
Título: “La ética en los negocios como instrumento de la justicia social” 

 

Autor: José Jorge Tannus Neto 

 

Director: 

 

Fecha: __/08/2017 

 

Tema: Ética de los negocios 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema a indagar presupone la existencia de una relación de 

causalidad entre la actitud de determinadas personas y las prácticas 

empresariales efectivas o futuras de las organizaciones empresariales, y 

remite, también, a la discusión sobre los principios éticos que sustentan el 

cambio del paradigma individualista.  

Así, el interrogante que esta investigación pretende responder es: 

¿En qué medida la ética influye o debe influir la actitud empresarial y la 

justicia social?  

Examinar en qué medida la ética de los negocios influye o debe influir la 

actitud empresarial y la justicia social traduce el objetivo general. 

Son, a su vez, objetivos específicos de este trabajo: i) profundizar el 

estudio de la ética de los negocios; ii) proponer soluciones en la búsqueda de 

una ética de los negocios y de una sociedade justa y solidaria; iii) señalar los 

beneficios de la ética de los negocios contra la lógica económica y social 

excluyente. 

En fin, de los „alfarrábios‟ (libros antiguos), a las enciclopedias, de los 

libros infantiles a los libros más complejos y técnicos, de los discursos de 

graduación a los proclamados por íconos de la historia, de las frases del día a 

día a los proverbios y dichos populares, de las leyes revocadas y aquellas en 

vigor, de las leyendas populares a los acontecimientos descritos en los 



periódicos, de las poesías a las canciones, del teatro al cine, la ética fluye, se 

mueve y, por eso, puede ser recolectada como objeto de estudio. 

Una advertencia es, todavía, importante: todo el discurso de 

presentación e incidental contiene fórmulas ideales, que lo lleva, en principio, al 

ámbito del debe ser, aunque sea practicable (y practicado, hoy en día, hasta 

cierto punto) en la esfera del ser. 

El futuro de la Humanidad se basa, sobre todo, en un proceso constante 

de formación ética colectiva y requiere, por lo tanto, la construcción consensual 

de una pauta mínima de ciertos principios y valores entre los pueblos y las 

naciones. 

Cualesquiera que sean los obstáculos prácticos de una eticización 

(formación ética) colectiva (el fanatismo, la intolerancia, pluralismos de todos 

los órdenes, etc.), ésta como un fenómeno viable, posible y alcanzable, es la 

condición previa y necesaria para la realización de la justicia social, cuya dosis 

real dependerá del estado de conciencia y alineación éticos de los seres 

humanos. 

Después de los marcos conceptual e metodológico, el tercero capítulo, 

de modo sinóptico, intenta responder la pregunta “¿Por qué ética 

empresarial?”, abordándose, aún, temas correlacionados, como el doble 

carácter social del trabajo, el ideal de la justa remuneración vertido en las 

Constituciones de los países de América del Sur y el descompás entre los 

hechos sociales y las leyes.  

Se enfatiza, delante de eso, la función de las empresas modernas en la 

persecución eterna y sagrada por una sociedad sociopolítica justa. 

El próximo y quarto capítulo recibió el título “Ética, Empresas, Derecho y 

otras Ciencias Humanas”. 

En él, el objetivo es revelar que el primado de la Ética genera una 

cadena de felicidad individual y social con resultados positivos, algunos de ellos 

inmensurables, tendientes a posibilitar lucro y éxito longevos.  

Se pretende, al mismo tiempo, demostrar el enlace existente entre Ética 

y Derecho, además de otras ciencias humanas, como la psicología, 

acentuándose, pues, el papel de las empresas en tal contexto.  



Se destaca, también, la existencia de un justo natural mínimo, 

propuesto, inclusive, por organismos internacionales y, en la secuencia del 

capítulo, se examinan y se comentan algunos comportamientos antiéticos, 

principalmente en el espacio interno de las empresas. 

En el quinto capítulo, (¿Qué es ética empresarial?), invertido el orden 

rutinero, se explica, finalmente, lo que es ética empresarial, conceptuándose, 

antes, lo que se entiende por ética general. 

Más adelante, el sexto capítulo intenta describir y evaluar el vínculo 

entre ética, lucro y sociedad. 

Se aspira, además, dentro del panorama social allí delineado, comprobar 

que la ética es uno (por lo tanto, no es el único) de los ingredientes del éxito 

económico-financiero de una empresa. 

