
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO DAS 

ORGANIZAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDIANE FIBIAN CARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2020



 

1 

 

 

 

 

 

 

MERIDIANE FIBIAN CARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRESENÇA DA ÉTICA NO AMBIENTE DE 

TRABALHO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Administração da FAT –

Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof. (a) Jeverton Slongo 

 

 
 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2020 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDIANE FIBIAN CARRA 
 

 

A PRESENÇA DA ÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção 

do título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola.  

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Claudecir Bleil 

 Coordenador do Curso de Administração da FAT  

 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Orientador: Prof. Esp. Jeverton Slongo 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof.(a): Milena Berthier Bandira 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof.(a): Daniela Dametto 

 Membro da Banca Examinadora 

 



 

3 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que estiveram comigo nesta longa caminhada, 

principalmente aos meus pais e minha irmã, incluindo o resto da minha família que sempre 

me deram forças para continuar e não desistir de todos os obstáculos que surgiram no 

caminho todos esses anos. A vida é repleta de surpresas, para mim a maior foi este trabalho, 

pois foi algo complexo de ser feito, mas é uma parte muito importante da minha vida, por isso 

eu agradeço por tê-lo concluído e aprendido tanto ao escrevê-lo. 

 



 

4 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço por tudo e a todos que estiveram ao meu lado nesta caminhada longa, 

agradeço a Deus por ter me dado esta oportunidade de crescer como pessoa buscando sempre 

ser melhor. Agradeço principalmente aos meus pais que me apoiaram de todas as formas em 

todo esse tempo. Por terem me esperado acordados e por sempre me auxiliarem nas minhas 

tarefas extracurriculares e por me dar força, para eu poder terminar esta linda caminhada. 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o 

que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso”. 

Jhon Ruskin 

 

 

 



 

6 

 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende demonstrar qual a relevância que a ética possui no 

comportamento e no desempenho de duas organizações de Tapejara. A ética é responsável 

pela forma de convívio entre as pessoas, ela orienta como se deve manter a vida em sociedade 

e, também, as relações com os colegas de trabalho. A ética profissional é importante para as 

empresas, pois ela norteia o caminho a ser trilhado. As empresas escolhidas para a realização 

da pesquisa, são de Tapejara, são de ramos distintos, pois assim as informações poderão ser 

confrontadas entre si. A metodologia do trabalho busca evidenciar através de entrevistas e, 

também, a partir de uma revisão bibliográfica adequada a presença da ética nas relações de 

trabalho dentro do ambiente das organizações.  

Palavras-chave: Ética, Ética Profissional, Moral, Organizações, Relações de Trabalho.
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresenta-se a importância da ética profissional para as empresas, 

ressaltando o seu papel e as suas formas de atuação. Uma organização representa parte da 

vida do ser humano. O cotidiano de quase todas as pessoas está vinculado a alguma empresa. 

Nesse espaço várias pessoas convivem juntas, como em qualquer sociedade e isso pode 

influenciar no seu comportamento. 

 Em todas as relações da vida deve-se usar a ética como parâmetro, pois ela 

fundamenta a vida em sociedade. O respeito e a compreensão devem prevalecer na vida 

pessoal e profissional e, por tal motivo, a ética se torna indispensável. 

A ética é importante em todos os campos da vida, mas ela é ainda mais importante no 

local de trabalho. Assim, a ética profissional torna-se indispensável, pois ela parametriza a 

relação entre as pessoas. A presente pesquisa foi uma forma de compreender o 

comportamento ético das pessoas em seu ambiente de trabalho. 

Além disso, compreende-se que a ética faz parte do nosso dia-a-dia, por isso esse tema 

é tão relevante. Com esse estudo busca-se evidenciar a importância da ética em duas 

organizações de Tapejara, a partir do ponto de vista dos seus colaboradores. Ademais, busca-

se compreender como a ética afeta o dia-a-dia do colaborador no seu ambiente de trabalho. 

Para a configuração da metodologia foi utilizado o modelo teórico-empírico, por ser 

um trabalho que faz a junção de teoria e prática. Outra característica da metodologia é a 

pesquisa qualitativa e quantitativa, este estudo se enquadra nesta linha de pesquisa por conta 

de criação de gráficos e por explicações teóricas fundamentadas numa bibliografia 

qualificada. O trabalho está estruturado de forma que oportunize um fácil entendimento e 

também que seja utilizado por pessoas que buscarem conhecimento nesta área. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

No mercado de trabalho alguns requisitos são indispensáveis, como o 

comprometimento, a conduta moral e a ética. Destas normativas a mais importante, pode-se 

dizer que é a ética, pois é ela que norteia as relações na sociedade e dentro de empresas. A 
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ética, enquanto ciência, possui princípios que devem ser seguidos, porém a forma como ela é 

entendida e vivenciada pode variar muito de uma pessoa a outra.  

O ser humano deve possuir uma educação instrutiva no que diz respeito à ética. Por 

isso, para que uma pessoa possua uma conduta ética segura e sustentada é necessário que 

exista uma educação balizada nos princípios científicos da ética. 

Assim, a ética profissional pode ser identificada como um dos princípios mais 

importantes de uma organização. Essa pesquisa se propõe a identificar em que medida a ética 

profissional, especialmente nas relações de trabalho, pode influenciar as empresas e os 

colaboradores. A partir disso, coloca-se o seguinte problema a ser investigado: qual a 

importância e a influência da ética na vida das empresas e dos colaboradores? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

  Identificar em que medida a ética profissional, especialmente nas relações de 

trabalho, pode influenciar as empresas e os colaboradores no mercado em que estão inseridas 

e nas relações vivenciadas no cotidiano profissional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar quais os princípios fundamentais da ética; 

b) Determinar o quanto os princípios éticos influenciam na produtividade de um 

grupo; 

c) Identificar entre os colaboradores a diferença de compreensão sobre a ética; 

d) Desenvolver um trabalho científico; 

e) Compreender a importância da ética na vida dos profissionais no seu espaço de 

trabalho; 
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1.3 Justificativa 

A ética é capaz de influenciar no modo como as empresas são vistas pelo mercado de 

trabalho, pela sociedade, direcionando muitas vezes o seu sucesso ou seu fracasso. Por isso, as 

pessoas que trabalham nestas organizações devem compreender a importância da ética no dia-

a-dia do seu trabalho. 

Os princípios éticos podem ser ensinados com a vida em sociedade, devendo sempre 

ser utilizadas para o crescimento pessoal e profissional. Desse modo, a ética pode ser 

trabalhada como uma forma de comprometimento pessoal e profissional, pois sendo ético e 

possuindo uma boa conduta moral, com colegas de trabalho, chefes, clientes e até com 

fornecedores, pode-se ter a garantia de estabilidade e de sustentabilidade, mesmo em tempos 

de tantas mudanças. Por esta razão, as organizações estão sendo mais exigentes em seus 

processos seletivos, pois a saúde de uma organização depende, também, da vivência efetiva 

de princípios éticos. Pode-se afirmar que o profissionalismo está totalmente ligado à ética. A 

firmeza de caráter do profissional é fator preponderante para o seu sucesso profissional.  

Por fim, esse trabalho justifica-se o quanto esta pesquisa é importante para a 

compreensão e para a reflexão dos princípios éticos vivenciados na rotina de trabalho das 

organizações. Em tempos de instabilidade nas relações de trabalho, essa pesquisa se sustenta 

por apresentar parâmetros éticos às organizações e por identificar contextos a serem 

transformados a fim de garantir às organizações e aos colaboradores, um subsídio importante 

para qualificar as suas relações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ÉTICA  

Os princípios das relações humanas estão embasados na ética. Ela norteia o 

comportamento humano, pois delimita as condutas na sociedade e, de modo particular no 

comportamento profissional dos seres humanos. 

Para Gomes (2014) a origem da palavra ética é grega. Refere-se aos costumes e 

hábitos dos seres homens. Os estudos sobre este tema identificam a compreensão de noções e 

princípios, que são a base da moralidade social e também individual, além de ser uma reflexão 

sobre os valores das ações vividas por ele [ser humano] em sociedade. 

Já Cenci (2010) descreve que a ética é designada como um saber prático, o que a 

diferencia de outros saberes. Ela orienta a forma de agir do ser humano. A ética define o 

comportamento e interação humana. Dentro desses parâmetros está a fundamentação moral, o 

que regula as normas e também os reais valores de ação. Estes valores podem ser universais 

caso o comportamento esteja de acordo como resto da sociedade em geral. 

