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Resumo
Diariamente as pessoas são levadas a tomar decisões. Entre os vários fatores a serem

considerados nestes momentos estão as decisões entre o ser correto ou não, o que é extremamente
subjetivo. A mesma pessoa pode mudar de opinião em fração de segundos, ao perceber uma variável
que não estava sendo levada em conta na primeira análise.

Imagine isso a nível empresarial, onde o número de participantes e de variáveis aumentam
consideravelmente. Uma das formas de retratar estas variáveis são os Jogos de Empresas.

Este artigo tem como finalidade apresentar um modelo de condutas éticas aplicáveis às
simulações de jogos de empresa, ou seja, demonstrar as várias nuances desses jogos e a necessidade
da aplicação de normas de condutas, como parâmetros para que os gestores empresariais  possam
tomar suas decisões, visando atingir os objetivos empresariais, sem esquecer o código de ética
existente. Este será o fator delimitador entre tomar ou não tomar determinada atitude. Não somente
como respeito ao ambiente interno e externo, mas também como proporcionador do crescimento e
mantenedor da sobrevivência empresarial, objetivos intrínsecos dos Jogos de Empresas.

Palavras Chaves: Ética, Jogos, Conduta, Normas, Decisões, Moral, Simulações,
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Introdução

Nem sempre as decisões entre certo e errado, bem e mal dizem respeito a fazer ou
não fazer. Serão as Atitudes Éticas o domínio dessa realidade entre as pessoas? Estarão as
decisões éticas, muitas vezes, ligadas a juízos e opiniões? Na administração de uma
empresa, em função da complexidade das operações diárias, as atividades são normalmente
segregadas pelos seguintes cargos: Diretor Geral; Diretor de Marketing; Diretor de
Produção e Pessoal; Diretor Financeiro. Numa visão sistêmica empresarial, apesar da
divisão das funções, todos devem trabalhar inter-conectados, de forma que se obtenha uma
maximização da riqueza dos acionistas.

 No momento em que a humanidade está contaminada pela corrupção amplamente
divulgada pela mídia, à atividade de Gestor Empresarial, como outras, devem ter como
raízes, os conceitos éticos para condução da gestão dos negócios. Neste contexto, observa-
se os jogos de empresas, como uma forma de simulação da realidade Empresarial. Nestes, o
processo de tomada de decisões ocorre em função dos impactos no ambiente interno e
externo.

É observado que a globalização da economia, ou seja, a abertura dos blocos
econômicos para livres negócios entre outros, traz consigo, o acirramento da competição
Empresarial. Tal fato tem proporcionado um crescimento do número de empreendimentos
desenvolvidos em conjunto. Estes são denominados de Joint Ventures. É um tipo de
associação que se caracteriza por ter o controle acionário compartilhado por vários
investidores. Nos jogos de empresas podem ser introduzidos momentos de decisões entre
formar ou não formar parcerias (Joint Ventures) que viabilizem o alcance de resultados
compartilhados entre todas as empresas envolvidas

Este artigo tem por objetivo desenvolver uma discussão das relações sociais do
homem como gestor empresarial, abordando o significado da ética na conduta humana; a
diferença entre ética e moral e por fim a ética nos negócios. Para tanto, procurou-se
apresentar um modelo de condutas éticas aplicáveis às simulações de jogos de empresas. E
ainda, apresentar através da metodologia de ensino dos Jogos de Negócios, as principais
variáveis do ambiente empresarial que necessitam de atitudes éticas. Tal proposta encontra
fundamento nas idéias difundidas por SILVA E SPERONI (1998, p.78) quando da
afirmação “a ética profissional tem como premissa maior o relacionamento do profissional
com seus clientes e com outros profissionais, levando em conta valores como a dignidade
humana, auto-realização e sociabilidade” Logo, se por um lado o acompanhamento e
implementação dos avanços tecnológicos pode trazer sucesso na função de gestor
industrial, sem uma conduta ética, esse sucesso pode se transformar em fracasso.