En seguida, „Visión Correcta y Conducta Correcta‟ es el título del 

séptimo capítulo que, a su vez, cuida del tema relativo a la gestión estratégica 

con personas como fuente de ventaja competitiva para las organizaciones y 

algunos reflejos sociales, apuntándose la valorización como criterio 

determinante del éxito empresarial. 

Y, para terminar, el último capítulo enfrenta el asunto pertinente a los 

intereses usurarios, instituciones financieras y súper deudas, encuadrando el 

tema de la usura no apenas como un problema jurídico, sino, principalmente, 

ético. 

Se reúne, por lo tanto, en cada capítulo, teoría y práctica, en un lenguaje 

técnico, analógico, lúdico y alegórico, con el objetivo de proporcionar 

explicaciones y justificaciones exactas y precisas y, a partir de ellas, la 

comprensión del tema, además, claro, de fomentar la imprescindible 

concientización ética. 

Se omite voluntaria o involuntariamente mucho, para no perderse en la  

amplitud y complejidad del asunto y de los dilemas impuestos por la 

experiencia. 

Se trata, pues, de un abordaje condensado que no pretende descartar 

las obras tradicionales de ética empresarial, sino quien sabe complementarlas 

de alguna forma. 

 



2. ANTECEDENTES Y PLANTEO TEÓRICO 

 

Desde mediados del siglo XX, en la medida en que las empresas han 

adquirido un papel central en la sociedad, también crecieron las 

preocupaciones con las múltiples consecuencias de su conducta, señalando, 

en las últimas décadas, una importante profundización del estudio del 

comportamiento de las empresas y sus implicaciones éticas. 

En particular, el campo de la ética empresarial ha evolucionado desde 

una crítica radical del capitalismo y el afán de lucro de la actividad empresarial, 

hasta un análisis más a fondo de las normas y prácticas en los que se basa el 

comercio. 

La ética en los negocios se refiere, por lo tanto, al campo de la 

organización que estudia el comportamiento y las decisiones de la empresa 

que producen impactos en bienestar social e individual. 

Tres directrices éticas cubren la mayoría de las posiciones que el 

directivo de las empresas puede adoptar en prácticas de gestión: el relativismo 

ético, la ética de los principios universales (ética kantiana) y el 

consecuencialismo (esta subdividida en egoísmo y utilitarismo ético). 

En el caso de la investigación, se opta por resaltar la oposición clásica 

entre las escuelas y ética teleológica, ignorando otros enfoques también 

populares, tales como el relativismo ético. 

Por esta razón, se analizarán las diretrices éticas más comunes: 

teleología y la deontología. La teleología explica los fenómenos en función de 

sus fines, proponiendo una evaluación moral de la acción humana teniendo en 

cuenta los efectos específicos de cada comportamiento. 

Además de estos enfoques, se puede distinguir una tercera cadena de la 

filosofía moral que, sin abandonar por completo la normativa de tendencia, 

propone una visión alternativa del juicio ético: la teoría de las virtudes. 

La preocupación con la ética empresarial resulta de ese contexto y, más, 

surgió como respuesta a los fraudes empresariales contradictorios a los valores 

de la justicia, de la honestidad y de la protección al medio ambiente. 

Los asuntos de orden ético en el escenario empresarial, sin embargo, 

estuvieron presentes en el pensamiento humano desde las primeras relaciones 



de cambio, aunque de forma adyacente y no nuclear a la actividad económica, 

por ser embrionarias. 

En diversos artículos del Código de Manu se identifica la preocupación, 

en la antigüedad, con la ética de los negocios. 

El Libro IX establece leyes civiles y criminales, además de los deberes y 

obligaciones de la clase comerciante y de la clase servil. 

La honestidad y la lealtad, por lo tanto, además de virtudes, constituían 

comandos legales y distinguían aquel individuo hoy clasificado por la ley 

argentina (art. 59, Ley de Sociedades Comerciales) como un buen hombre de 

negocios.  

Honestidad, en el comercio, que, para los cristianos, aparece como 

exigencia divina a los hombres en Levítico 19:36, antiguo testamento (Biblia 

Sagrada): “Usen balanzas de pesos honestos, tanto para cereales como para 

líquidos. Yo soy el Señor, el Dios de vosotros, que os liberté de la tierra de 

Egipto” (Bíblica, 2015). 

