
ATIVIDADE ÉTICA - Dilemas 

Qual comportamento ético a pessoa deve ter? 

1. Ética na comercialização de produtos: 

Antonio quer atingir a meta de determinado produto, mas o perfil do seu cliente indica que essa não 

é a melhor opção para atender as suas necessidades. Antonio precisa decidir o que oferecer ao 

cliente. 

 

2. Informação privilegiada: 

João deve ser promovido em breve o que é bom, porque ele se casou há poucos meses. Sua 

mulher é jornalista do principal jornal da cidade. João acaba de receber uma informação privilegiada 

de um cliente que ocupa uma posição importante numa empresa. Ele está pensando se pode contar 

o que sabe a alguém. 

 

3. Conflito de interesses: 

Alice está recebendo um cliente que lhe traz um presente. Ele é dono de uma concessionária e veio 

pedir um empréstimo. Ontem, ela e o marido decidiram trocar de carro. Eles querem um modelo 

exclusivo que acaba de chegar à concessionária de seu cliente. 

 

4. Quebra de contrato: 

Talita descobriu que um fornecedor que trabalha em regime de exclusividade para a organização 

fechou negócio com um grande concorrente. 

 

5. Gestão de pessoas: 

Tales precisa decidir qual funcionário será promovido. Jonas, um dos colaboradores, é competente, 

mas tem opiniões muito diferentes das suas. Já, Oscar não é muito preparado, mas além de sentir 

muita simpatia por ele, Tales sabe que Oscar nunca reclama e ainda torce pelo seu time. 

6. Funcionários de uma empresa protestam sobre a decisão da administração municipal de 

transformar grande parte da área pertencente ao cinturão verde da cidade em distrito industrial e 

estão passando por dificuldades, pois ainda não receberam as indenizações devidas nem qualquer 

ajuda do poder público. Os concorrentes da empresa também estão construindo fábricas e se 

houver atrasos no investimento, quando os produtos chegarem ao mercado, ele já estará dominado 

pelos concorrentes. 

7. Logo após a inauguração de uma fábrica, esta recebe a visita de um grupo de auditores da 

Secretaria do Meio ambiente que detecta a necessidade de filtros mais potentes para o tratamento 

dos efluentes gerados no processo de fabricação. Por um erro no projeto, os atuais equipamentos 

permitem a passagem de um componente químico cancerígeno. Os auditores concedem um prazo 

de três períodos para executar o investimento, que está orçado em 500 mil dólares. 

8. O governo local lançou uma licitação para aquisição de 8000 unidades de um produto fabricado por 

uma empresa. A concorrência foi efetuada através de envelope fechado e decidida pelo menor 

preço para um mesmo nível tecnológico. As regras de concorrência permitem 5% de acréscimo no 

preço para cada nível superior de inovação tecnológica presente no produto disponibilizado. 

9. O processo produtivo de uma fábrica possui um setor de pintura. Esse trabalho é feito manualmente 

com a utilização de pistolas de pintura e nesse processo muita tinta fica em suspensão no 

ambiente. Essa tinta possui um componente químico, que se inalado por mais de um ano, causa 

uma insuficiência respiratória grave e irreversível nas pessoas afetadas. Os primeiros sintomas 

somente serão sentidos vinte anos após a primeira exposição das pessoas a esse agente químico, 

sendo que nos dez anos seguintes, todas as pessoas diagnosticadas morrem. A empresa sabe 

disso e adota a utilização de máscaras que, pelas especificações técnicas e pela legislação em 

vigor, evitam totalmente a exposição dos trabalhadores aos perigos expostos, porém existe a 

possibilidade das máscaras não serem 100% seguras. 



 

 

 