 Diante desta problemática, surge o questionamento de qual o modelo de
comportamento ético condizente com os padrões morais construídos pela coletividade na
qual os gestores empresariais estão inseridos? Para responder a esta questão, faz-se
necessárias algumas reflexões sobres as questões éticas, isto no contexto histórico,
evidenciando a relação do homem com o ambiente empresarial.

Considerando que as organizações empresariais estão interagindo constantemente
com os seus gestores, é importante discutir algumas variáveis que influenciam nas decisões
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dos gestores, principalmente, quando tais decisões de alguma forma terão um impacto
relacionado com uma atitude ética.

Para consolidar a discussão, será apresentado um modelo que proporcione ao
gestor empresarial um parâmetro de orientação relativo às condutas éticas em suas decisões.

Significado da Ética na Conduta Humana

O dicionário Aurélio define Etimologicamente, o termo ética como palavra
derivada do grego ethikos, chegando à língua portuguesa através do latim ethicu,
significando assim, “o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana,
suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à
determinada sociedade, seja de modo absoluto”.

Tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou reflexão científica ou
filosófica e até teológica, sobre os costumes e as ações humanas.

Em uma concepção moderna, ética é definida por VIDARI, Giovanni, apud. SÁ. A
Lopes (2000: 44), como a ciência que tem por objeto essencial o estudo dos sentimentos e
juízos de aprovação e desaprovação absoluta, realizados pelo homem acerca da conduta e
da vontade humana.

Ética x Moral
A palavra Moral vem do latim mores, significa conjunto de regras de costumes

consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para
grupo ou pessoa determinada.

Quando se questiona o que é correto e se quer definir o que é bom, sendo o
questionamento de caráter amplo e geral, o problema é teórico, ou seja, simplesmente ético.
Tem-se então a moral como ação; a ética é a norma, já que ela não cria a moral, sendo,
antes, uma abordagem científica dela. É a ciência do comportamento moral dos homens na
sociedade, ou melhor, um enfoque do comportamento humano cientificamente.

A ética estuda, aconselha, e até ordena; a moral é expressão da coexistência. Tanto
a ética quanto a moral relacionam-se com os valores e as decisões que levam a ações com
consequências para todos. Podem os valores variar, todavia, todos se relacionam com um
valor de conteúdo mais importante, estando até mesmo, subentendido nos outros.

Deste modo, tem-se como moral o conjunto de costumes, normas e regras de
conduta estabelecidas em uma sociedade e cuja obediência é imposta a seus membros,
variando de cultura para cultura e se modifica com o tempo, no âmbito de uma mesma
sociedade.

O desrespeito a alguma das regras morais pode provocar uma tácita ou manifesta
atitude de desaprovação. Apesar de haver em cada indivíduo uma reação instintiva contra
regras e obediências a qualquer autoridade, até hoje nenhum grupo ou comunidade pôde
existir sem normas que regulem a moral. O quadro 01 sintetiza, demonstra de forma
resumida, o objeto de estudo da ética.
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Quadro 01

(a)
(b)

 (e)  (d)
(c)

Fonte: SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. 2000. Campos (adaptado)

Deste modo, a questão ética deve ser contemplada em todos os níveis da
sociedade, principalmente, no que tange o mundo dos negócios.

Por que ética nos negócios?

Verifica-se que no mundo dos negócios, as relações de uma empresa com seus
funcionários, principalmente quando se diz respeito ao trato com chefes e subordinados no
desempenho de tarefas, têm provocado algumas discussões, uma delas se refere ao campo
da ética. O que tem sido observado é que algumas empresas têm buscado maior atenção ao
padrão ético que vigora dentro de suas organizações.

Em um cenário como o brasileiro, marcado por corrupções, fraudes e abusos de
poder, abordar a questão da ética na gestão das empresas tem se tornado uma tarefa de vital
relevância para o bom desempenho das atividades, pois, está confirmado, que as empresas
que contemplam os aspectos éticos em seus modelos decisoriais, têm maior probabilidade
de continuarem com credibilidade junto a sociedade.

