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RESUMO 
 
 

O objetivo do trabalho é apresentar uma análise da importância da Ética na Gestão de 
Pessoas, visto que, neste tempo de globalização e reestruturação competitiva, as empresas 
que se preocupam com a ética e conseguem converter suas preocupações em práticas, 
mostram-se mais capazes de competir com sucesso e conseguem obter não apenas a 
satisfação e a motivação dos seus profissionais, mas também resultados compensadores em 
seus negócios. Ética, enquanto filosofia e consciência moral, é essencial à vida em todos os 
seus aspectos, seja pessoal, familiar, social ou profissional. Mostra os procedimentos dentro da 
empresa e como são feitos, técnicas usadas na Gestão de Pessoas, além de identificar os 
principais problemas éticos dentro da empresa na área da Gestão de Pessoas. Também 
apresenta a Ética no contexto da teoria administrativa e das organizações, compreendendo as 
muitas formas e modelos que cada contexto oportuniza. A metodologia usada foi a bibliográfica 
com artigos científicos e livros. O estudo foi dividido em duas partes: a 1º parte é voltada para a 
definição geral que abrange o contexto da Gestão de Pessoas, que por sua vez é formado por 
pessoas e organizações. Conceito de Ética que se refere à teoria do comportamento moral dos 
homens em sociedade. Já o Conceito de Ética Empresarial é o ramo diretamente ligado às 
empresas, referente à forma correta com que as empresas interagem com o seu meio 
envolvente e as Obrigações Éticas da Empresa são a transparência e a consciência dos 
princípios éticos, que são os valores maiores que devem orientar a relação da empresa para 
com a sociedade. A 2ª parte é mais voltada para os meios e as técnicas usadas no Processo 
Seletivo, que escolhe pessoas adaptadas a determinada ocupação. A avaliação e desempenho 
são provocados pela necessidade de competir com vantagens competitivas, eliminando 
fronteiras comerciais. Remuneração ocorre por meio de benefícios e recompensas distribuídas 
pela empresa entre seus empregados. O desligamento ocorre em casos diferentes, 
geralmente quando o funcionário é demitido por justa causa. Fizemos menção de partes 
essenciais como a ética, que analisa e critica os fundamentos e princípios que orientam ou 
justificam determinados sistemas e conjunto de valores morais, e a gestão de pessoas, que por 
sua vez foi dividida em quatro temas: processo seletivo, avaliação e desempenho, 
remuneração e o desligamento. O grupo tem interesse em aprofundar o tema para uma 
pesquisa de campo, isso beneficiará o grupo em aumentar a visão e conhecimento sobre o 
assunto, lembrando que o tema abordado é amplo e profundo.  


