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RESUMO 

 

O comportamento do ser humano impacta na vida do próximo, e, com isso, os 

indivíduos se afetam mutuamente a todo tempo e em todas as esferas, inclusive 

organizacional. A ética é indissociável das organizações, e está presente nos 

princípios, nas relações e nos comportamentos dentro do âmbito corporativo, com o 

objetivo de proporcionar melhor convivência. Além disso, a ética constitui um 

instrumento para a conduta das responsabilidades sociais e obrigações empresariais, 

as quais focam em atingir objetivos tanto pessoais quanto coletivos. Também é 

essencial que as organizações possuam um comprometimento ético, uma vez que 

pode tornar o ambiente de trabalho mais seguro e agradável aos funcionários. O 

presente trabalho tem como objetivo compreender a ética na tomada de decisão 

organizacional. Foram utilizados como embasamento para o referencial teórico o 

estudo sobre o desenvolvimento da ética de forma geral e no ambiente organizacional, 

e o conceito de ética, tanto de forma mais generalista quanto específica para as 

corporações. Como parte dos aspectos metodológicos o presente trabalho é 

classificado como um estudo de caso, com a adoção da estratégia de estudos 

observacionais em análise fílmica, tendo sido coletados dados por meio da 

observação indireta do filme “A Firma” (1993). A partir do protocolo de observações 

foram extraídos: as respectivas descrições das cenas, o tempo investido com 

microanálise, a duração das cenas, linguagens fílmicas utilizadas, as principais fontes 

de observações, e as devidas análises e discussões, tendo sido constituídas três 

principais categorias. Os resultados obtidos no presente estudo apontaram: (1) 

organizações que consistentemente praticam atos antiéticos geralmente são 

motivadas por objetivos financeiros abertamente agressivos; (2) muitos profissionais 

acreditam que a conduta ética não é recompensada no mundo dos negócios; (3) a 

atitude ética por parte das organizações e dos funcionários é capaz de gerar 

benefícios aos trabalhadores e à organização. 

Palavras-chave: Ética. Tomada de decisão. Análise fílmica. 

  



ABSTRACT 

 

The behavior of human beings impacts on the lives of others, and, as a result, 

individuals affect each other at all times and in all spheres, including organizational 

ones. Ethics is inseparable from organizations, and is present in the principles, 

relationships and behaviors within the corporate scope, with the aim of providing better 

coexistence. In addition, ethics constitute an instrument for the conduct of social 

responsibilities and business obligations, which focus on achieving both personal and 

collective goals. It is also essential that organizations have an ethical commitment, 

since it can make the work environment safer and more pleasant for employees. This 

work aims to understand ethics in organizational decision-making. The study on the 

development of ethics in general and in the organizational environment, and the 

concept of ethics, both more generally and specifically for corporations, were used as 

a basis for the theoretical framework. As part of the methodological aspects, the 

present work is classified as a case study, with the adoption of the strategy of 

observational studies in film analysis, having collected data through indirect 

observation of the film “The Firm” (1993). From the observation protocol were 

extracted: the respective descriptions of the scenes, the time invested in microanalysis, 

the duration of the scenes, filmic languages used, the main sources of observations, 

and the due analyzes and discussions, having been constituted three main categories. 

The results obtained in the present study indicated: (1) organizations that consistently 

practice unethical acts are usually motivated by openly aggressive financial objectives; 

(2) many professionals believe that ethical conduct is not rewarded in the business 

world; (3) the ethical attitude on the part of organizations and employees is capable of 

generating benefits for workers and the organization. 

Keywords: Ethics. Decision making. Film analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

O ser humano é um ser social que vive em agrupamentos desde tempos pré-

históricos e, com isso, não vivem isolados uns dos outros. Dessa forma, toda ideologia 

defendida, valores cultivados e comportamentos realizados impactam na vida do 

próximo, ou seja, os indivíduos se afetam mutuamente a todo tempo e, durante suas 

vidas, nas dimensões pessoais, profissionais e sociais. 

Desde a época da antiguidade os seres humanos se questionam sobre 

ideologias, valores e comportamentos, discutindo sobre a sociedade e os indivíduos, 

no que diz respeito ao que é categorizado como ético ou antiético. A ética pode ser 

entendida como um conjunto de códigos e ideologias que orientam as ações humanas 

de forma universal ou, no caso da moral, de uma sociedade em específico. Além disso, 

também compreende o estudo sistemático da argumentação sobre as atitudes do ser 

humano e busca justificativas para as normas propostas pela moral e pelo direito 

(BENEDETTI, 2016). Ao longo da história, ocorreram mudanças sobre o que é 

considerado ético ou antiético, tanto no âmbito das relações humanas quanto nos 

contextos jurídico e organizacional. 