Um exemplo bastante claro disto é o caso da Industria farmacêutica Johonson &
Johonson, que em 1982 ao ter o medicamento Tylenol contaminado com cianeto na região
de Chicago, agiu com prontidão e imediatamente recolheu e destruiu todo os lotes de
remédios e descontinuou a produção por um determinado período. Ainda fez uma
divulgação ampla na mídia sobre o assunto, e também indenizou famílias que foram
atingidas com a contaminação. Concluiu-se que a contaminação dos medicamentos não
partiu de negligência da empresa, e sim, por ato criminoso de sabotagem.

Ao tomar esta atitude, a empresa ratificou  sua posição na sociedade, de não ser
uma mera fabricante de remédios, e sim, uma empresa que tinha um negócio estratégico
que era o de vender “saúde segura”. Esta decisão estava  amparada em seu código de
conduta, que contemplava decisões éticas para situações de grave emergência. Com isso,
manteve a credibilidade a fidelidade junto aos seus consumidores  como uma empresa
responsável e confiável.

Ética (disciplina
teórica)

As morais e os
costumes
históricos

Teorias altruístas
Morais
altruístas Morais egoístas

Objeto de estudo
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O exemplo demonstra como uma decisão ética é importante na gerência de um
negócio, muitas vezes servindo até de termômetro sobre  sua continuidade. Deste modo, os
gestores devem estar atentos em suas decisões, e principalmente, amparados em condutas
que contemplem decisões éticas.

Segundo SROUR (2000: 47) as empresas detêm marcas que representam preciosos
ativos e que consomem tempo e dinheiro para serem construídas. Em decorrência, muitas
delas percebem que perder a credibilidade, deixando de ser transparente e de agir
rapidamente, é um passo fatal para o negócio que operam.

Assim, a questão ética tem adquirido relevância nas organizações empresariais,
principalmente em função de ser uma opção estratégica nas decisões dos gestores. Destaca-
se ainda que ao integrar o país em um mercado que se globaliza, conseqüentemente, exigirá
posturas de transparência e de probidade das empresas.

Os Jogos de Empresas como um suporte nas decisões empresariais

Alguns simuladores virtuais de decisões no âmbito da empresa tornam-se vitais na
condução dos negócios, pois este ambiente de virtualidade, buscando evidenciar os
impactos ocorridos em função de determinados eventos internos ou externos. Para isto, é
utilizada uma técnica denominada de jogos de empresas, que  têm por objetivo imitar a
realidade de uma empresa através de modelos que reproduzem os fenômenos do ambiente
real. Isto é verificado através de simuladores que demonstram as reações sofridas por uma
organização em função de determinadas situações que proporcionam  a tomada de decisão.

Um exemplo  é a simulação de um dissídio coletivo, onde existe toda uma
negociação sindical para prover reajustes aos funcionários, a simulação nos jogos de
empresas permitirá que os gestores analisem uma série de decisões de forma que não
comprometa o fluxo operacional da empresa.

Outros tipos de decisões ainda podem ser tomadas utilizando esta técnica, os
gestores poderão ter parâmetros decisórios para, por exemplo, comprar, associar-se, fazer
consórcios com outras empresas , enfim, decidir sobre o crescimento de uma organização.

Necessidade de ética nos jogos de empresas

Porque a ética é necessária nos Jogos de Empresas? Porque ela "visa" ordenar e
estabelecer parâmetros para que todos possuam as mesmas condições ao desempenhar seus
papéis durante os jogos, ou seja, não podem existir dois pesos e duas medidas. Ao contrário
da Fórmula 1, todos têm que ter os carros iguais. Neste ambiente será observado a figura
dos jogadores que irão representar a funções gerenciais de uma empresa, estes irão
enfrentar problemas e desafios, onde  escolherão entre múltiplas alternativas para a tomada
de decisão.

O vencedor será aquele cuja equipe trabalhar de forma mais eficiente e eficaz
possível. Portanto, o que fará a diferença será o talento, conhecimento, experiência,
estratégia utilizada, harmonia do grupo, boa administração do tempo, enfim, há uma grande
motivação pela busca do 1º lugar, visto que, o que vale para um, vale para todos.