Todos os seres humanos possuem uma conduta a ser seguida para se chegar a uma boa 

vida em sociedade. Além disso, a ética é norma de convívio social. Já a moral é uma forma de 

ação que orienta uma forma de agir em casos mais efetivos. A normativa ligada à ética é mais 

indireta, por ela não estar diretamente ligada à vida cotidiana das pessoas, ela apenas faz as 

pessoas agirem com reflexão em todo seu cotidiano, o que está diretamente ligada também a 

moral (CORTINA e MARTINEZ, 2005p. 10).  

Para Cenci (2010) a ética para o ser humano não está descrita como num manual. Ela 

descreve de forma abstrata as funções a serem seguidas em sociedade, pois assim como uma 

bússola que norteia um caminho mesmo sem mostrá-lo diretamente, é exatamente assim que a 

ética pode ser compreendida, para que o ser humano consiga tomar suas próprias decisões, a 

partir do seu agir. 

Outro ponto abordado por Cenci (2010) descreve que os parâmetros que a ética atua 

não são formais, como por exemplo, placas de trânsito. Para um parâmetro ser formal ele deve 

estar descrito. As placas de trânsito estão descritas conforme o caminho a ser percorrido. Elas 

mostram o que deve ser feito, diferentemente da ética e do agir ético, que não possui um 

manual, sendo uma função do próprio indivíduo saber como agir e quando agir. Isso pode ser 
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visto no comportamento social, profissional e familiar, as condutas devem ser seguidas 

conforme o seu parâmetro. 

A ética possui funções na sociedade, segundo Cortina e Martínez (2005, p. 3): 

A ética tem uma tripla função: 1) esclarecer o que é a moral, quais são seus traços 

específicos; 2) fundamentar a moralidade, ou seja, procurar averiguar quais são as 

razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos de viver moralmente; 3) 

aplicar aos diferentes âmbitos da vida social os resultados obtidos nas duas primeiras 

funções, de maneira que se adote uma moral crítica em vez da subserviência a um 

código.  

Para Cenci (2010) o pensamento ético e a vida ética devem possuir uma vida de meio 

termo1, porém o meio termo descrito por Cenci não é algo matemático, mas sim algo que deva 

ser levado em consideração para não ultrapassar o bom senso. A vida pode conter algumas 

elevações, porém para um comportamento ético é necessário ser uma pessoa ponderada e 

equilibrada. 

Para Miliré (2018) a ideia de Aristóteles era a base da ética. É o julgamento do que 

nos faz felizes, pois sendo bom ou mal, isto está relacionado com o que realmente imagina 

que esta ação irá suprir no espírito e trazer felicidade. Para a filosofia, a ética busca uma 

forma de mostrar na teoria como se deve viver, conviver, sendo em sociedade ou sozinho.  

Para Colares (2014) a ética é diferente da lei. Ela não possui punições coercitivas, pois 

a lei é algo que orienta a sociedade de forma mais prática. Sem a lei poderia ser inviável a 

convivência. Em certo sentido, a lei existe para que se consiga atingir um comportamento 

moral. Já a ética é algo mais pessoal, pois se ela não for cumprida pode ser que o indivíduo 

que a descumprir sofra uma reprovação social ou uma punição leve. 

Para Cenci (2010) a ética e a lei podem ser interpretadas da seguinte forma: a lei tem 

um caráter social prescritivo e punitivo, leva o homem a perda da liberdade, caso seu 

comportamento vá contra a sua redação, instituída pelos órgãos competentes. Já a ética está 

no campo do “dever ser”, tanto externo como interno. 

                                                 

 

 

 

1 Aristóteles descreve a ética como a busca da felicidade. Para isso é necessário possuir a capacidade de avaliar e 

decidir às ações a partir do meio termo: nem o excesso e nem a falta. Assim, fundamenta-se o agir virtuoso do 

ser humano. 
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Para Colares (2014) a filosofia passou a estudar a ética, pois se estuda as normas 

morais na sociedade humana para poder explicar os costumes de uma comunidade, para assim 

ajudar e fornecer meios para a solução de dilemas e problemas mais comuns. De modo geral, 

pode-se concluir que para os filósofos gregos a ética era vista como a busca para a felicidade, 

para isso a vida em sociedade deveria existir de forma pura e ética. 

A visão da ética pode ser algo muito peculiar, pois para cada ser humano e para cada 

cultura ela pode ser vista de maneiras diferentes, porém o que é indiscutível é que para todos a 

ética significa fazer algo em que se acredita. Ela é algo que pode ser transformada, auxiliando 

nas várias versões e visões sobre “o como ser ético”. Como já explanado anteriormente a ética 

é algo muito importante para a vida do ser humano e deve ser sempre cultivada.  

Para Cenci (2010) o agir ético é a capacidade que o indivíduo possui para reagir por 

seus atos e argumentar de forma racional, de maneira própria. Para que a ética não seja algo 

rigorista, deve-se analisar todo o contexto para entender o agir e por que agir de tal forma. O 

sujeito é responsável por todas as suas ações, porém para Aristóteles os comportamentos 

podem ser alterados caso o indivíduo seja coagido para agir de outra maneira, por isso o 

contexto é importante.  

Na ética, também, é levado em consideração os comportamentos anteriores ao ato, isso 

pode estar ligado à vida que cada ser leva e como foi ensinado e criado. Segundo Cortella e 

Barros: 

A ética tem de ser tratada por um prisma de paixões, de emoções e de sensações. 

Tenho a nítida impressão de que, toda vez que estamos diante de dilemas 

existenciais, é muito importante observarmos o duelo entre esperança e temor. Quer 

dizer, muitas vezes, temos a esperança de auferir bons resultados e até de minimizar 

custos e esforços com isso. Então, de um lado, a esperança é um ganho de potência a 

partir de uma situação imaginada que é vantajosa, prazerosa, que é boa, enfim. De 

outro lado, temos o temor, que é justamente o contrário, ou seja, o indivíduo se 

apequena diante de uma situação imaginada, diante de uma consequência nefasta 

que possa lhe acontecer. Muitas das atitudes indignas e desonrosas que observamos 

acabam sendo a vitória da esperança sobre o temor (2014, p. 8). 

 Para a ética os parâmetros sociais são muito importantes, a existência do ser humano e 

das virtudes são os que transformam o mundo como se conhece hoje. A vida de todos é regida 

por regras e comportamentos, a tecnologia, por exemplo, auxilia na vida cotidiana, porém ela 

pode ter relação em como as pessoas se comportam perante as outras.  

Segundo Cenci (2010) existem dois paradoxos para se viver em sociedade a partir da 

ética: a necessidade e a impossibilidade de se ter uma ética de alcance universal. Necessidade, 
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por conta da tecnologia e da ciência o mundo está cada vez mais conectado e ao mesmo 

tempo sem comunicação, algo que pode pôr em risco o planeta como um todo e as relações 

éticas. Já a impossibilidade, descreve a ética está muito no campo do individual, sem um 

alcance universal dos seus princípios. 

2.1.1 A Moral e a Ética 

As palavras ética e moral são originárias da mesma língua e, também, seguem a 

mesma linha de raciocínio, podem ser consideradas palavras sinônimas. Para Cortina e 

Martínez (2005) é indispensável saber distinguir a moralidade e os conteúdos morais, da 

concepção de ética enquanto ciência. A ética é algo pensado (razão) em sociedade, já a moral 

é algo mais íntima de cada ser humano.  

Segundo Cenci (2010), a moral é definida como algo a ser seguido. Ela é mais 

relacionada a valores e a costumes, pois busca informar como comportar-se perante uma 

determinada situação, sem questionamentos, e é mutável, por ser redigida por costumes. Já a 

ética é uma forma de reflexão sobre os costumes a partir de valores críticos, assim auxilia as 

pessoas a possuir um juízo sobre as ações. Dessa forma, a ética diz respeito à razão, à reflexão 

crítica. Ela é distinta da moral por contextos muito pouco notáveis. Configura-se enquanto 

ciência que estuda os comportamentos, as paixões e os deveres dos seres humanos.  

Diferentemente, a moral diz respeito aos atos de consciência que o ser humano possui. 

Pode variar de pessoa para pessoa, pois os valores que cultuam podem ser distintos. A ética 

compreende o estudo científico dos valores e costumes morais. Ela não se confunde com a lei, 

pois com a última o indivíduo será punido perante a sociedade. Já com a ética a forma de 

punição não diz respeito a autoridades legais, ela é algo interno, de cada ser humano, ela 

descreve a reação e como cada pessoa irá se comportar com a falta de conduta e com a 

negação de princípios éticos. 

