanas, ou

melhor dizendo, que tenham valores e princípios que cultivem um processo de

desenvolvimento autônomo, harmônico, responsável e justo. A ética é o alicerce

da casa na qual todos os seres humanos residem.

Assim, a compreensão e exercício da racionalidade substantiva - pautada em

valores humanos e éticos -, equilibrando-a com a racionalidade instrumental e

acompanhada de uma visão emancipadora do homem, pode contribuir para a

formação e desenvolvimento de trabalhadores e gestores éticos, autônomos e
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socialmente responsáveis, capazes de refletir criticamente e conduzir o processo

de desenvolvimento de outros seres na busca da transformação do contexto social

e organizacional em que estão inseridos.

Caminha-se, portanto, em busca de uma mudança na lógica de desenvolvimento,

visando a construção de um modelo de gestão capaz de devolver o homem para o

homem, ou seja, ao ser humano sua essência para uma melhor condição de

existência. Se "o desenvolvimento de toda a humanidade é a condição

fundamental para o desenvolvimento de cada um dos seres humanos", a formação

moral em busca de uma vida virtuosa é fundamental para a consolidação de

valores que possam, como na fábula sobre o povo troglodita que o jovem Charles

de Secondat, barão de Montesquieu, faz contar em suas "Cartas Persas", de 1721,

" ...manter acesa a tocha da ética em tempo de cólera e corrupção" (FONSECA,

1992), esforço este já retratado por Sócrates, Platão e Aristóteles, abordados no

capítulo 2, que viveram numa época de decadência das cidades-estados gregas e

viam a possibilidade de restauração por meio da política e da virtude.

Depois dos momentos do homem-econõmico, homem-social, homem-

administrativo e homem-organizacional, caminha-se para o momento do homem-

ético. A ética é o princípio de tudo. E, também, OU telos" de tudo.

Para BECKHARD e PRITCHARD (1992, capo 4), o foco dessas mudanças

fundamentais estão na: missão ou razão de ser da empresa; na sua identidade ou

imagem externa; no relacionamentos com stakeholders; na maneira como o

trabalho é gerenciado; e na cultura organizacional. Aspectos básicos que foram

enfatizados quando da discussão sobre as possibilidades e caminhos para o

desenvolvimento ético. Se as transformações em curso vão efetivamente

contribuir para empresas éticas, é um ponto de interrogação para todos. Mas pelo

o que pode-se observar é que as empresas estão se encontrando com seu

potencial transformador quando saem da caverna para tomar conhecimento da

realidade, estabelecendo a partir daí, as bases de um processo de mudança que
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contemple os aspectos acima, principalmente, no que se refere a uma melhor

qualidade de relacionamento com seus stakeholders. Busca-se, na verdade, qual

o contrato social que pode contribuir com a conduta ética sem ferir a liberdade de

cada um.

Partindo do princípio de que as organizações são sistemas auto-referenciados, ou

seja, seu fracasso e sucesso decorrem de forças internas que moldam sua

identidade e relação com o meio (MORGAN, 1995, p. 241-247), pode-se inferir

que o ethos organizacional nada mais é do que o resultado dos valores aplicados

nas políticas e na postura pelos membros da organização. Dessa forma, a

empresa estrutura os relacionamentos que irão determinar a qualidade de seu

desenvolvimento. O potencial de transformação está dentro de cada um, basta

aprender e estar determinado a explorá-lo.

Vivendo em um mundo no qual tudo é puro espetáculo, o envolvimento do

indivíduo na transformação de sua realidade sempre artificial e superficial. O

artificialismo, materialismo, a efemeridade e a fragmentação social constituem

alguns dos fatores que têm dominado a existência do homem e suas formas de

relação e conduta. Para construir a realidade em que se vive não basta

compreender as contradições da vida moderna mas, sim, viver cada vez mais

dentro delas, viabilizando a inversão na maneira de pensar e agir, levando o

indivíduo a recuperar seu raciocínio crítico desprendido da instrumentalidade

moderna e a flexibilidade para o desenvolvimento de um novo ser que através da

ruptura com o momento presente, estabeleça as bases para um desenvolvimento

futuro. Uma maneira de romper com as estruturas existentes é não romper com os

ideais de sua existência. A formação de indivíduos e organizações comprometidos

com a existência humana envolve a formação de seres críticos e que buscam

formas alternativas de expressar sua visão de mundo na tentativa de transformar a

realidade. A transformação moral e ética desejada depende da perfeita

compreensão dessa dinâmica, pois só assim, poder-se-á construir os valores
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fundamentais para esta nova postura das empresas em seu meio e para a

emancipação do indivíduo em seu mundo.

Uma visão emancipadora do homem respeita sua condição humana e empreende

um exercício de auto-esclarecimento que não possui o objetivo deliberado de

manipular a conduta humana, considerando os seres humanos não como objetos,

mas sim, como seres autodeterminados capazes de participar na transformação

de seu mundo (GARCIA, 1984B, p. 136-137). Isto significa sua capacidade de agir

consciente e ativamente, propondo soluções viáveis e práticas para os seus

próprios problemas (GARCIA, 1984A, p. 147). Segundo HABERMAS (1987), o

método emancipador constitui-se de um conjunto de procedimentos cujo interesse

cognitivo é o da auto elucidação e conseqüente transformação de situações

limitantes. A emancipação do ser está na sua capacidade de se relacionar e se

comunicar no meio em que vive de uma maneira livre e autônoma, ou seja, sem a

interferência de fatores que visem manipular e com isto, dar sustentação a ordem

existente. Paulo Freire, citado por GARCIA (1984A), afirma que uma relação

emancipadora, não é "...conduzida por A para 8 ou por A acerca de 8, mas, ao

contrário, por A juntamente com 8, mediada pelo mundo que condiciona e desafia

ambas as partes, dando lugar a perspectivas e opiniões acerca dele".