A solução poderia ser a criação de um código de ética com a participação de todos
os envolvidos no processo, para que ninguém se sinta excluído ou prejudicado
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posteriormente, no decorrer das jogadas. Esse código deve abranger todas as questões
possíveis, tais como: sistemas formais; mensuração; liderança; negociação; expectativas;
consistência; chaves para o sucesso; serviço ao cliente; comunicação; influencia dos pares;
consciência ética.

O jogo de empresa é uma simulação de um fato real e como tal possue regras e
procedimentos. Os participantes do jogo devem se submeter a elas. Não deixando
prevalecer os seus interesses particulares. Caso isso aconteça, eles deverão ser punidos, o
que servirá de exemplo para os demais. Portanto, apenas a existência do código de ética não
é suficiente. É preciso que os seus preceitos sejam observados, não só para punir, mas
também para valorizar as atitudes éticas, que podem gerar benefícios para empresa como
um todo.

Ao tomarmos uma decisão, automaticamente, descartamos uma ou mais
alternativas. Quando essa decisão precisa ser tomada por empreendimentos em conjunto,
esse processo se torna ainda muito mais complexo, pois, apesar do objetivo final ser único,
os meios para alcança-los são diversos, em função das inúmeras visões que se tem sobre o
problema. Assim, os Jogos de Empresas são relevantes, ao experimentar cada uma das
alternativas propostas, apresentando seus pontos fortes e fracos. A alternativa escolhida não
será a melhor ou a pior, porque a melhor num aspecto X, pode representar o pior resultado
num ponto Y. Ela será então, a mais conveniente, no dado momento, em função do
atendimento a determinada necessidade. Isso implica na verificação de todas as questões,
caso uma das variáveis sofra alteração, porque a busca é pelo aproveitamento das
oportunidades.
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Modelo de condutas éticas aplicáveis às simulações de jogos de empresas

O termo Código, deriva do latim codex, tirado de caudex (tronco de árvore),
primitivamente, significa tábua ou prancha que passou a designar toda espécie de coleção
de escritos sobre determinados assuntos.

Na terminologia jurídica, significa coleção de leis. Termo que se aplica a todo
conjunto de leis elaboradas por autoridades competentes, normalmente pelo Poder
Legislativo, reunidas num só corpo e destinadas a reger a matéria, que faz parte, ou que é
objeto de um ramo do Direito.

Nas organizações empresariais, os códigos de condutas foram desenvolvidos a
partir da necessidade de delimitar atitudes de funcionários, gestores e até proprietários, isto
visando um relacionamento de forma mais ordenada no ambiente de trabalho, contribuindo
com a maximização do fluxo das atividades de uma empresa.

Na simulação dos jogos de empresas , torna-se vital o uso de um código de ética
para tabular as relações da dinâmica das empresas envolvidas no jogo. A  sua ampla
utilização  mostra também a necessidade da criação de um código de conduta – padrão, mas
que pudesse ser revisto com o decorrer do tempo e das circunstâncias. A seguir é
apresentado  um modelo tomando como base o desenvolvido pelo CEPPA – Council on
Economic Priorities Accreditation Agency que criou um padrão internacional em 1997,
baseado em convenções sobre direitos humanos, que serviu de parâmetro para inúmeras
companhias estabelecerem seus códigos de ética.

Sabendo-se que as pessoas produzem mais e melhor quando conhecem e acreditam
nos objetivos da organização, esse código deve abordar:

•  sistemas formais: as regras de condutas éticas devem ser claras e
transparentes para todos os participantes do jogo. Se num primeiro instante isso parece
limitar as capacidades humanas, após uma observação cautelosa, verifica-se uma faixa bem
larga de comportamentos que podem ser desenvolvidos, com o intuito de conquistar os
interesses comuns;

•  mensuração: as pessoas geralmente se preocupam mais com os aspectos
que são formalmente avaliados, pois eles medem o retorno. Ao serem recompensadas, as
pessoas se estimulam a ultrapassar limites;