E aqui, surge então a liberdade. O ser humano possui poder de escolha, diferentemente 

dos demais seres da natureza que obedecem às leis físicas. Essa é a condição de existência da 

ética. 

Assim a moral e a ética podem ser diferenciadas por alguns motivos: 

A moral pode ser entendida como as regras que devem ser seguidas para que se 

possa viver em sociedade. São as normas sociais estabelecidas para viabilizar a 
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convivência mútua. Já a ética, por sua vez, é o campo da filosofia destinado ao 

estudo da moral, refletindo sobre suas regras e decidindo por validá-las ou negá-las 

(COLARES, 2014, p. 52). 

Para Silva (2009), a ética não garante o progresso da moral na humanidade, pois os 

seres humanos são capazes de concordar entre si, sobre alguns princípios, como justiça, 

igualdade, dignidade humana, assim ele cria ocasiões para que estas práticas sejam colocadas 

em pauta, porém sem garantir seu cumprimento. Para que isso possa ser colocado em prática e 

cumprido, cada cidadão precisa incorporar os princípios éticos em sua vida cotidiana. 

2.2 ÉTICA PROFISSIONAL 

Para que a empresa e seus colaboradores possam conviver em harmonia é 

indispensável o exercício dos princípios da ética profissional, pois ela orienta a seguir um 

caminho seguro, e assim deve ser dentro de qualquer empresa, pois para que ela possua um 

bom caminho as pessoas que trabalham nela precisam colaborar entre si.  

Gomes (2014), descreve que se pode definir a ética profissional como um conjunto de 

atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho. A ética no ambiente de 

trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e 

das relações de trabalho entre os funcionários. 

Além de uma boa conduta como pessoa, se deve possuir uma boa conduta profissional 

e, assim como diz Cenci (2010), aplicar a boa prática, sem necessariamente possuir uma boa 

obrigação, pois o bom profissional realiza e segue a ética por ser algo que lhe oriente para um 

caminho autêntico e seguro. O trabalho em equipe é uma forma de aprender a conviver com 

as diferenças, pois há um conjunto de pessoas muito distinto nas empresas. Quando se possui 

uma boa equipe e, também, uma equipe ética o trabalho pode ser mais produtivo. 

Para Cavalcante (2018), a ética é a construção de um alicerce que mostra as pessoas 

que somos e o modelo de organizações que representamos, sendo a reputação de uma empresa 

o fator principal para as relações. Já para Dias (2014), a ética orienta para que no ambiente 

empresarial se construa uma boa convivência entre colaboradores, clientes e, também, com os 

fornecedores, pois assim cria-se um vínculo de confiança. 

Para que os colaboradores vivenciem uma conduta mais correta possível dentro das 

organizações, os colaboradores devem instituir princípios que os auxiliem, assim deixando 
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bem aparente qual é o código de ética da empresa. Estes princípios podem servir de soluções 

para conflitos internos, além de uniformizar critérios (DIAS, 2014p. 93). 

Para Nascimento (2014), a ética profissional pode ser entendida como o dever e o 

direito de cada profissão. Possuir ética profissional é seguir todos os princípios verificados 

pela sociedade ou pela empresa em que trabalha. O código pode ser uma semelhança entre 

métodos de comportamentos que sejam considerados importantes em cada profissão. O 

Código de Ética de cada profissão visa o bem-estar da sociedade e, também, garantir a 

confiança e sinceridade dos membros da empresa.  

O pensar ético move-se em torno do que é bom, do que é mau; coisas aceitáveis ou 

não. Todo homem deve entender que há ações que devem ser praticadas e outras 

não. Dessa forma, observa-se que a ética estabelece padrões sobre o que é bom ou 

mau na conduta humana, na tomada de decisões, tanto a nível pessoal como 

organizacional (DIAS, 2014p. 101). 

Nesta mesma linha a autora Dias (2014) ainda enfatiza que a ética é baseada em 

princípios morais que não possuem apenas direitos e deveres individuais, também, sendo 

parte do coletivo, dando assim grande ênfase à importância das relações entre os participantes 

na organização. 

A conduta de cada organização é orientada pela ética profissional. Com esta 

característica é possível realizar a criação da missão, visão e valores da empresa e pode-se 

tornar o fator primordial na tomada de decisão feita pela alta administração. É por meio da 

ética profissional que se elabora os princípios de conduta dos colaboradores e também com 

relação a clientes e relações com fornecedores (COLARES, 2014p.23). 

Segundo Silva (2009), para a ética, lideranças sociais têm um enorme poder decisivo. 

Nenhum povo, empresa ou grupo social consegue realizações históricas sem uma liderança. A 

liderança social é o elemento de ligação entre os grupos sociais e os projetos históricos, que 

podem ser conquistados. 

Ainda para Silva (2009) as lideranças sociais possuem três responsabilidades éticas: a 

institucional, a pessoal, e a educacional. A liderança institucional é representada desta forma 

por ser muito correta e realizar todos os deveres que lhe foram atribuídos. A pessoal diz 

respeito à integridade e a justiça. Por último, a liderança educacional que enfatiza o diálogo o 

conhecimento entre os integrantes de uma equipe. 
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Costa (2006) complementa que a desigualdade social do país e as diferentes 

oportunidades, levam as pessoas a optarem por uma postura antiética para que possam 

sobreviver em algumas empresas, pois no Brasil existe uma cultura em que o dinheiro e a 

evidência podem ser mais exaltados do que a consciência e a ética.  

Sendo um instrumento que conduz a ação das responsabilidades, a ética é considerada 

uma obrigação dentro das organizações. As condutas éticas dentro das empresas devem ser 

mantidas de forma mais adequada possível, para que todos na organização possam manter 

uma convivência saudável (SANTOS et al. 2014p. 5). 

2.2.1 Compliance 

No cenário atual, a ética pode fazer a diferença no desempenho de muitas empresas. 

Por este motivo, as práticas de compliance2 tendem cada vez mais a estarem enraizadas nas 

empresas, para que as práticas de corrupção possam ser cada vez menos frequentes ou 

inexistentes (CBIC, 2016p. 13). 

Para Trovão e Camargo (2018) a compliance se pauta nas formas regulamentadas por 

lei, isso pode ser aplicada tanto em empresas públicas como privadas, levando em 

consideração a minimização de efeitos causados pela má conduta de algumas pessoas no 

ambiente de trabalho. Eles ainda descrevem que a compliance surgiu em um cenário 

econômico como forma de delimitar e, também, mostrar condutas, direcionadas pela 

argumentação de que sem valores éticos o lucro perde seu valor. 

Ainda para CBIC (2016), compliance é algo a ser renovado permanentemente, pois 

com isso, o seu compromisso ajuda ainda mais no combate a práticas irregulares em 

empresas. Este estilo de prática ganha um papel estratégico nas organizações e também nas 

governanças, gerando um impacto nas relações de maturidade e confiabilidade nos negócios. 

                                                 

 

 

 

2 O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, 

uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em conformidade com 

leis e regulamentos externos e internos. 
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Para Colares (2014) quando se fala em compliance, está se referindo a sistemas de 

controles que proporcionam maior segurança às organizações, em relação às suas análises 

econômico-financeiras, o que proporciona uma ação mais correta e assim protegendo-se de 

corrupção e fraudes em licitações, também, elaborar e atualizar normas internas que estejam 

em harmonia com a filosofia da companhia e garantir que sejam conhecidas e cumpridas por 

todos. 

As atividades de compliance são assimiladas às adequações e normas a 

procedimentos, tanto internos como externos, onde pode ser reivindicado várias verificações 

permanentes de aderência, eficácia e existência real de atividades e também processos da 

organização e outros aspectos (AGUIAR, 2019). 

Por meio da gestão de riscos buscam-se aplicar práticas que resultem em respostas 

efetivas de prevenção, diminuição e exclusão da corrupção em suas diversas formas. 

Não há dúvida de que valores éticos devem balizar toda e qualquer atividade 

econômica, uma vez que a proteção jurídica das empresas só tem sentido quando 

suas atividades são pautadas na solidariedade social. Essa solidariedade permite o 

diálogo entre empresas privadas e entre estas e as empresas públicas, cujo ganho 

competitivo proporcionado pelo compliance atinge consideráveis índices de 

confiabilidade e permitem a observância do postulado da dignidade da pessoa 

humana do início ao fim do processo (TROVÃO e CAMARGO, 2018p.32). 

