




Nesta aula, vamos abordar os valores, elementos
fundamentais para as decisões éticas individuais e
organizacionais, sejam elas públicas ou privadas.

A consciência ética também é um tema desta aula e
sua abordagem será feita com base nos exemplos
que temos em nosso cotidiano.



 Valores são princípios dos quais não
se abre mão. Eles estão na base de
nossa conduta individual assim como
são os fundamentos da tomada de
decisão das organizações.

 Você conhece os valores declarados
nos espaços onde vocês estão
inseridos? Ex: Escola, casa...



 Observe que na Figura 2.1, os valores estão na base do planejamento
estratégico das organizações.

Figura 2.1: valores da organização na base de seu planejamento
estratégico. Fonte: elaborada pela autora.

 Os níveis estratégico, tático e operacional executam suas tarefas e tomam
decisões com base nas crenças da organização.



 Sá (2010, p. 79), recorre a Aristóteles para ensinar que:
“aos hábitos dignos de louvor chamamos virtudes”

 Vale aqui ressaltar que os virtuosos são dignos de louvor ainda que o meio em
que vivam ou trabalhem não proporcione a prática da conduta virtuosa. A
conduta virtuosa (respeitar todos os seres, por exemplo) é uma qualidade
fundamental no campo da ética e somente é possível para pessoas com valores
(respeito, por exemplo) fortes.

 Veremos mais adiante a importância dos códigos de ética profissionais e
organizacionais, contudo, vale aqui observar que de nada adianta existirem
padrões de conduta se as pessoas não se identificarem legitimamente com seus
princípios.



 Quando os valores mudam, os costumes também mudam, a legislação
acompanha esta mudança e estabelece limites para o convívio harmonioso e este
conjunto determina o comportamento ético das pessoas naquela sociedade.

 Por exemplo, na década de 50 não se imaginava que as mulheres trabalhassem
fora de casa. O valor atribuído à presença da mulher no mundo do trabalho era
diferente daquele que vemos atualmente, no século XXI.

• Formação da família... (Homem – Mulher/Homem-Homem/Mulher-Mulher);
• Salário mais baixos para mulheres
• Homens no trabalho doméstico



 Rios (2011, p. 29), “não é apenas no campo da moralidade que se encontram
valores. Existe valoração na medida em que qualquer interferência do homem
na realidade se dá para conferir um significado a esta realidade”.

Figura 2.2: O papel da mulher nos anos 50 e
no século XXI.
Fonte: http://office.microsoft.com



Os valores podem ser influenciados pelos acontecimentos, relacionamentos,
convivência em família, crenças espirituais e religiosas, amigos, colegas, ambiente
profissional etc. Os valores são intangíveis, eles não são algo que você faz ou tem,
mas eles também não são invisíveis para outras pessoas. A forma como você se
apresenta, comporta-se e interage com os outros, revela os seus verdadeiros
valores.

Veja Alguns Exemplos de Valores:
- Educação (valorização da transmissão de saberes nas diversas áreas da vida)
- Proteção do Ambiente (valorização da preservação e respeito pela natureza)
- Respeito pelos Mais Velhos (aceitar a importância dos mais velhos e agir em

conformidade)
- Escolha de Objetivos de Vida (selecionar objetivos e metas)
- Responsabilidade (fidedigno, de confiança)
- Saúde (procurar bem-estar físico e mental)



- Igualdade (oportunidades iguais para todos)
- Harmonia Interior (em paz consigo próprio)
- Prazer (satisfação de desejos)
- Liberdade (liberdade de ação e pensamento)
- Espiritualidade (ênfase em aspectos espirituais e não materiais)
- Família (valorização da prioridade da família no percurso de vida)
- Sentido de Vida (finalidades e ações que deem sentido à vida, que promovam a

auto realização)
- Polidez (cortesia, boas maneiras)
- Trabalho (valorizar a importância do trabalho no percurso de vida)
- Evolução (valorizar a evolução científica e tecnológica)
- Segurança Nacional (proteção da nação contra os inimigos)
- Respeito Próprio (crença no seu valor pessoal)
- Amor (profunda intimidade emocional e espiritual)
- Perdão (desculpar os outros)



Como definir seus valores?

(Passos):
1. Escreva uma lista de princípios fundamentais nos quais você acredita piamente, e

dos quais não abre mão sob nenhuma circunstância. Pode se inspirar nos
exemplos que foram apresentados, mas não precisa se limitar a eles.

2. Redija uma pequena descrição de cada um dos valores que você relacionou.
3. Atribua uma nota a cada um dos valores relacionados, de acordo com o grau de

importância que você atribui a cada um deles, utilizando a seguinte escala:
- Nota 1: Importância Muito Baixa
- Nota 2: Importância Baixa
- Nota 3: Importância Média
- Nota 4: Importância Alta
- Nota 5: Importância Muito Alta