Los tres principios del jurista romano Ulpiano para el Derecho, son, 

también, tres principios de la vida en sociedad.  

Juris Praecepta Sunt haec: Honeste Vivere, Alterum Non Laedere, Suum 

Cuique Tribuere – Tales son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no 

ofender a nadie, dar a cada uno lo que le pertenece. 

Compilados algunos pasajes históricos, en esta breve digresión, es 

elemental y digno de nota que un empresario honesto es un empresario 

consciente de los deberes éticos.  

La cuestión de pensar, antes de ser, se relaciona en adelante con toda 

la exposición del tema, cuando se habla, por ejemplo, en visión correcta y 

conducta correcta. 

La ética en los negocios es una herramienta necesaria, porque puede 

presentarse como fuente de efectividad de los derechos fundamentales 

reconocidos por las constituciones argentina y brasileña, como por ejemplo – el 

derecho al trabajo y a una retribución justa. 

Desde el punto de vista académico y social, la ética en los negocios es 

importante. 



En la perspectiva académica, porque, efectivamente, ofrece una visión 

realista de los roles de las empresas que, hoy en día, no son simplemente 

unidades generadoras de ganancias, sino que deben ser, también, agentes 

responsables de las transformaciones económicas y sociales en la búsqueda 

de un mundo mejor. 

Y desde una perspectiva social, dado que la empresa puede posibilitar 

los caminos hasta la justicia social, reduciendo las desigualdades presentes en 

Argentina, Brasil y otros países en desarrollo. 

Por tanto, una de las ideas o propósitos de este trabajo consiste en 

aclarar y enfatizar la ética en los negocios, sus relaciones con los derechos 

fundamentales y la tendencia probable de una efectiva transformación de 

paradigmas en beneficio de todos los individuos y, al mismo tiempo, de la 

comunidad mundial.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta es una investigación de carácter explicativo y no experimental, 

basada en “el paradigma interpretativista, reflejado en el enfoque denominado 

cualitativista” que “se propone comprender e interpretar la realidad social en 

sus diferentes formas y aspectos” (Alesina, Bertoni, Mascheroni, Moreira, 

Picasso, Ramírez y Rojo, 2011, p. 78). 

Así, la finalidad de este trabajo es la de explicar en qué medida lo 

fenómeno de la ética en los negocios ocurre o debe ocurrir en la comunidad 

mundial y cuales los factores que contribuyen a su consecución, sin aplicar, 

pues, el análisis por variables o la estadística. 

Explícase, de esto modo, como parte central de la exposición y del 

abordaje de carácter cualitativo, las relaciones existentes, en sus variables 

formas y aspectos, entre la teoría y la práctica de la materia “ética empresarial 

o de los negocios”. 

Por lo tanto, el análisis de la tesis parte de los hechos sociales a la teoría 

a través de un razonamiento inductivo, y el proceso de esta pesquisa, a su vez, 

está caracterizado por los siguientes padrones de preguntas:  



¿En qué medida la ética influye o debe influir la actitud empresarial y la 

justicia social?  

¿Qué condiciones de la ética en los negocios pueden afectar la vida en 

sociedad? 

Con estas preguntas, surge la hipótesis o la afirmación aún provisoria en 

el sentido de que el cumplimiento de la ética en los negocios es la herramienta 

necesaria para el pleno desarollo del individuo, de la empresa, de la sociedad y 

de la economia 

Así, la intención fundamental es compreender, explorar y describir el 

contexto o espacio natural de la convivencia humana, los hechos sociales y, 

principalmente, la situación actual de las empresas e y el significado que se 

otorga o debe ser otorgado a sus acciones.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En realidad, la finalidad de este trabajo es la de explicar en qué medida 

lo fenómeno de la ética en los negocios ocurre o debe ocurrir en la comunidad 

mundial y cuales los factores que contribuyen a su consecución, sin aplicar, 

pues, el análisis por variables o la estadística. 

Así, no hay resultados estadísticos para discusión. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Puestas esas premisas, se destacan las siguientes conclusiones:  

- Las empresas modernas deben ser protagonistas del rescate de la 

pertenencia  social, de un mundo mejor o, más precisamente, de una sociedad 

sociopolítica justa. 