Essas serão as ferramentas essenciais para a base de um bom programa de 

compliance. Precisam, portanto, ser desenvolvidas levando em consideração a cultura 

organizacional, o meio em que a companhia atua e o perfil dos profissionais que fazem parte 

dela (COLARES, 2014p. 23). 

Colares (2014) descreve compliance, por sua vez, como conhecer as normas da 

companhia, seguir os procedimentos recomendados, agir em conformidade e sentir o quanto 

são fundamentais a ética e a idoneidade em todas as atitudes. Para isso, todos os 

colaboradores precisam estar em harmonia com as diversas esferas que regem as atividades, 

sem entrar em conflito com princípios e valores. 

Para a compliance a principal função da empresa é a função social, que corresponde à 

luta contra a corrupção e práticas abusivas. Dessa forma, a deslealdade e o déficit ético que 

ocorre nas empresas, tanto do setor privado, como públicas, pode refletir na sociedade. Daí a 

importância de boas práticas de compliance. As atividades positivas geradas pelas empresas 

que cumprem a compliance geram desenvolvimento social e, também, levam a um objetivo a 

ser alcançado em conjunto entre a empresa e a sociedade (TROVÃO e CAMARGO, 2018). 
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Apesar de possuir características inerentes a cada empresa, dependendo 

essencialmente da cultura organizacional, os programas de compliance possuem 

elementos que podem ser considerados como requisitos indispensáveis a todas as 

empresas, independentemente de sua cultura, setor de atuação, tamanho e estrutura 

(COLARES, 2014,p. 66). 

Os programas de compliance descrevem uma maneira de ser ético, o que ajuda na 

compreensão e visão de como agir e como tratar as pessoas. É algo mais regrado o que auxilia 

nas prevenções de falhas e de fraudes em empresas, privadas e governamentais. A compliance 

é mais ampla que isso, ela é responsável pela harmonia em todos os setores da empresa. Ela 

ainda descreve a lei como sendo algo mais real e mais claro, para ser seguida, de forma que 

todos consigam visualizá-la. 

2.2.2 Ética nas relações  

 A ética existe para regular as relações, auxiliando nos direitos de maneira mais 

concreta e não abstrata. Assim pode-se esperar que as pessoas possuam uma postura mais 

baseada em valores. É categórico que os direitos humanos se associam aos valores ético-

morais.  

As empresas são geradas para atender as necessidades dos indivíduos e, também, da 

sociedade, gerando serviços e ações que contribuam para um desenvolvimento ambiental e 

principalmente econômico, buscando sempre ser socialmente justo (MARTINS e GABRIEL, 

2014). Para Camazetto (2016), as organizações constituem-se ao meio possibilitando aos 

indivíduos empregos, por isso, ela também cria um vínculo com seus colaboradores, 

contribuindo com a personalidade de cada indivíduo que convive com a empresa.   

Martins e Gabriel (2012) descrevem a ética como um diferencial, tanto no mercado 

empresarial como no profissional. A imagem da empresa está diretamente ligada com cada 

colaborador, assim a falta de ética pode ser prejudicial e comprometer muito o desempenho da 

empresa. Por isso a ética empresarial é tão bem quista e importante para a organização. 

As relações empresariais hoje têm considerado a ética como a alma do sucesso. Isto 

pode ser identificado por meio de ações entre intermediários, como por exemplo, clientes, 

fornecedores, concorrentes e, também, com os funcionários da organização (CAVALCANTE, 

2018p. 4). 
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A ética organizacional não trata somente das relações entre pessoas dentro da 

sociedade, e sim sobre como é o relacionamento desta empresa com a sociedade em que está 

inserida. A empresa quando se instala em algum lugar, ela não necessita somente da 

qualificação de todos aos colaboradores contratados, mas, também, da demanda de vários 

recursos, como espaço físico, recursos naturais, matérias-primas entre outros. Porém, se a 

empresa não possui uma postura ética e transparente, perante a todos os que estão envolvidos 

diretamente e indiretamente, essa empresa não será bem vista (MARTINS e GABRIEL, 2012 

p. 10). 

Na maior parte das organizações justifica-se a tendência para desenvolver e 

encorajar ações de acordo com princípios éticos, não só por ser moralmente correto, 

mas também porque a curto prazo poderá tornar-se uma vantagem competitiva. Esta 

vantagem traduz-se numa imagem da organização para as outras organizações e para 

a sociedade em geral (DIAS, 2014, p. 106). 

Passos (2004) relata que o mais importante para as empresas é algo intangível: a 

reputação. Ela é construída por um longo período, sendo algo bem mais amplo que sua 

imagem, porém a reputação é algo que pode ser destruído por uma má conduta e pode ser bem 

difícil de se reconstruir. 

Já para Dias (2014), para que todos na empresa possam ser atuantes na ética, é 

necessário, também, que a organização os assegure perante a lei, por isso as condutas das 

empresas devem estar de acordo com o princípio da legalidade. Sendo assim nenhum 

funcionário, seja ele do setor operacional ou da alta administração, deve fugir desses 

princípios. 

Andrade (2009) argumenta que a ética deve ser adotada por toda organização, tendo 

de ser de forma responsável e clara, em todas as áreas e atividades da empresa. Porém, 

existem algumas empresas que possuem somente o “marketing à ética”, pois somente estão 

interessadas em mostrar que praticam a ética de forma inautêntica. Com este intuito, elaboram 

códigos de conduta, implementam ações, sem ter a percepção de que a ética tende a estar 

vinculada à filosofia organizacional. 

Para Pinheiro (2006) a sociedade é de cunho individual e coletiva, cada pessoa que 

estiver ligada a alguma profissão deve ter a capacidade de questionar constantemente suas 

ações. A ciência do ser, que faz parte de todas as formações, deve ser utilizada como um norte 

que oriente os preceitos morais. Para muitas instituições o real desafio é fazer com que esses 
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preceitos sejam seguidos por seus colaboradores e, assim, trabalhar de forma coletiva, 

preservando valores, respeitando assim as diferenças de gênero, raça entre outras.  

Por fim, compreende-se que a ética nas organizações pode ser considerada algo vital 

para que a empresa possua um caminho saudável e que consiga bons negócios e bons 

resultados em qualquer situação e tempo. A imagem de uma organização é traçada por seus 

funcionários que por sua vez, devem ser leais a sua empresa e seus princípios, garantindo, 

assim, a sustentabilidade da organização. 

2.3 AS GERAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES 

As pessoas não nascem boas ou ruins, elas são educadas socialmente, mas a primeira 

instrução que mostra o que pode ser correto ou não é tarefa da família, ela é responsável pela 

criação da personalidade do indivíduo e, também, é o primeiro contato com a sociedade e 

grupos. Para as organizações existem várias personalidades que estão dispostas em todas as 

partes deste local, possuindo assim pessoas de todas as raças, crenças e também de várias 

gerações. Cada um com suas peculiaridades ajudam no crescimento e no desenvolvimento da 

empresa. 

As organizações utilizam-se cada vez mais de diferentes personalidades e idades para 

que suas equipes possam ser diversas e mais amplas. Para Camazzeto (et al. 2016) existem 

várias gerações nas organizações e possuem diferenças visíveis de pensamentos. Porém, estas 

diferenças caso bem administradas podem fazer bem à saúde de qualquer organização, pois a 

troca de experiência pode auxiliar nas atividades. 

Para Camazetto (2016p. 154): 

O fato de que diferentes gerações estão convivendo atualmente nos mesmos 

ambientes de trabalho já é conhecido e já é uma realidade nas organizações. O que 

até então não existia, nesse contexto era a convivência de gerações com 

características tão diferentes. Tais características estão sempre relacionadas com o 

contexto social e com o momento histórico em que seus indivíduos vivem, 

aprendem e se relacionam. 

Segundo a Dot Digital Group (2020) a geração dos Baby Boomers são pessoas 

nascidas entre os anos de 1940 a 1960. Pessoas nascidas nesta época prezam pelo crescimento 

e muitas vezes passam a vida toda em um único emprego, ou buscando crescer em uma única 

empresa. Já as pessoas da geração Y (nascidas em 1981 à1996), por exemplo, são leais e 

comprometidas com o emprego, são bastante competitivos e focados em resultados. 
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Os Baby Boomers são pessoas com mais experiência e que estão em cargos mais altos 

em empresas, justamente por possuírem maior vivência, por conta disso como descreve 

Andrade (2013, p. 3): 

Como traços marcantes dessa geração, constam os seguintes: a empresa vem em 

primeiro lugar e a realização profissional está atrelada a empregos duradouros; as 

pessoas estão acostumadas a trabalhar em equipe, acreditam no poder da hierarquia e 

seguem à risca as políticas corporativas.  

