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Procure pesquisar sobre o assunto? 
 
 
 
 

Machado Filho (2006)                      Barbieri e Cajazeira (2009) 
 
 

2 Ética Social Empresarial 



 
 

Você conhece algum exemplo de ética social empresarial? 
 
 
 

Os gestores estão cientes das ações praticadas pelo  
corpo interno da empresa? 

 
 
  

2 Ética Social Empresarial 



 
2.1 Ética e moral 

 
2.2 Ética e Responsabilidade Social 

 
2.3 Enfoque Legalista e a Ética 

 
2.4 Relativismo Moral  

 
2.5 Ética Empresarial 
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2.1 Ética e moral                                 Ética 

 
Se origina do étimo grego éthos,  

substantivo masculino que indica... 
 

Hábitos ou Costumes 
 

Conduta do indivíduo 
 

Barbieri e Cajazeira (2009) 
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2.1 Ética e moral                                 Moral 

 
Origina-se da palavra latina moralis, morale 

 
Costumes e  Hábitos  

 
Modo de Vida 

 
Barbieri e Cajazeira (2009) 

 
  

2 Ética Social Empresarial 

Normas  e Valores  
aceitos pela sociedade 
 



 
2.1 Ética e moral                                 Moral 

 
         Ética 

 
 
 
 

Como evidenciar  
a Ética e Moral? 

 
Barbieri e Cajazeira (2009) 

 
  

2 Ética Social Empresarial 

Normas  e Valores  
aceitos pela sociedade 
 

Conduta orientada  
por esses valores e 

 normas 
 

Estudo a respeito 
da moral 

 



2.1 Ética e moral 
 

Como evidenciar a Ética e a Moral? 
 

A moral e a moralidade são os objetos da ética, que é  
considerado um ramo da filosofia ou da ciência 

 
A ética é tratada por qualquer pessoa que reflita sobre questões morais. 

Teorias éticas              reflexões a respeito da moral 
 

Vásquez (1999) apud BARBIERI e CAJAZEIRA (2009) 
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2.1 Ética e moral 
 

Como diferenciar  Éticas?  
 

Ética normativa 
 

Oferece respostas as questões morais,  ocorrem a todo momento e a 
todas as pessoas, grupos e organizações. 

 
 

Exemplo: Lançar ou não um produto cujos impactos ambientais ainda não 
estão suficientemente conhecidos. 

Barbieri e Cajazeira (2009) 
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2.1 Ética e moral 
 

Como diferenciar  Éticas?  
 

Ética normativa 
 

Conhecida como: Ética aplicada; Ética profissional;  
Ética ambiental; Bioética;  

Ética empresarial ou dos negócios 
 
 

Metaética             Estudo da ética 
Barbieri e Cajazeira (2009) 
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Incorpora teorias que enfatizam diferentes stakeholders  
 

Situações conflituosas                      Ético ou antiético? 
 
 

Tipos distintos de  
visão sobre a ética 

 
Conseqüencialista 

Não-conseqüencialista 
Machado Filho (2006) 
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Conseqüencialista 
 

Resultados que a ação produz, irá produzir ou intenciona produzir 
 
 

“Os fins justificam os meios” 
Exemplo:  

•Preocupação com o meio ambiente; 
•Conduta das empresas; 

•Práticas comerciais com o meio ambiente. 
Machado Filho (2006) 
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Não- Conseqüencialista 
 

A natureza do ato que importa, não o resultado 
 
 

“Os fins não justificam os meios” 
Exemplo:  

“[...]que a quebra de uma promessa ou intenção é errada, 
independentemente das conseqüências que resultam dessa quebra”. 

 
Machado Filho (2006; p. 34) 

 
 
 

2 Ética Social Empresarial 



2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Problemas éticos e Dilemas éticos 
 

“O dilema ético ocorre quando qualquer decisão a ser tomada pelo 
indivíduo irá violar importantes questões éticas”. 

 
 

“O problema ético ocorre quando o indivíduo não quer fazer aquilo que 
julga correto” 

 
 

Machado Filho (2006; p. 35) 
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Exemplos de Problemas e Dilemas Éticos 
 

“[...] proteger as espécies que compõem parte da biodiversidade da Terra contra a 
extinção prematura é difícil, controverso e uma responsabilidade desafiadora” 

 
O que fazer? 

•“Não compre peles, peças de marfim e outros produtos feitos de espécies de 
animais em perigo ou extinção”. 

•“Não compre orquídeas, cactos e outras plantas, retiradas de seus habitats.” 
•“Não compre produtos de madeira e papel produzidos com o corte de florestas 

maduras dos trópicos.” 
 

Dilema Ético - a decisão viola Questões éticas  
 

Miller Jr. (2008;p. 227)  
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Exemplos de Problemas e Dilemas Éticos 
 

Resolução Verde - Alimentos Orgânicos 
 

•Como os alimentos são produzidos? 
•Como os solos estão sendo degradados? 

•E a perda da fertilidade do solo? 
•E a erosão severa pela água? 

•E a cobertura das plantas, destruídas pelas queimadas? 
 

Dilema Ético ou problema Ético 
 

Miller Jr. (2008;p. 227)  
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Exemplos de Problemas e Dilemas Éticos 
 

Ciência e Riqueza 
 

•Vivemos em um mundo no qual 1 bilhão de pessoas tem problemas de saúde por 
não terem alimentos e 1,2 bilhão estão doentes ou preocupados com sua saúde 

pela alimentação excessiva. 
 
 
 

Dilema Ético ou problema Ético 
 

Miller Jr. (2008;p. 244)  
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2.2 Ética e Responsabilidade Social 
 

Exemplos de Problemas e Dilemas Éticos 
 

Saúde humana 
 

•Resíduos de pesticidas na água potável, em alimentos e no ar; 
•Contaminação da água potável e de banho por organismos que causam doenças 

provenientes dos resíduos de animais domésticos; 
•Contaminação da carne por bactérias. 

 
 

Dilema Ético ou problema Ético 
 

Miller Jr. (2008;p. 245)  
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