A ética impacta diretamente a tomada de decisão, uma vez que é possível agir 

corretamente ou incorretamente, seja essa ação considerada transgressora no âmbito 

dos relacionamentos pessoais ou nos contextos organizacional e jurídico. Com isso, 

para observar a dinâmica da ética aplicada a esses contextos, com foco na esfera 

organizacional, o presente trabalho realizou a contextualização histórica do estudo da 

ética, sua conceituação e a análise do filme “A Firma”, com o objetivo de visualizar 

ilustradamente e discutir a ética e seus conflitos na tomada de decisão organizacional. 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

Buscando visualizar esse contexto por meio de uma breve revisão da literatura 

acerca do tema e do desenvolvimento de uma análise fílmica questiona-se: Como a 

ética pode ser aplicada na tomada de decisão organizacional no filme "A Firma"? 

1.2 OBJETIVOS 

Visando auxiliar para a obtenção de resposta à questão formulada, foram 

delineados três objetivos, o primeiro, geral e dois objetivos específicos. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 Tendo como base o contexto apresentado, o objetivo geral do presente 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é analisar o conceito de ética no contexto das 

relações humanas, jurídicas e, principalmente organizacionais, no filme “A Firma”. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar um levantamento bibliográfico que ampare e fundamente a 

compreensão dos conceitos pertinentes ao tema. 

b) Compreender a aplicabilidade da ética na tomada de decisão organizacional, 

no contexto do filme. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A ética e a moral são elementos constitutivos da sociedade, seja de uma cultura 

em particular, no caso da moral ou, no geral, pois norteiam as ideias e os 

comportamentos em diversas esferas diferentes. Discutir e refletir a respeito desses 

conceitos e dos seus significados é essencial para construir limites entre os indivíduos 

e suas relações com as organizações e com as leis. Com isso, definem parâmetros a 

respeito do impacto do comportamento dos indivíduos, em relação aos seus 

semelhantes e às instituições das quais fazem parte, e estabelece ideologias e 

comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. Assim, sua importância no âmbito geral diz 

respeito a todos os seres humanos estarem submetidos a essas ideologias, a esses 

comportamentos e às leis, e enfrentarem situações, por vezes conflituosas, nas quais 

necessitam tomar uma decisão em detrimento de outra. 

É imprescindível a manutenção de ideias e comportamentos considerados 

éticos no contexto organizacional. As instituições/organizações estão subordinadas 

às leis e, os funcionários, ademais, também estão sujeitos ao código de conduta 

institucional/organizacional, estando ambos subordinados, em linhas gerais, à ética e 

à moral. A aplicação do conceito de ética na tomada de decisão permite às 

instituições/organizações vivenciarem uma competição justa e construírem uma 

imagem atrativa perante seus consumidores e stakeholders.  
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Compreender a aplicabilidade desse conceito no lócus de pesquisa possibilita 

o entendimento da importância de seus elementos constitutivos na tomada de 

decisão, tanto no contexto individual quanto nos âmbitos institucional/organizacional. 

O resultado esperado, deste TCC é a contribuição acadêmica para ampliar a 

construção do conhecimento acerca do campo de pesquisa sobre a ética 

institucional/organizacional no Brasil, bem como sobre os estudos observacionais em 

análise fílmica.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Com o objetivo de proporcionar a base teórica do presente TCC, neste capítulo 

será apresentado um breve histórico do estudo da ética, bem como seu conceito, tanto 

de forma ampla quanto aplicado ao ambiente organizacional. 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO ESTUDO DA ÉTICA 

 A ética é estudada desde a época antiga até a atualidade, sendo de grande 

preocupação sua compreensão e do que se constitui. No decorrer das décadas, 

muitas reflexões feitas colaboraram para o entendimento do tema de forma mais 

ampla, por isso, este capítulo possui o intuito de apresentar um breve levantamento 

histórico do estudo da ética. 

 Marcondes (2009, p. 38) definiu a ética como “um estudo sistemático sobre as 

normas e os princípios que regem a ação humana e com base nos quais essa ação é 

avaliada em relação aos seus fins”. 

De acordo com Marcondes (2009), o estudo da ética se iniciou no período da 

antiguidade, e os objetivos dos filósofos dessa época eram: despertar noções a 

respeito do desenvolvimento de uma consciência moral, de uma atitude reflexiva e 

crítica que levasse os indivíduos a adotarem comportamentos mais éticos, e 

compreender quais são as condições sob as quais se pode agir da melhor forma 

possível. 

 Nesse contexto, esses filósofos pressupunham uma divisão bipartida da alma, 

na qual haveria a parte contemplativa, racional, e a parte apetitiva, vinculada ao corpo 

e suas sensações, segundo Brasil (2017). Com isso, eles entendiam que o ser 

humano era composto por uma conexão entre a alma contemplativa e racional e o 

corpo, sede de sensações e apetites que, ao contrário de ser uma barreira para a 

alma, é por ela conhecido e manipulado. Esse autor elucidou que dentro dessa 

concepção bipartida de alma, para esses filósofos há a supremacia da esfera racional. 