Ainda segundo o Dot Digital Group(2020), já para a geração X (pessoas nascidas entre 

1961-1980) o que realmente conta é a independência. São pessoas que buscam o crescimento 

profissional. Esta geração é pouco mais resistente à mudança, possuem um bom equilíbrio, 

pois são mais focados nas decisões empresariais.  

Segundo Camazzeto(2016), a geração Y já é uma geração que nasceu com mais 

informação e inclusão no mundo das tecnologias, o que pode ser de mais fácil compreensão, 

porém são mais individualistas. Esta é a primeira geração da história que nasceu com grande 

conhecimento, por conta de nascer em uma época que existe muita informação e 

comunicação. 

Para cada geração existe uma forma de compreensão e de aprendizado, para algumas 

delas aprender sobre tecnologia ou sobre outras culturas é mais fácil do que para outras. Para 

alguém da geração baby boomers são mais distintas as formas de aprendizado e percepção de 

algumas atividades. Para isso é necessário conhecer cada diferença nas gerações, para o 

melhor desempenho de cada pessoa e do trabalho em equipe (DOT DIGITAL GROUP, 2020p 

4). 

Para Andrade (2012) a existência de conflitos sempre poderá acontecer, pois é algo 

natural de cada ser humano, os motivos para que haja conflitos são muito diversificados, 

porém nem todos os conflitos são de todo ruins, alguns podem ser construtivos. Já para 

Camazetto (2016) a diversidade de pessoas que trabalham nas organizações nos dias atuais é 

muito grande. Por conta disso as diferenças de idades também são grandes, porém a idade não 

é a única diferença entre as pessoas: os pensamentos em divergência, comportamentos, visão 

de mundo são elementos importantes e de destaque. 

Para que exista ética diante dessas relações é necessário que as críticas e os 

questionamentos possuam um espaço apropriado, e que estas críticas possam ser o suporte 

pare que o convívio seja o mais ético possível (SILVA, 2012). Todas as pessoas, sendo mais 
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novas ou mais experientes podem acrescer nas equipes, em diversas áreas, e quando as 

relações forem balizadas por princípios éticos a chance de sucesso é muito maior. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa se caracteriza por ser teórico-empírica. O estudo teórico é uma 

análise de reconstrução de teoria, conceitos e ideias. Esta pesquisa se classifica como 

quantitativas, tanto como a qualitativa, possuem preocupação com a opinião do indivíduo, 

porém a qualitativa considera uma proximidade maior por conta da entrevista ou da pesquisa. 

Já a segunda identifica os fatos por meio de materiais e métodos empíricos (KNECHTEL, 

2014, p 533). 

Para Demo (1994, p. 36) "o conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, 

análise apurada, desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa”. 

Esta pesquisa se caracteriza como pesquisa teórica, pois a ética pode ser explicada de várias 

formas e com muitos conceitos.  

Além disso, essa pesquisa ainda pode ser caracterizada como empírica, o que para 

Gerhardt e Silveira (2009) conceitua-se como o conhecimento que pode ser adquirido com o 

dia a dia, por conta de todas as experiências vividas. É construído por meio de tentativas e 

erros em um grupo de pensamentos e ideias, é caracterizada por ser uma forma clara de se 

expressar e de se entender. A pesquisa é classificada como empírica pelo fato do 

conhecimento que será adquirido com todas as pesquisas e questionamentos. Por ele ser algo 

adquirido do cotidiano, é imprescindível o complemento com o conhecimento teórico, pois 

um completa o outro. 

O tratamento da pesquisa pode ser classificado das duas formas, como qualitativo e 

quantitativo, pois a pesquisa baseia-se em dados numéricos e dados conceituais. A pesquisa 

qualitativa segundo Gerhardt e Silveira (2009), é uma forma de buscar explicar o porquê das 

coisas, porém estes dados são mais subjetivos, justamente pelo fato deles não possuírem os 

dados numéricos ou gráficos, este modelo de pesquisa se preocupa com o aprofundamento 

social. 

A pesquisa pode, também, ser classificada como quantitativa, pois como este estudo 

será realizado com um questionário, ele deverá trazer informações em forma de números, 

gerando gráficos. Para a análise serão utilizadas as informações que serão recebidas através de 

questionários que irão gerar dados importantes para a sua interpretação e conclusão. 
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A pesquisa qualitativa pode ser classificada a partir das seguintes características: 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 

o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 Segundo Knechtel (2014), para um estudo ser quantitativo ele necessita atuar sobre 

um problema humano ou social, pode basear-se em uma teoria com muitas variáveis 

mostradas em números, os quais serão analisados de forma estatística, a modo de demonstrar 

qual a veracidade e se as teorias se assemelham. 

 Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa explicativa tem como objetivo básico a identificação 

dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno. É o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois tenta explicar a razão e as 

relações de causa e efeito dos fenômenos.  Esta pesquisa pode ser descrita como explicativa, 

pois ela busca evidenciar como o comportamento ético das pessoas dentro de uma 

organização pode ser determinante para as relações interpessoais e para o sucesso da empresa. 

O procedimento técnico da pesquisa a ser desenvolvido será um levantamento de 

informações, pois a pesquisa será realizada através de um questionário disponibilizado para 

dois tipos de públicos, para que os gestores de empresas de Tapejara possam respondê-los e, 

também, para que funcionários respondam. O questionário será estruturado da forma que os 

dois modelos de respondentes possam ter as mesmas perguntas, e assim com as respostas 

pode-se confrontar as informações.  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Esta pesquisa visa evidenciar qual a importância da ética em duas organizações de 

Tapejara. Buscou-se apresentar como alguns colaboradores das empresas do município 

compreendem a ética e a sua importância profissional. Para isso foram selecionadas duas 

organizações da cidade, uma do ramo de plásticos e revestimentos e uma instituição de 

ensino.  

As empresas escolhidas para a realização da pesquisa são de Tapejara e foram 

escolhidos colaboradores de diversas idades e funções para que a pesquisa apreciasse todo o 

contexto da ética. Foram realizadas entrevistas com cada colaborador das duas empresas. Os 

entrevistados, responderam às perguntas de forma que se conseguisse entender qual era a 

visão de cada um, sem qualquer influência nas respostas. 

A ética é discutível de várias formas e com o passar dos anos isso pode ter sido 

alterado, conforme as gerações foram passando nas empresas. Desta forma, a pesquisa foi 

pensada justamente para compreender a ética no contexto profissional contemporâneo. 

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista da qual foram selecionadas 

duas organizações de Tapejara, de ramos de atuação diferentes para que o sentido da palavra 

“ética” pudesse ser compreendido de forma mais ampla. 

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada através da elaboração de um 

questionário com 10 perguntas (Apêndice 1), o qual foi realizado presencialmente e em 

algumas exceções online. O total de entrevistados na Organização A foi de cinco pessoas, 

sendo que se trata de uma instituição de ensino com vários anos de atuação. Já na 

Organização B, obteve-se seis respondentes, sendo que se trata de uma empresa de plásticos e 

revestimentos, também bastante reconhecida na região. 
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para a apresentação e interpretação dos resultados da pesquisa, utilizou-se de gráficos 

para representar a análise das questões respondidas. As tabelas e gráficos são universais na 

forma em que se apresentam, pois, os dados dispostos são de fácil entendimento. O objetivo 

dos gráficos é de demonstrar de forma visual informações importantes. 

4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

A realização da entrevista é a parte mais importante da pesquisa. A busca das 

organizações é, também, uma parte importante, por isso as empresas escolhidas para a 

realização das entrevistas são empresas do município, que nasceram da força de pessoas que 

conseguiram com seu próprio esforço e com a ajuda da comunidade erguer organizações que 

hoje são referências no município e no Brasil.   

A primeira organização a ser pesquisada será caracterizada como “Organização A”. 

Trata-se de uma instituição que está em Tapejara, foi criada e estruturada para ser uma 

organização de sucesso e para ajudar quem busca conhecimento a fim de melhorar a sua vida 

e a da comunidade. É uma instituição de ensino, cujo crescimento mudou o rumo da cidade, 

por isso, buscou-se aprender e compreender um pouco mais sobre como são os colaboradores 

e a visão que eles possuem desta organização, a partir do ponto de vista da ética profissional. 