- La ética empresarial es requisito basilar de la “meta gestión”: concepto 

creado por Dornelles (2006, p. 16) que “significa la unión de la Ética con la 

gestión estratégica de las organizaciones, apostando en una visión más 

esclarecida y humanizada sobre ciencia y práctica de la administración”.  

- La ética es, también, la condición primera de la responsabilidad social 

corporativa apoyada en un programa altruista, y no forzado por presiones 



políticas y externas, de acciones empresariales orientadas por los objetivos, 

valores y preocupadas con la vida en la sociedad.  

- Es necesario entender que la ética es una de las varias dimensiones de 

la empresa, y que la rentabilidad debe ser entendida en un sentido amplio y no 

reducida a las ganancias económicas a corto plazo, conforme, mejor dicho, 

defienden los autores anteriormente citados.  

Si, casuísticamente, la rentabilidad, concebida como un valor, colide con 

otros valores, tal resultado desastroso no puede ser evaluado de modo 

restrictivo. 

En términos más claros, la falta de rentabilidad no se deberá a la ética, 

sino a la precariedad de otras dimensiones empresariales, como el 

planeamiento estratégico, la innovación, la gestión competente de personas, 

etc., o, incluso, las ocurrencias difíciles de prever o imprevisibles, por lo tanto 

conectadas a la actividad y al mercado que le es subyacente. 

Se puede decir que la ética es causa no autosuficiente multiplicadora de 

la rentabilidad, porque, como argumento en la introducción del trabajo, es 

apenas uno de los ingredientes del éxito económico-financiero de una 

empresa. 

- En un análisis, aunque tenida por perfunctoria, ellos comprueban que 

las personas no son maquinarias, sino que, vistas individualmente, son 

moléculas, observadas en grupos, son átomos, y consideradas, en su real 

magnificencia, forman la célula madre de las organizaciones empresariales. 

- La eficacia material de la ética o responsabilidad social en el escenario 

empresarial es indispensable a la convivencia harmónica entre los individuos y 

la efectividad del bien común o de la justicia social. 

- El líder empresarial debe reunir la mayoría de los valores socialmente 

aceptados y empleados por los usos y costumbres a lo largo del tiempo. 

En suma, debe ser virtuoso y, de ese modo, oirá y será oído con 

admiración, cautivará los desalentados, encorajará los más incrédulos y 

cultivará el espíritu de unidad, comprometimiento y de colaboración y respeto 

mutuos, necesarios a la realización de todos, conducidos, por consiguiente, al 

cumplimiento de metas y a la superación de desafíos.  



- La unión de visión y conducta correctas, también conocida, de acuerdo 

con Dornelles (2006), como “alineamiento ético”, caracteriza ventaja 

competitiva inigualable, que transcenderá, como se debe, las fronteras de la 

empresa, proporcionando la justicia social mediante el perfeccionamiento de la 

convivencia humana y de las instituciones jurídicas y sociales. 

- Se constata la preocupación de la comunidad internacional con el 

endeudamiento insuperable originado por la capitalización de intereses 

compuestos que, gradualmente, conduce a la crisis de crédito, a la quiebra de 

empresas con el consecuente incremento del índice de desempleo y a la 

“muerte civil” de los deudores desechados de las prácticas del comercio en 

razón del trágico „defecto‟ que les es grabada en el rol dedeudores, entre otras 

consecuencias negativas que hacen parte de verdadera reacción en cadena. 

La estipulación de intereses sobre intereses camina por vía transversa a 

la realización del anhelo colectivo e individual de cumplimiento de las 

obligaciones asumidas entre particulares. 

En síntesis, la usura produce perversos impactos económicos y sociales, 

fomentando el proceso de exclusión social mediante la propagación de los 

distanciamientos y rupturas producidos por los rechazos socioeconómicos. 

Se disemina, así, la perversa lógica de la exclusión, que se presenta 

como inevitable desdoblamiento de políticas gubernamentales monolíticas y 

transnacionales colonialistas profundamente arraigadas, de modo exclusivo o 

excesivamente prioritario, en objetivos económicos y financieros.  

Por eso, la exigencia de intereses sobre intereses debe ser repudiada. 

Los principios éticos, muchos de ellos positivados en leyes nacionales e 

internacionales, robustecen el sentimiento de repugnancia a la usura, 

recordándose, a todo momento, que el lucro aunque natural, no contempla 

exageraciones. 
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