  Além disso, conforme descreveu Brasil (2017), para os filósofos da 

antiguidade, a virtude era um elemento constituinte da ética, e eles dividiam as 

virtudes entre as teóricas (ou intelectuais), relacionadas ao pensamento compreensivo 

e práticas (ou éticas), relacionadas ao comportamento ético. Brasil (2017, p. 111) 
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afirmou que “as excelências, não se geram em nós nem por natureza, nem contra a 

natureza, mas por sermos constituídos de tal modo que podemos, através de um 

processo de habituação, acolhê-las e aperfeiçoá-las”.  Dessa linha de raciocínio 

resulta a noção de hábito e que é possível, por meio dele, o desenvolvimento das 

virtudes. Ainda, esses filósofos entenderam que nenhuma virtude ética nasce com o 

ser humano, pois, como ela é fruto do exercício, não seria possível alguém nascer 

virtuoso nesse aspecto. Como exemplo de virtude, pode-se citar a justiça ou a 

prudência. 

 Ademais, o conceito de bem também foi tido como um elemento constituinte da 

ética, e Marcondes (2009) ressaltou que para os filósofos da antiguidade, o indivíduo 

passa por um longo e lento processo de amadurecimento. Nesse processo, a visão 

unidirecional, condicionada pelos hábitos e preconceitos que adquire ao longo da vida, 

denominada “visão das sombras”, é transformada na “visão da luz”, na qual o indivíduo 

alcança o conhecimento da verdade ou realidade, em seu sentido mais puro, 

conseguindo compreendê-la por completo. Ao adquirir esse conhecimento, entende a 

forma do bem, e é com essa compreensão que o indivíduo obtém a capacidade de 

agir corretamente, de forma justa, e também de tomar decisões éticas.  

Relacionando esses conceitos de bem e virtude, pode-se apreender que, tanto 

o indivíduo virtuoso possui o entendimento do bem e o produz, quando o fato de 

compreender e gerar bens o torna um indivíduo virtuoso. Essas duas características 

são intrinsecamente interligadas, pois se influenciam mutuamente. 

Adicionando o conceito de justiça a essa reflexão, tem-se que o indivíduo bom, 

portanto, virtuoso, possui a justiça como uma de suas características e, 

consequentemente, possui a capacidade de julgar e agir de forma justa ou ética. 

Marcondes (2009) ressaltou que a justiça é tida como uma das virtudes mais 

importantes para esses filósofos. 

 Em relação aos estudos a respeito do conceito de justiça, os pensadores da 

antiguidade também tinham discordâncias A principal focava no questionamento da 

naturalidade ou não, da justiça, se ela é algo intrínseco ao ser humano ou um agente 

regulador externo. Apesar dessas diferenças, os pontos em comum também se 

complementavam, assim como no conceito de virtude. 
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 Para aqueles que acreditavam na não naturalidade da justiça, os indivíduos só 

eram justos porque temiam o castigo, pois, se estivessem certos de sua impunidade, 

cometeriam injustiças, podendo até executar crimes. Marcondes (2009, p. 29) 

evidenciou: “deem a um indivíduo o poder de fazer o que quiser e ele não hesitará em 

agir de forma injusta e de acordo com seu interesse particular”. 

 Com isso, o autor definiu que a justiça só era praticada contra a vontade própria 

dos indivíduos e que não constitui uma qualidade individual, pois não há nenhum 

sujeito dotado de força de vontade o suficiente para permanecer justo e resistir à 

tentação de agir como um deus. Ele ainda acrescentou que, para esses filósofos, os 

indivíduos creem que a injustiça produz mais vantagens do que a justiça. 

 Buscando exemplificar suas teorias, esses pensadores propuseram um 

experimento hipotético: 

Supondo que seja dado ao homem bom e ao homem injusto o poder 
de agir como quiserem, e que seja possível acompanhá-los para 
verificar até onde se deixam levar pelas suas paixões, 
surpreendentemente o homem bom tomará o mesmo caminho que o 
homem injusto. Isso ocorre devido ao fato de que o ser humano está 
impulsionado a sempre querer mais, e esse impulso se encontra em 
toda natureza, mas ao qual a força da lei impõe limites. 
(MARCONDES, 2009, p. 30)  

  

           Dessa forma, eles entenderam que na situação de impunidade, não há 

distinção entre os indivíduos, pois ambos teriam tendências a realizar as mesmas 

ações e esse cenário seria a prova de que ninguém é justo porque deseja, mas sim 

por imposição, conforme afirmou Marcondes (2009). 

 Nessa conjuntura em que os impulsos dos seres humanos não proporcionam 

uma visão da justiça como uma característica natural, Brasil (2017, p. 113) afirmou: “é 

evidente que toda a legalidade é de algum modo justa. Na verdade, tudo o que é 

definido por um ato legislador é conforme a lei, por isso afirmamos que cada uma das 

disposições legais é justa”. Assim, Brasil (2017) decifrou que esses filósofos 

enxergavam a lei como um constructo que obrigava o indivíduo a viver conforme suas 

virtudes, mas que o proíbe de agir de acordo com suas perversões, consideradas 

defeitos de caráter. Com isso, esses pensadores concluíram que o justo é o que está 

em conformidade com as leis e, o injusto, aquele que as transgride. 
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 Porém, aqueles que entendiam a justiça como algo natural a enxergavam como 

uma virtude, inclusive como a mais completa dentre todas, uma vez que o indivíduo 

que é justo tem a capacidade de usar a justiça não somente para si, mas também para 

os demais, explicitou Brasil (2017). Assim, a justiça seria uma excelência limítrofe 

entre aquele que a detém e o próximo. 