A segunda organização a ser pesquisada, também é uma empresa de Tapejara, que 

nasceu no município e até hoje gera emprego e renda para os Tapejarenses. Esta empresa se 

caracteriza por ser uma indústria de grande porte, aonde tem por objetivo trazer comodidade e 

conforto aos seus clientes e colaboradores. Esta empresa será caracterizada como 

“Organização B”. Para melhor compreensão dos dados, trata-se de uma empresa do ramo de 

plásticos e revestimentos que conquistou Tapejara, o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro; por 

sua qualidade, bom atendimento e pelo seu ambiente de trabalho. Optou-se por esta empresa 

de sucesso, para poder-se entender um pouco mais sobre como a ética, se apresenta no dia-a-

dia dessa organização. 

 



 

 

 

29 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS SADOS 

Consiste em apresentar, analisar e interpretar os dados da pesquisa, é onde são 

relacionados os resultados com os objetivos. Segundo Lakatos (1990), nessa parte do trabalho 

os dados serão apresentados de acordo com sua análise estatística, incorporando no texto as 

tabelas, os quadros, os gráficos e outras ilustrações necessárias à compreensão do raciocínio. 

 As entrevistas realizadas foram de grande aprendizado sobre a ética, também sobre as 

organizações e seus funcionários. Para melhor compreensão a pergunta realizada para uma 

organização também foi aplicada a outra, assim os dados podem ser mais concretos e 

confrontados. A primeira parte da pesquisa foi importante para conhecer quais seriam os 

respondentes e como seria a visão deles com a organização e a qual cargo eles pertenciam. 

 

GRÁFICO  1 e 2 - Cargo exercido Organização A e B 

 

     Fonte: dados da pesquisa (2020)                       Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 Foi perguntado para cada entrevistado em que cargo atuavam na empresa. Na 

organização A, 100% dos respondentes, gráfico 1, atuavam como professores, alguns eram 

professores de turmas iniciais, outros de turmas de ensino fundamental e alguns da graduação. 

Já na organização B, gráfico 2, havia uma diferença e cada um dos seis entrevistados eram de 

uma área diferente da empresa, havia do financeiro, do comercial, uma pessoa representando 

a produção, o marketing, compras e também uma pessoa da gerência. 

Uma das questões da entrevista correspondia a idade dos respondentes. A questão 

direcionava os respondentes a 5 respostas prováveis, correspondente com sua idade. As 

respostas das duas organizações foram diversas, pois são empresas que possuem uma quantia 

considerável de colaboradores, tendo assim muita diferença de idade entre os respondentes.  
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GRÁFICO  2 e 4  - Idade dos funcionários Organização A e b 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                         Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

O Gráfico 3 mostra qual a diferença de idade entre os professores desta instituição, 

60% dos entrevistados são pessoas com 36 a 45 anos, que atuam na organização já a algum 

tempo, isso pode ser relatado, por cada funcionário da empresa. Já 20% está na faixa de 16 a 

25 anos, isso também mostra que a organização oferece oportunidade para pessoas que atuam 

a pouco tempo no mercado de trabalho, porém não necessariamente sem experiência. Há 

também outros 20% dos entrevistados que possuem mais de 50 anos, isso também demonstra 

que a empresa possui uma boa equipe e como diversidade grande de idade. 

O Gráfico 4 descreve que 50% dos funcionários da organização B, possuem de 16 a 

25 anos, outros 33% possuem idade entre 36 a 45 anos, e outros 17% possuem 50 anos ou 

mais. Por ser uma empresa antiga na cidade ela possui uma vasta variedade de faixas etárias 

em sua equipe o que pode ser muito importante e também o que pode garantir um bom 

desempenho. 

 A próxima pergunta da entrevista, queria evidenciar o que a ética significava na visão 

de cada colaborador. As respostas dadas pelos entrevistados foram postas em gráficos para 

que assim, se pudesse identificar melhor as respostas. A figura 4 identifica o que os 

colaboradores da Organização A descrevem: para 60% dos entrevistados, a ética é 

considerada um conjunto de valores, já para outros 20%, a ética pode ser representada pela 

postura perante a sociedade e, para outros 20%, dos respondentes a ética corresponde ao 

respeito e aos costumes. 
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GRÁFICO  3 e 6- Ética na visão dos colaboradores da Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                    Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Na segunda empresa, a que corresponde por Organização B, foi feita a mesma 

pergunta que na Organização A: o que na visão deles significava a ética. 50% dos 

respondentes da entrevista, descreveram que a postura em qualquer lugar, principalmente na 

empresa corresponde a ética; já para outros 33% das pessoas, a ética é um conjunto de 

valores; e para o restante que caracterizam 17% dos entrevistados a ética condiz com o 

respeito e o costume. 

A ética pode possuir muitas compreensões. Para Cenci, (2010), ela possui um 

conceito geral que pode ser identificado como os parâmetros do agir humano, dentre esses, 

possui-se valores morais e valores para o agir. Isso que Cenci descreve, vai ao encontro com o 

que cada um dos respondentes descreveu acerca da sua compreensão sobre a ética.   

O agir humano e os costumes fazem parte da vida cotidiana, isso se percebe nas 

respostas de cada colaborador. Desta forma, isso tornar-se significativo para a empresa, pois 

seus colaboradores conhecem o significado da palavra ética. Para Vaz e Monegatto (2010), a 

ética é um conjunto de valores. Ela tem a função de identificar como os seres humanos vivem 

em sociedade e se relacionam entre si, e como buscam identificar e justificar seus costumes e 

preceitos, diante da sociedade em que estão inseridos.  
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GRÁFICO  4 e 8- Ambiente de trabalho, Organização A e B 

 

  Fonte: dados da pesquisa (2020)                                          Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Foi perguntado para os colaboradores o que mais os agradava no local de trabalho. O 

gráfico 7 mostra qual é a opinião deles: 20% das pessoas entrevistadas destacam que o que 

mais gostam no seu local de trabalho são as pessoas e os colegas, já para os outros 80% ajudar 

os outros, como trabalhar em equipe e para os professores, ajudar seus alunos e poder vê-los 

crescer. 

O gráfico acima mostra as repostas dos colaboradores da segunda empresa, 

Organização B: para 50% dos colaboradores, o que mais gostam da empresa são as pessoas e 

o trabalho em equipe, muitos destes funcionários descreveram que eles dependem do trabalho 

de outras pessoas, assim necessita-se saber trabalhar em grupo; outros 33% descrevem que 

ajudar os outros é o que mais os motiva no ambiente de trabalho; e, por fim, 17% dos 

entrevistados descrevem que para eles a estrutura e a organização da empresa em que 

trabalham é o que mais os atrai.  

Cenci (2010) argumenta que se possui uma pluralidade muito grande de 

comportamentos dentro da vida profissional do ser humano. Existem vários profissionais 

bons, porém possuir ética vai muito além do profissionalismo. O bom profissional deve ser 

tecnicamente bom e com uma conduta ética inalienável. 

Os colaboradores entrevistados das duas organizações consideram que as pessoas, e 

poder ajudá-las, os influencia a ser melhores e é algo imprescindível no local de trabalho. A 

troca de experiências, também, é algo prazeroso para alguns destes colaboradores, pois assim 

há o crescimento como profissional e também como pessoa. 
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 Nos gráficos a seguir, explanar-se-á o ponto de vista dos colaboradores acerca do que 

pode melhorar em seu local de trabalho, isso pode ser um indicativo de como as empresas 

correspondem às suas expectativas. 

GRÁFICO  5  e 10- O  que necessita melhorar no seu local de trabalho, Organização A e B 

 

    Fonte: dados da pesquisa (2020)                                         Fonte: dados da pesquisa (2020) 

O gráfico 9 identifica o que pode ser alterado para melhorar a atuação das empresas. 

Por isso, a Organização A, por ser uma instituição de ensino, deve prezar por algumas 

melhorias para que o ensino e a capacitação de seus alunos sejam a melhor possível. Neste 

gráfico 80% dos funcionários entrevistados explicam que o que mais os incomoda no 

trabalho, é a falha na comunicação, ou a falta dela em alguns momentos, o que pode implicar 

em algumas rupturas na empresa, pois influencia direto na estrutura de algumas partes da 

organização.   

Já para os outros 20% dos respondentes, a estrutura da organização é o que deveria ser 

alterada, porém muita coisa já foi reestruturada, mas há algumas outras coisas que podem ser 

melhoradas, como, por exemplo, a estrutura da biblioteca, a fim de que ela consiga trazer 

ainda mais subsídios aos estudantes e professores.  