•  liderança: as atitudes dos líderes podem ser amplamente seguidas, desde
que eles sejam pessoas confiáveis e profissionais competentes. Dessa forma, eles
conseguem o respeito dos demais, contribuindo para solidificar os valores e crenças
organizacionais. Assim, eles obtêm informações necessárias a tomada de decisões, de suas
várias fontes;

•  negociação: quando as pessoas estão unidas em prol de um objetivo
comum, mesmo que surjam diferenças de opiniões, elas conseguem chegar a um acordo
tipo: ganha – ganha, aonde não é preciso que um perca para que o outro ganhe;

•  expectativas: as expectativas das organizações estimulam os funcionários
a alcança-las, desde que haja congruência entre as mesmas e as aspirações e as capacidades
dessas pessoas. Por isso, as expectativas empresariais precisam ser claras e muito bem
definidas;
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•  consistência: para elevar o desempenho organizacional, as pessoas
precisam ter certeza do que é certo e errado. Assim, elas não terão dúvidas de como se
portar em cada situação, visto que, o seu objetivo é igual ao da organização;

•  chaves para o sucesso: cada organização tem as suas próprias chaves para
o sucesso, contudo, ele se torna mais palpável à medida em que é difundido por todos os
níveis hierárquicos, sem se limitar a um pequeno grupo;

•  serviço ao cliente: os funcionários tratam os clientes externos da mesma
maneira pela qual eles são tratados pelas organizações. Sendo assim, um código de ética
diferente para clientes externos e internos não funciona, refletindo de forma negativa e
incongruente a postura organizacional;

•  comunicação: é papel dos gestores comunicar aos seus funcionários o que
a organização espera deles. Uma comunicação eficaz aumenta consideravelmente as
possibilidades de conquistas das metas empresariais. Para isso, é preciso que esses gestores
conheçam profundamente as características organizacionais: suas capacidades, seus limites,
suas oportunidades e ameaças;

•  influência dos pares: essa pode ser negativa ou positiva. No primeiro
caso, os funcionários serão influenciados pelos colegas e líderes de má índole, em função
de lacunas deixadas pela própria organização. No segundo caso, a empresa pode encorajar
essa liderança a exemplificar atitudes éticas, misturando esse sistema informal aos
interesses do sistema formal;

•  consciência ética: às vezes, pequenos deslizes não são vistos como
atitudes anti-éticas, principalmente pelos executivos da alta administração. Esses, em
muitos casos, consideram certos favores pessoais como status, em função do cargo, e não a
realidade dos fatos que é o abuso de poder e um comportamento anti-ético, gerando um
péssimo exemplo para a organização.
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Considerações Finais

A prática da ética não é obtida pela simples vontade e determinação dos
controladores e administradores das empresas. Um caminho para encontra-la pode ser
implantação de um código de condutas éticas. A simulação nos jogos de empresas pode
evidenciar o quanto a ética é esquecida, quando se prioriza a ambição. Geralmente é mais
fácil infringir algumas normas dos códigos de conduta do que reduzir os objetivos, sejam
eles organizacionais, como por exemplo, aumentar as vendas em 20% em relação ao
período anterior, ou pessoais, como ser promovido. Principalmente, se o ambiente é
propício a esse tipo de infração e as normas de condutas não existem.

Assim, é de vital importância não apenas conhecer as sanções a que estarão
submetidas caso tomem atitudes anti-éticas, mas também mensurar os benefícios obtidos
por uma atitude ética. Esses quase sempre, são resultados obtidos a longo prazo e se somam
para solidificação e sobrevivência da empresa.

Como os jogos de simulação buscam imitar a realidade através de modelos que a
reproduzam. Este artigo não pretendeu esgotar mais deixar caminhos a serem trilhados por
gestores empresariais e todos os interessados na criação de um ambiente de negócios livre
das práticas anti-éticas.

Mesmo conscientes  de que faz parte da natureza dos jogos a competição, é
necessário o estabelecimento de condutas éticas. Isto pode ser fundamental a gestão
econômica das empresas e a  verificação da necessidade de implementação de novas
estratégias competitivas.
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