 Nessa perspectiva da justiça como uma virtude, pode-se resgatar a ideia de 

que ela, tanto pode ser entendida como uma característica intrínseca ao ser humano, 

porém que precisa ser despertada, quanto como uma característica que, apesar do 

sujeito não nascer dotado, é possível assimilá-la por meio do aprendizado e da prática 

com exercícios. Em relação ao desenvolvimento da justiça no indivíduo, no âmbito 

prático, Marcondes (2009) explicou que a atitude justa não deve ser extrema, evitando 

tanto o excesso quanto a falta, buscando uma moderação nas ações do sujeito. A 

apuração da competência de discernir essa medida, que varia conforme as situações 

e as circunstâncias, também faz parte desse processo de aprendizado prático. 

 Nessa dimensão, Marcondes (2009) argumentou que esse discernimento 

também pode ser entendido como uma virtude, ou seja, para agir de forma justa, em 

última instância, é necessário desenvolver a capacidade de ponderação das ações, o 

que evita extremos. Assim, a atitude justa pode ser entendida como um meio-termo 

entre duas formas de deficiência moral, uma relacionada ao excesso e outra 

relacionada à falta. Para ele, às vezes deve-se inclinar-se no sentido do excesso e, 

às vezes no sentido da falta, pois assim atinge-se mais facilmente o meio-termo e o 

que é considerado certo. Por fim, ressaltou ainda que, dentre esses dois extremos, 

um produz um erro maior do que o outro e, como o processo de atingir o meio-termo 

pode ser difícil, pode ser interessante para o indivíduo buscar o extremo que produz 

o menor dos males, até que consiga alcançar o ponto ideal em suas ações.  

 Durante o período da idade moderna, os filósofos começaram a questionar a 

forma como se estudava e se categorizava o conhecimento desde a antiguidade, ou 

seja, a forma como a ciência foi produzida até então. De acordo com eles, era 

necessário formular uma “filosofia pura”, definindo o campo de pesquisa acerca das 

temáticas da ética e da moral para que deixasse de ser totalmente empírico, 

delineando de maneira assertiva seus objetos de estudo, conforme explicou 

Marcondes (2009). Porém, eles compreendiam que sanar essa necessidade dependia 
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de um processo de construção de novas metodologias, o que não era possível realizar 

de forma breve. Com isso, propuseram a ideia de redigir regras para uma moral e ética 

provisórias, que fosse útil ao ser humano até o estabelecimento de um novo método 

científico que definisse a ciência moral e ética de forma absoluta. Nesse cenário surgiu 

a concepção do princípio do imperativo categórico, que estabelecia que a ação 

moralmente correta é aquela que podia ser universalizada, independentemente de seu 

teor. Ainda em relação a esse princípio, os pensadores compreendiam que os deveres 

morais eram válidos incondicionalmente, e que sua força moral derivava da própria 

razão. 

Os filósofos da modernidade incorporaram o conhecimento acerca dos afetos 

nos estudos a respeito da ética, e alegavam que as motivações da ação humana são 

as paixões ou impulsos e, dessa forma, agimos porque desejamos algo e a razão não 

teria influência em nossas paixões ou ações, conforme explicou Marcondes (2009). 

Nesse universo, esses filósofos compreenderam que as emoções estariam 

relacionadas intrinsecamente com o comportamento moral e ético, pois elas 

produziriam ou evitariam ações, uma vez que os indivíduos são desviados de certas 

ações por julgá-las erradas e impelidos para outras por julgá-las de sua obrigação. 

Com isso, a moral e a ética eram, para eles, conceitos relativos.  

Além disso, eles também compreendiam as afeições como formas de 

pensamento. Dessa forma, dado que o pensamento está relacionado ao aspecto 

racional do homem, pode-se entender que as emoções poderiam, assim, ser alteradas 

pela razão, sendo gerenciadas por essa racionalidade no sentido de serem libertas ou 

contidas. Com isso, seria possível ao indivíduo analisar seus afetos e refletir sobre 

quais são bons e quais são maus. 

No que diz respeito ao conceito de virtude, estudado previamente pelos 

antigos, para os filósofos do período moderno essa característica consistia em agir de 

acordo com a natureza humana, e tinha por objetivo a conservação do ser humano.  