O gráfico 10 evidencia que as pessoas realmente gostam do ambiente e da empresa em 

que trabalham, pois 50% dos entrevistados responderam que a empresa fornece todo o 

equipamento e estrutura para a realização das suas funções e, por isso, acreditam que não seria 

necessária mudança neste quesito.  

Para outros 33% a comunicação em certas ocasiões ainda deixa a desejar, em 

específico entre pessoas do mesmo setor. Outros 17% discordam dos primeiros, pois afirmam 

que há falta de ferramentas para que o trabalho seja feito de maneira correta e completa.  
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A comunicação em qualquer sociedade ou empresa é essencial, pois uma falha neste 

quesito pode gerar muitos atrapalhos e também perdas. Nesse sentido, a comunicação deve ser 

trabalhada de forma primordial, para que assim ela possa gerar entendimento e conforto para 

todos que atuam e que prestam o serviço na organização. 

Para Dias e Nascimento (2016), a comunicação é relevante, em todos os ambientes 

principalmente no sistema organizacional. Caso haja uma boa utilização, ela pode ser um 

diferencial para a empresa, porém caso isso seja mal estruturado não se possuirá um bom 

resultado, ocasionando alguns transtornos. Mesmo possuindo uma empresa bem estruturada é 

necessário que a mesma saiba como tratar a comunicação, seus fluxos de canais e suas 

tecnologias. 

Outra questão a ser discutida é o quão a ética pode influenciar e ser importante no 

local de trabalho. Por isso, esta foi uma das questões da entrevista, saber: entender quais eram 

as principais atitudes que se deve seguir no local de trabalho. 

GRÁFICO  6 e 12- Essencial no seu trabalho, Organização A e B 

 

 Fonte: dados da pesquisa (2020)                                          Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Esta pergunta está atrelada a várias colocações diferentes, pois cada pessoa possui uma 

visão do que pode ser essencial. No gráfico 11 apresenta-se que para 40% dos entrevistados o 

que realmente é essencial no local de trabalho, é a responsabilidade; já outros 40% destacam 

que o essencial no local em que trabalham é a estrutura, pois como se trata prioritariamente de 

salas de aula, isso influencia no aprendizado de todos que estão neste local. Por fim, para 

outros 20% o respeito e a confiança devem prevalecer nos locais de trabalho, pois assim se 

constrói pessoas com caráter e com educação consistente. 
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O gráfico 12, mostra que na organização B as respostas foram bem diversas. Para 33% 

das pessoas responderam que para elas o essencial é o respeito e a confiança para a realização 

de todas as atividades. Já para outros 33% o mais importante, além do respeito e da confiança, 

são as pessoas, pois segundo eles as pessoas são a chave de tudo na empresa.  

Para 17% dos entrevistados, o que realmente é essencial no local de trabalho é a 

estrutura da empresa e de todo o equipamento para que se consiga desenvolver um bom 

trabalho. Completando o número de entrevistados, outros 17% acreditam que o essencial é a 

responsabilidade de cada colaborador. 

As duas organizações concordam que o respeito, a responsabilidade e a estrutura são 

totalmente essenciais para que o trabalho em equipe ou até mesmo a organização em si siga 

de forma produtiva e sustentável. Para Ribeiro e Santana (2015), com o mercado cada vez 

mais competitivo, as empresas devem prezar pela boa gestão e pela qualidade de vida no 

trabalho. Além disso, elas devem possuir uma visão não somente da lucratividade, mas 

também do colaborador em si, pois isso influencia diretamente no seu desempenho. 

    

GRÁFICO  7 e 14 - A Ética é importante no seu local de trabalho, Organização A e B 

 

 Fonte: dados da pesquisa (2020)                                          Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

 O gráfico acima mostra qual a relação da ética com as pessoas e a empresa em que estão 

inseridas. 100% dos entrevistados responderam que a ética é essencial para atuar na área em 

que trabalha. A Organização A, ainda mais por ser uma instituição de ensino, deve sempre 

prezar pela conduta correta, para que seus colaboradores e alunos permaneçam integrados, 

satisfeitos e que confiem na instituição. 

A mesma pergunta foi feita para os colaboradores da Organização B, e para eles a ética 

é essencial para o trabalho. A metade dos entrevistados respondeu que sem a ética não haveria 
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trabalho a ser realizado e nem reputação a zelar pela empresa, por isso, esta questão é tão 

importante. Entretanto, a outra metade dos entrevistados avaliou que a ética é importante, 

porém não é totalmente vital para a organização, pois ela conseguiria se manter sem a 

permanência da ética. 

As duas organizações prezam pela ética de toda forma, perante seus colaboradores, 

fornecedores e clientes. A Organização A por ser uma instituição de ensino deve prezar 

sempre pelo bem-estar e pela educação, de seus colaboradores e de seus alunos, por isso para 

eles a ética é tão presente e tão importante. Já a segunda empresa possui a ética como 

importante, porém existem outros fatores que devem ser levados em consideração, pois é uma 

empresa que está com outro foco de mercado, por este motivo, algumas vezes as condutas 

morais são reestruturadas de acordo com o contexto e com as transformações da sociedade.  

GRÁFICO  8 e 16 - Apresentaram-lhe o código de ética da empresa, Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                              Fonte: dados da pesquisa (2020) 

Esta pergunta representa uma forma de visão da organização perante a ética. A 

explanação descreve quanto dos colaboradores realmente conhecem a empresa na sua 

totalidade. No gráfico acima a Organização A não havia disponibilizado ao conhecimento de 

todos os colaboradores o código de ética, porém as pessoas que responderam a entrevista 

descrevem que isso não os impediu de conhecer o que realmente era necessário para atuar na 

instituição, pois com o tempo e as reuniões de colegiado, foram explanadas as ideias e normas 

de conduta que a instituição segue e zela.  

O gráfico 15 mostra que 80% dos colaboradores entrevistados não conhecem o código 

de ética da organização, já 20% foram apresentados ao código de ética da empresa de outras 

maneiras, como através das reuniões e por falas de outros colegas. 
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Para esta mesma pergunta, na Organização B, as respostas foram totalmente opostas a 

outra instituição: 83% dos entrevistados afirmaram que conhecem o código de ética da 

empresa e que foram apresentados a ele nos primeiros contatos, pois para a organização a 

forma de se portar perante outros colegas, fornecedores e clientes é fundamental. Já para 17% 

dos entrevistados após ingressarem em uma nova função foram apresentados ao código de 

ética. 

Narchi e Seca apud Oguisso e Shimidt (1999) descrevem que o código de ética pode ser 

considerado lei dentro de uma organização, pois ali estão dispostos deveres e direitos que 

cada funcionário da organização ou da profissão devem seguir.  Isso sustenta que o código de 

ética é importante para qualquer relação dentro de uma empresa, por isso, a instituição que 

não possuir este modelo de código pode ser prejudicada de alguma forma, como por exemplo, 

em algum acordo entre funcionário e instituição. 

GRÁFICO  9  e 18- Principais ganhos com a ética, Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                        Fonte: dados da pesquisa (2020) 

A ética é importante para todos os tipos de relação, por isso, no gráfico 17, cerca de 

80% dos respondentes descreveram que por possuírem ética no seu local de trabalho, o ganho 

que elas possuem é o respeito de todos, principalmente dos alunos. Para estas pessoas o ganho 

pessoal é mais importante que o financeiro. Já para 20% restantes, o ganho como a confiança 

e ganhos morais são mais bem aproveitados, pois isso pode transcender para além da 

instituição. 

 Já na Organização B, segundo o gráfico 18, metade dos respondentes 50%, descrevem 

que para eles a confiança e os valores morais devem ser o principal nos ganhos com a ética na 

instituição. Outros 33% explanam que os ganhos financeiros e a participação nos lucros 
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dentro da organização, também são importantes e podem ser reconhecidos com a utilização da 

ética. Para outros 17% os ganhos pessoais com a utilização correta da ética é o que mais 

influencia na instituição e no desempenho de cada pessoa. 

  Como já descrito em algumas outras partes deste trabalho, a ética é algo muito 

importante, porém para algumas pessoas a ética só pode ser seguida se tiver algo a ganhar 

com ela. Isso não é ser ético, pois o ser ético é fazer sem esperar algo em troca. Estas 

respostas foram muito importantes, pois assim consegue-se identificar a visão que cada pessoa 

possui da empresa em que está inserida e da influencia da ética nas relações de trabalho. 