Quando o indivíduo tem (a) liberdade para atuar, ele se insere em novos contextos

que, aliado a sua formação autônoma, permite-lhe lidar com a alteridade do

ambiente, extraindo do trabalho com as diferenças, as potencialidades para a

promoção de mudanças, com base em uma ação integrada em busca de uma

melhor qualidade de vida dentro e fora das organizações. A investigação

emancipadora tem como alvos centrais: a má consciência e modos alienados de

existência. "Obter-se-á sucesso, se os resultados alcançados expressarem-se

como vividas e visíveis transformações na maneira como um grupo de

investigação decifra sua própria realidade, percebe possibilidades objetivas

emergentes, encontra soluções criadoras ou, em suma, mobiliza seus recursos

estratégicos". (GARCIA, 1984A, p. 157). Dentro da investigação emancipadora,
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pode-se considerar que, esta trata da busca para a solução de problemas, com

base na formação de grupos de trabalho que envolvam pessoas: comprometidas

com a transformação da realidade e capazes de enfrentar os dilemas, problemas e

situações desafiantes que surgirem. Deve ocorrer uma total participação das

pessoas, interferindo nos procedimentos e formando, com isto, uma capacidade

de análise crítica, gerando um processo de conscientização e compreensão da

importância de uma ação coletiva que é responsável pela qualidade do

desenvolvimento do Homem. Trabalhar a emancipação do indivíduo é voltar-se

para seu desenvolvimento como ser humano.

Talvez, recuperar sua subjetividade, seja o caminho para articular o conjunto de

valores e princípios que devem orientar a vida do ser humano a fim de lhe garantir

a autonomia nas suas formas de expressão. A racionalidade instrumental, até

então predominante, perde espaço para uma visão substantiva do ser humano,

que visa recuperar a sua condição histórica e orientar a construção de sua

realidade, e não mais, impor a ele, os limites de realidades pré-fabricadas para

sua existência. A evolução do ser humano passa pela criação de um modelo

alternativo para o seu desenvolvimento e o de seu grupo, e não pela adoção de

modelos já existentes porque estes não foram elaborados para produzir bem estar

e igualdade. É importante recuperar a confiança do homem no homem e não

manter simplesmente a do Homem no sistema.

o ser emancipado representa dentro das organizações um ser ético, autônomo e

socialmente responsável, capaz de harmonizar o processo de desenvolvimento do

ser humano e das organizações, garantindo, assim, o sucesso de todos pela

conscientização da importância do bem estar coletivo. Ter isso como princípio,

coloca sobre bases sólidas todo um projeto de desenvolvimento que vise a

melhora da condição humana. À medida que o Homem caminha em sua evolução,

ao lidar com o desafio de se tomar um ser mais ético, cabe a ele manter a

integridade necessária para lidar com os problemas morais que surgirem.
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Portanto, analogamente à emancipação do indivíduo, mudar a lógica da mudança

presente nas empresas, significa romper com o instrumentalismo apoiado na

dominação econômico-social que privilegiou os interesses dos acionistas e

proprietários de empresas, motivando as empresas a um trabalho socialmente

responsável cujo imperativo é a conduta ética. Isso só será possível através da

ruptura com o egoísmo, etnocentrismo e individualismo predominante, construindo

uma ação social cooperativa e democrática orientada pelo princípio de que o

desenvolvimento coletivo é a base do individual e vice-versa, colocando em

fundamentos sólidos o regaste da condição humana.

A gestão de empresas nesse mundo que rapidamente se globaliza tem a

responsabilidade de contemplar uma profunda mudança na forma como as

pessoas se relacionam com a lógica instrumental moderna para assim mudar a

essência da ação organizacional, direcionando-a para um contínuo processo de

"desconstruçãd' e reconstrução de suas realidades através da plena utilização do

potencial humano. O comprometimento é decisivo ao sucesso dessas ações, mas

para isto as empresas terão que lidar com o gap de credibilidade que se alimenta

das práticas gerenciais clássicas sendo, o primeiro passo, abandonar os discursos

humanistas que apresentam-se como manipuladores da consciência humana,

extraindo do envolvimento do indivíduo o desempenho necessário a realização

somente dos objetivos corporativos, para mostrar na prática a verdadeira U alma do

negócio" (BECKHARD E PRITCHARD, 1992; CHAPPEL, 1994; PARKER, 1998).

Uma razão (mais) substantiva vem contribuir com o trabalho de valorização do

homem e maior compreensão de seus papéis na organização, permitindo-lhe

recuperar sua capacidade de criação e transformação do mundo, legitimando

assim sua verdadeira essência e razão de existência.

À guisa de epílogo, poder-se-ia dizer, recorrendo à pergunta que dá título a esta

seção, que a lógica da mudança e a mudança da lógica não se reduzem a um

mero jogo de palavras. Para haver uma alteração na lógica da mudança é

imprescindível que a mudança da lógica tenha argumentos consistentes que,
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creio, estão bem delineados ao longo do texto: a "axiS'(axiologia) ou o eixo

norteador é a ética, esta por sua vez se coadunando com uma epistemologia onde

o conhecimento tem em vista devolver o homem ao homem.

Finalmente, já que o termo ruptura foi freqüentemente usado neste trabalho, vale

lembrar que romper com o obsoleto não significa aniquilá-lo. Não se constrói no

vazio. A lógica do pós-modernismo supõe o modernismo e dialeticamente a ele se

contrapõe, o modernismo sendo a tese, o Pós sua antítese, e a síntese seria o

alvorecer do novo cidadão.
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