Além disso, os filósofos modernos também continuaram desenvolvendo 

estudos sobre o livre-arbítrio, que foi a principal contribuição dos estudiosos da idade 

média. De acordo com Marcondes (2009, p. 51): “o livre-arbítrio é a característica do 

ser humano que o torna responsável por suas escolhas e decisões. Por isso, pode-se 

agir de forma ética ou não”. Assim, em relação ao livre-arbítrio ou liberdade, os 
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pensadores modernos esclareceram que o ser humano não percebe nenhuma força 

exterior o compelindo a realizar determinada ação, o que significa que, para o 

indivíduo seus impulsos são percebidos como orgânicos. Nesse universo, os filósofos 

modernos reiteram que deve ser feito o bom uso do livre-arbítrio, ou seja, utilizá-lo de 

forma racional, o que já havia sido afirmado pelos pensadores antigos. Com isso, o 

ideal seria não rejeitar as paixões, mas conseguir controlá-las visando mitigar os 

males que possam causar, tornando-os suportáveis, ou até mesmo extingui-las. Por 

fim, a questão do livre-arbítrio em si, é tratada por esses filósofos como a possibilidade 

de agir ou deixar de agir de determinada forma. 

2.2 CONCEITO DE ÉTICA 

O ser humano convive com outros indivíduos, e não é sozinho na Terra. 

Segundo Figueiredo e Guilhem (2008), a existência do homem só tem sentido com a 

convivência social, pois fora desse ambiente sua existência é uma abstração, uma 

vez que é dela que ele extrai meios para aprimorar a vida coletiva. Benedetti (2016) 

complementou esses autores explicando que em sua vivência coletiva, a 

manifestação existencial do homem ocorre por meio da comunicação, pois os homens 

historicamente são seres que dialogam. Com isso, a linguagem é fundamental para a 

existência humana e para as relações interpessoais. Esse autor argumentou, por fim, 

que para um convívio equilibrado, é importante entender alguns conceitos 

relacionados à ética e a moral, em nível individual e coletivo. 

Primeiramente, para compreender o que é ética, se faz necessário explicar o 

significado do termo e sua diferença com o termo “moral”. Para explicar o significado 

de ética é necessário analisar sua raiz primitiva e, com isso, compreender o significado 

do termo “ethos”. 

Figueiredo e Guilhem (2008) explicaram que o primeiro sentido do termo grego 

“ethos” é proteção, significando “morada” ou “abrigo”, sendo referente, primeiramente, 

aos pastos e abrigos nos quais os animais eram criados e habitavam. Depois, passou 

a aludir aos povos em relação às populações dos países. Por fim, indicou “morada do 

próprio homem”, representando as ações e intenções de uma pessoa: sua disposição, 

seus hábitos, seu comportamento e suas características. 
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Ainda de acordo com esses dois autores, o segundo significado desse termo é 

“modo de ser” ou “caráter”, sendo o sentido mais comum na filosofia. Porém, eles 

ressaltaram que o vocábulo apresenta um sentido mais amplo, abrangendo seu 

caráter, as disposições do homem na vida, seus costumes e também sua moral, 

podendo ser traduzido como uma forma de vida. 

Por fim, o termo grego “ethos” também pode ter um sentindo social, sendo 

traduzido por “hábitos” ou “costumes”, o que engloba, além dos hábitos e costumes, 

também as tradições. Nesse âmbito, o termo está relacionado às ações concretas e 

individuais por meio das quais os homens realizam seu projeto de vida. 

Dados esses sentidos e significados, pode-se começar a delinear melhor a 

esfera conceitual do termo “ética”. Figueiredo e Guilhem (2008, p. 35) afirmaram, em 

sua síntese sobre seu significado, que: “a ética pode ser entendida como a ciência da 

reta ordenação dos atos humanos desde os últimos princípios da razão”. Esses 

autores explicaram que, com isso, a ética possui a intenção de compreender o 

específico da moral em sua razão filosófica, ou seja, a razão pela qual uma 

determinada conduta é escolhida e os fundamentos da tomada de decisão. No 

contexto da moralidade, a ética analisa a natureza dos valores morais e sua 

justificativa na orientação das ações humanas na esfera individual ou social. A 

definição de ética segundo Benedetti (2016, pp. 26-27), a qual complementa o 

significado do termo, é: “tentativa de sistematizar e teorizar sobre os princípios que 

determinam a conduta correta das pessoas”. Esse mesmo autor explicou que, 

portanto, o intuito da ética é proporcionar relações interpessoais mais dignas. Assim, 

de acordo com esse autor, a ética busca entender o comportamento humano no 

âmbito geral, e está relacionada às regras implícitas e explícitas que delineiam o 

homem, ou seja, é o entendimento da moral no âmbito universal. Figueiredo e Guilhem 

(2008) explicitaram que a ética é dividida nas esferas descritiva, normativa e filosófica: 

“A ética descritiva é a ciência positiva dos fatos morais, sejam eles 
individuais ou coletivos. Tem como função descrever os fenômenos 
morais. A ética normativa, trata dos juízos prescritivos com base nos 
códigos. Os sistemas normativos dizem como devem atuar os agentes 
morais, dando-lhes normas práticas de ação. Por sua parte, faz-se 
oportuno esclarecer que a ética é uma disciplina normativa, não por 
criar normas, mas por descobri-las e elucidá-las. Mostra à pessoa os 
valores e os princípios que devem nortear sua existência, pois a sua 
função é aprimorar seu sentido moral e influência à conduta. Por 
último, a ética filosófica, se refere a reflexão moral. É a reflexão 
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racional profunda dos pressupostos, dos fundamentos, dos sistemas 
de normas morais na busca de descobrir as verdades necessárias 
para que um sistema moral seja válido.” (Figueiredo e Guilhem, 2008, 
p. 42). 