 

GRÁFICO  10 e 20- Principais perdas sem a ética, Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                     Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 A pergunta feita nesse momento possuía o mesmo contexto de investigação da anterior. 

Desta vez a pergunta se referia as perdas que cada pessoa teria sem a ética em seu trabalho. 

Para as pessoas que trabalham na instituição de ensino (gráfico 18), 100% responderam que a 

maior perda seria o emprego, pois para todos eles, sem a ética é impossível de se trabalhar. 

 Na Organização B, as principais perdas representadas pelo gráfico acima, 67% seria a 

perda da confiança com outros colegas e a instituição, acarretando na perda do emprego, pois 

a confiança também pode ser considerada base de qualquer relação, principalmente a de 

trabalho. Para 33% das outras pessoas entrevistadas o respeito também pode ser perdido com 

a falta de ética nas relações de trabalho. 

  É vital para as organizações possuírem a ética balizando as suas relações. Cenci (2010), 

descreve que a ética não é algo abstrato que não se consiga entender, mas sim algo singular e 

específico de cada ser humano, orientando assim o agir corretamente.   
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GRÁFICO  11 e 22- Escolher entre lucro ou ética, Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                      Fonte: dados da pesquisa (2020) 

A pergunta acima é algo bem pessoal, pois ela descreve qual é a relação que cada 

pessoa possui com a ética. Assim, a opinião descrita aqui identifica a relação que cada 

colaborador possui com sua empresa e a importância que ele dá aos princípios éticos 

vivenciados no seu espaço de trabalho. Na Organização A, 100% dos colaboradores 

responderam que entre a escolha do ser ético ou de lucrar a mais, escolheriam a ética. 

 Para a Organização B esta pergunta produziu a mesma resposta que para a Organização 

A, pois diz respeito ao caráter de cada pessoa na organização. Assim as respostas dos 

colaboradores foram 100% escolhendo a ética. O ideal de toda empresa seria a conciliação 

entre ética e lucro, para que assim ela consiga se manter firme no mercado e também na 

sociedade. A ética deve ser algo primordial na empresa e o lucro também, pois sem lucro não 

se possui empresa e sem ética não há relação saudável. 

GRÁFICO  12 e 24- Trabalhar sozinho ou dividir suas funções, Organização A e B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020)                                         Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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A Organização A, é uma instituição que busca o melhor para todos que estão ali. Isso 

deve prevalecer em todos os aspectos, portanto, trabalhar sozinho em uma instituição de 

ensino não é vantajoso, todos devem se ajudar, por isso 100% dos entrevistados escolheram 

que dividiriam suas funções ganhando o que já ganham, pois na opinião de muitos deles 

dividir é somar. 

 O gráfico 24 está dividido ao meio: 50% dos entrevistados gostariam de aumentar seus 

salários e trabalhar sozinhos, porém os outros 50%, gostariam de manter seus salários e 

dividir as funções. 

  Algumas pessoas descrevem que já trabalham em seus setores sozinhos, isso para eles é 

algo natural. Aqui há um alerta: isso pode ser um engano, pois a empresa funciona como uma 

enorme engrenagem, todas as peças trabalham juntas, isto é, se uma peça falha as outras 

falharão também, por isso, o trabalhar sozinho muitas vezes não significa trabalhar sem 

relação com os outros, pois o trabalho irá continuar com outras pessoas envolvidas no 

processo. 

 As organizações pesquisadas são empresas que demonstram vivenciar a ética no seu 

ambiente de trabalho. A primeira organização preza pela ética, pois compreende que a 

conduta perante seus alunos e a sociedade em si é primordial, para que os resultados do ensino 

sejam satisfatórios e consistentes. Já a segunda empresa preza pela ética para justificar seus 

processos internos de trabalho e, também, para preservar e fortalecer sua reputação perante 

seus colaboradores, clientes e fornecedores. 

 Por isso, para ambas as organizações o comportamento ético é essencial. O ambiente de 

trabalho deve organizar-se a partir de princípios éticos, fortalecendo a organização como um 

todo e projetando um futuro muito sólido. As entrevistas sustentaram a compreensão da ética 

enquanto ciência que orienta o agir humano e torna as relações humanas autênticas e 

humanizadoras. Vida longa às organizações que prezam pela ética. 
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6 CONCLUSÃO  

O trabalho apresenta a ética profissional como algo a ser seguido em todos os 

parâmetros da empresa, em cada escolha, em cada pensamento da equipe ou individual, o que 

caracteriza uma organização e seu trabalho. O tema trabalhado é de extrema importância para 

a vida pessoal, empresarial e social. 

Para as organizações existem inúmeras formas de identificar a ética e de perceber 

como ela está intrínseca no dia a dia. Nas organizações pesquisadas, a ética está descrita em 

várias atividades e visão dos colaboradores. Na organização A o sentido da palavra ética está 

muito aparente nos colaboradores, eles possuem a ética como fator orientador principal de 

trabalho, ela está realmente presente no seu cotidiano. O ganho com a ética na visão deles é 

mais importante que o próprio salário, pois como eles mesmos descrevem, possuem vidas a 

serem desenvolvidas em suas mãos e, por tal motivo, deve-se possuir o maior cuidado com o 

comportamento e a conduta moral no ambiente de trabalho.  

A Organização B não possui o compromisso primordial de criar seres para a vida, 

porém o valor da ética perante os colaboradores e seus clientes é algo salutar. A visão de ética 

dessa empresa é algo muito bonito e o amor que cada funcionário possui pela empresa é 

incrível. A empresa possui um compromisso muito grande com cada pessoa com que tem um 

vínculo, fazendo com que todos se sintam bem no ambiente de trabalho. Isso só é possível por 

que o local preza pela boa conduta e pela ética.  

Como já descrito, as organizações possuem muitos pontos positivos: como o 

comportamento perante os funcionários e a clareza em que descrevem suas funções. Porém, 

há adequações que devem ser consideradas: por exemplo, na Organização A algo que 

realmente deveria ser adotado é a criação de um código de ética e este ser repassado para 

todos os colaboradores, os antigos e os novos também, para que não haja dúvidas de como a 

organização trabalha. Isso pode auxiliar muito no desemprenho dos funcionários.  

Outro ponto notável, na Organização B, é o conflito de gerações, pois pessoas mais 

velhas não estão acostumadas a pessoas um pouco menos experientes, o que pode gerar um 

pequeno conflito entre pessoas do mesmo setor ou até mesmo de áreas diferentes. Isso ocorre 

por que a empresa preza pela abertura de oportunidades e, também, de aprendizado. Porém, 

isso é algo a ser trabalhado, pois é importante que todos os colaboradores, independente das 
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gerações que estão inseridos, se entendam e realizem suas atividades laborais de forma 

harmônica.  

Este trabalho foi um aprendizado muito grande em relação ao convívio entre as 

pessoas e como elas se comportam perante as situações em que a ética se faz presente. A ética 

é muito importante para a vida da organização, o que deixa um parecer de que sem ela não 

haveria trabalho de qualidade, pois ela norteia o comportamento das pessoas e avalia sua 

conduta. 

Por fim, entende-se que as organizações pesquisadas qualificam o seu ambiente de 

trabalho nos princípios da ética profissional. Por tal motivo, compreende-se que o sucesso das 

mesmas se dá, também, pelo cuidado com a conduta dos seus colaboradores. Vida longa a 

essas organizações e que sirvam de exemplo para muitas outras no que tange a importância 

dada à ética no seu ambiente de trabalho. 
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8 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISSA 

1.  O que você entende por ética? 

 

2. Do que você mais gosta no seu ambiente de trabalho? 

3. O que você acha que precisa melhorar no seu trabalho? 

4. Cite algumas coisas que você considera essencial no ambiente de trabalho? 

5. Você acha a ética importante no seu ambiente de trabalho? Por quê? 

 

6. Desde o seu início na empresa você foi apresentado a um código de ética? 

 

7. Quais os principais ganhos que você tem no seu ambiente de trabalho com a ética?  

 

8. Quais as principais perdas que você teria no seu trabalho sem a ética? 

 

9.     Você considera mais importante o lucro para a empresa mesmo que indo contra 

princípios éticos ou seguir os princípios da ética mesmo que isso represente uma perda de 

percentual de lucro? 

10.  Se você pudesse escolher entre receber um aumento e trabalhar sozinho ou ganhar o 

mesmo que já ganha e passar a dividir suas tarefas com um colega: o que você escolheria? 