 

Já a moral em si foi explicada por esses dois autores como os costumes ou 

regras de conduta, sendo um determinado comportamento aceito por um indivíduo ou 

povo conforme sua tradição. Essas normas regulamentam as relações entre os 

indivíduos e desses indivíduos com seu povo. Benedetti (2016, p. 22) definiu a moral 

como: “regras explícitas e implícitas que determinam os padrões de comportamento 

aceitáveis e repreensíveis”. Esse mesmo autor reiterou que não é possível dissociar 

o agente de suas próprias ações e, dessa forma, ao avaliar as ações de alguém 

também se avalia a pessoa em si. De forma complementar, Figueiredo e Guilhem 

(2008) explicaram que a moral é tida como conteúdo ou matéria-prima da ética, 

reforçando seu objetivo de buscar conhecer e investigar esses costumes e os 

respectivos juízos relacionados a eles na perspectiva de extrair princípios gerais. Por 

fim, Benedetti (2016) elucidou, na mesma linha de ambos os autores, que a diferença 

entre a moral e a ética é que a moral é um conjunto de normas que determinam a 

melhor forma de se comportar individualmente ou em uma sociedade, enquanto a 

ética é a sistematização sobre os princípios que determinam a conduta correta das 

pessoas de forma universal. 

2.3 BREVE HISTÓRICO DO ESTUDO DA ÉTICA ORGANIZACIONAL 

Conforme afirmaram Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), historicamente a ética 

organizacional se iniciou com o estabelecimento de direitos civis e a criação do 

conceito de salário-mínimo, definido como a renda necessária para garantir educação, 

lazer, saúde e aposentadoria. Houve um estreitamento nas relações entre o governo 

e as empresas por meio de políticas públicas que buscaram garantir a renda mínima, 

além de tentar elevá-la e coibir sua violação por meio de práticas abusivas de aumento 

de preços. 

Após essas medidas, foram aprovadas leis que determinaram que o governo 

deveria prover os trabalhadores de um certo grau de estabilidade econômica e, 

atividades empresariais que poderiam desestabilizar a economia começaram a ser 
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consideradas ilegais. Aos poucos, também se desenvolveram os direitos do 

consumidor, fruto do aumento do consumo e do consumismo. 

A ética organizacional finalmente começou a progredir como um campo formal 

de estudo, tendo sido criados diversos centros de pesquisa focados no tema. Com 

isso, esses mesmos autores explicaram que pesquisadores universitários buscaram 

discutir sobre o tema, questionando-se a respeito de como os empreendedores 

deveriam agir em determinadas situações éticas. Paralelamente à formalização do 

estudo da área, iniciou-se a convocação de conferências com o objetivo de discutir 

questões éticas e morais no ambiente interno das organizações, como suborno, 

propaganda enganosa, conluios na formação de preços e segurança dos produtos. 

Houve uma expansão das instituições de estudo da ética organizacional, e o 

tema se tornou inclusive pauta de cursos universitários. Dessa forma, as corporações 

começaram a compreender que poderiam e precisariam de auditorias extensas em 

relação à avaliação e manutenção da ética corporativa, além de elaborar planos 

efetivos para combater irregularidades. Assim, as empresas criaram comissões de 

ética para tratar de questões sobre suas atividades e começaram a desenvolver 

códigos de conduta e táticas para associar essas políticas à prática organizacional, 

visando alcançar uma conduta mais ética. Além disso, começou a ser esperado que 

as empresas oferecessem treinamento no tema e criassem instrumentos para 

assegurar o seguimento das diretrizes, oferecendo, por exemplo, um canal de 

comunicação para que trabalhadores pudessem reportar irregularidades e violações 

sem represálias. 

 Mais avanços na esfera jurídica foram trazidos segundo Ferrell, Fraedrich e 

Ferrell (2001), o que gerou a estruturação legal dos conceitos éticos no âmbito 

empresarial. A legislação também passou a abranger e a atender programas éticos 

corporativos, tendo sido criadas leis de incentivo à prevenção de condutas 

condenáveis, com o objetivo de instituir e manter altos padrões éticos, além da 

institucionalização desse amparo por meio da criação de órgãos fiscalizadores e 

regulamentadores. 

Por fim, Chagas e Feitoza (2020) afirmaram que a ética se tornou 

imprescindível nos processos e práticas das organizações modernas, gerando 

grandes modificações no meio organizacional. Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) 
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elucidaram que a ética foi sendo enraizada como um dos valores fundamentais da 

esfera corporativa por meio de ações e programas, que foram reconhecidos, inclusive, 

por auxiliar na melhora do desempenho organizacional, contribuindo para a 

rentabilidade, contratação de funcionários, satisfação dos trabalhadores, fidelidade 

dos clientes e relações com os stakeholders. Ainda, os órgãos criados para fiscalizar 

e regulamentar o comportamento ético empresarial começaram a estabelecer metas 

relacionadas ao tema e a desenvolver o conceito de comportamento ético mínimo. 

Com isso, algumas organizações começaram a ser seletivas em seus 

relacionamentos com outras empresas, não compondo seus stakeholders com 

corporações que não sustentem e cumpram determinados padrões éticos. 

2.4 CONCEITOS DA ÉTICA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 Chagas e Feitoza (2020, p. 38317) afirmaram que: “historicamente, a ética 

permeia a ação humana em todas as esferas. Em qualquer atividade o homem, seus 

semelhantes e a natureza estabelecem conexões nas quais o comprometimento ético 

se torna essencialmente necessário”. Com isso, uma vez que o ambiente corporativo 

é formado por pessoas, a ética se torna parte constituinte e indissociável das 

organizações, estando diretamente relacionada com princípios e ações nas relações 

e comportamentos humanos e possuindo como objetivo a melhor convivência entre 

funcionários. Além disso, a ética também constitui um instrumento para a conduta das 

responsabilidades sociais e obrigações organizacionais, buscando atingir fins 

pessoais e coletivos. Dias (2014) elucidou que a interdependência entre a ética e as 

organizações é um fenômeno, e afeta tanto a dignidade dos funcionários como o 

sucesso da organização. 

Conforme Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), os indivíduos tomam decisões 

éticas somente quando reconhecem a existência de um componente ético em 

determinada situação. O primeiro passo para compreender a ética corporativa é 

reconhecer que essas questões existem. A questão ética é uma situação, problema 

ou oportunidade que exige do funcionário ou da empresa tomar a decisão de agir de 

determinada forma, que deve ser avaliada como ética ou antiética. Chagas e Feitoza 

(2020, p. 38315) elucidaram que: “a ética proporciona as razões para determinadas 

escolhas, exigindo uma reflexão a respeito dos princípios fundamentais que criticam 

ou legitimam o agir humano”.  
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Geralmente essas questões surgem de conflitos entre suas convicções éticas 

pessoais e as obrigações que assumiram nas organizações em que trabalham, 

existindo um desalinhamento entre esses elementos. Esse conflito agrava-se, na 

medida em que se acredita que a organização está estimulando condutas antiéticas 

ou pressionando seus funcionários para que as pratiquem. Mais de 25% dos 

empregados acreditam que essa pressão é real e que eles fazem concessões para 

cumprir metas e auxiliar a organização a se manter no mercado. As principais causas 

de acomodações éticas são: objetivos financeiros agressivos, acato às pressões, 

ajuda para manter a existência da empresa, e racionalização (considerar que outros 

fazem o mesmo, pensando nas pressões competitivas do mercado e no “salvamento” 

de empregos). (FERRELL, FRAEDRICH & FERRELL, 2001; CHAGAS & FEITOZA, 

2020). 

Muitas pessoas pensam que se uma empresa contrata bons empregados, com 

fortes valores éticos, ela será uma boa empresa-cidadã, mas os valores pessoais e a 

filosofia moral do indivíduo constituem apenas um fator no processo de tomada de 

decisões éticas. Com isso, possuir bons valores morais não é o suficiente para 

gerenciar questões éticas empresariais, e esses mesmos autores reiteraram que é 

imprescindível conhecer a relação entre a ética corporativa e a legislação para lidar 

com essas questões, uma vez que indivíduos com alto grau de desenvolvimento moral 

podem desrespeitar a legislação no contexto corporativo. 

Chagas e Feitoza (2020) afirmaram que a ética é expressa por intermédio das 

atitudes do funcionário e da organização diante dos clientes, concorrentes e demais 

relacionamentos. Porém, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) ressaltaram que a 

aplicação da ética no ambiente corporativo é feita com ressalvas, pois, por exemplo, 

deve-se considerar que os stakeholders de uma organização podem influenciar na 

tomada de decisão e posicionamento dela, inclusive apoiar ou rejeitar ideias e/ou 

ações, sejam éticas ou não. Dessa forma, a opinião dos investidores, clientes, 

empregados, da sociedade e o posicionamento do sistema jurídico são relevantes na 

construção do que pode ser considerado um comportamento organizacional correto 

ou errado. Dias (2014, p. 96) ratificou: “a base de qualquer organização são as 

pessoas [...] no entanto, estão sujeitas a influências que podem vir de diversos 

ambientes tanto de dentro como de fora da organização”. 
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Nessa circunstância, os atos antiéticos e/ou fraudulentos das organizações são 

motivados principalmente pela busca por atingir objetivos financeiros abertamente 

muito agressivos. Isso ocorre porque a concorrência do mercado coloca as empresas 

em uma sensação de “batalha”, na qual há disputas por posições e conquistas. A 

competitividade no ambiente organizacional é natural, porém o problema está na 

perda do senso ético e legal na busca desenfreada pela lucratividade. Uma pesquisa 

realizada pela Ethics Officer Association (Associação de Administradores de 

Programas de Ética) indicou que 48% dos empregados entrevistados confessaram 

que haviam praticado algum ato antiético ou ilegal. (FERRELL, FRAEDRICH E 

FERRELL, 2001; CHAGAS E FEITOZA, 2020). 

A Figura 1 mostra a incidência das principais atitudes antiéticas, fraudulentas 

e, até ilegais, realizadas pelos funcionários no ambiente corporativo: 

Figura 1 – Percentual de trabalhadores que afirmam que essas infrações éticas são 
cometidas por colegas 

Mentir aos chefes 45% 

Falsificar registros 36% 

Consumo de álcool e de drogas 36% 

Conflito de interesses 34% 

Roubo ou furto 27% 

Aceitação de presentes ou de pagamento de entretenimento, violando a política da 
companhia 

26% 

Fonte: Adaptada de Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) 

 

 Na prática, é plausível certa dificuldade em reconhecer as questões éticas no 

ambiente corporativo, porém, ignorá-las pode oferecer perigo à organização, ainda 

mais no caso de se considerar a atividade corporativa como um jogo no qual não se 

aplicam regras comuns aos stakeholders. Uma forma interessante de verificar a 

possibilidade de um componente ético em determinada conduta ou situação é 

questionar colegas e funcionários que atuam na mesma área sobre o que pensam a 

respeito. Além disso, é possível averiguar se a organização adota políticas específicas 

para essa questão. Dessa forma, pode-se considerar que a situação ética que resiste 

a uma discussão aberta, na qual se envolvem vários indivíduos e grupos, tanto dentro 

da organização quanto fora, provavelmente não constitui um problema ético. Com 

isso, uma vez que se reconheça a existência de um problema e se possa discuti-lo 
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livremente com outros indivíduos, o processo de tomada de decisão ética pode ser 

iniciado. 

 De forma orgânica, a ética empresarial/organizacional requer juízos de valor e 

um acordo geral sobre quais são os padrões de comportamento aceitáveis. A 

compreensão do processo decisório da organização revela maneiras de melhorá-la, 

além de amparar a análise crítica dos dilemas que surgem na área.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Visando explanar o porquê da escolha da análise fílmica, do lócus de pesquisa, 

da abordagem, do método, e da estratégia de pesquisa utilizada, bem como as 

estratégias de coleta e análise de dados, neste capítulo são apresentados os aspectos 

metodológicos do presente TCC. 

3.1 Contextualização da Análise Fílmica 

         Os filmes possuem propriedades reflexivas e constitutivas, pois refletem a 

realidade, moldam e constituem a compreensão da vida social e organizacional, 

conforme explicou Huczynski e Buchanan (2004). Esses autores também elucidaram 

que os filmes podem ser usados de várias formas, como: (1) estudo de caso, (2) 

demonstração de metáforas, (3) sátira, (4) comunicação de algo de forma simbólica, 

(5) aplicações práticas a conceitos abstratos, (6) fornecimento de experiências e (7) 

ilustração de eventos históricos. Ao apresentarem temas e ideias que se aproximam 

da realidade, Huczynski e Buchanan (2004) afirmaram que os filmes ilustram 

conceitos teóricos na prática e se tornam uma ferramenta útil para a pesquisa. Nesse 

âmbito de pesquisa, esses autores ressaltam que os filmes podem ser visualizados 

analiticamente como texto, da mesma forma que outros tipos de narrativa, 

proporcionando interpretações de ações e eventos.  

Em alinhamento, Denzin (2004) explicitou que existem quatro significados 

estruturais nos filmes: (1) o texto visual, (2) o áudio, (3) a narrativa que liga o texto 

visual e o áudio em uma história ou retrato coerente e (4) as interpretações e os 

significados que o observador traz para os textos visuais e em áudio. Esse autor 

também elucidou que os filmes tratam, simultaneamente, da gramática, da semântica 

e sintaxe da visão, da percepção e da interpretação. Além disso, reforçou que as 

representações visuais da sociedade são recursos para serem estudados, uma vez 

que oferecem conjuntos de imagens que são interpretações da realidade. 

3.2 Contextualização do Lócus de Pesquisa, filme ‘A Firma’ 

         O filme “A Firma” é estadunidense e foi lançado em 1993, recebendo diversos 

prêmios, inclusive o Oscar. O longa-metragem é um suspense dirigido por Sydney 

Pollack, roteirizado por David Rabe, Robert Towne e David Rayfiel. O protagonista é 

Mitch McDeere, interpretado por Tom Cruise. Mitch McDeere é um jovem e ambicioso 
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advogado recém-formado em Harvard, que começa sua carreira em um renomado 

escritório de advocacia em Memphis, no Tennessee. A empresa fornece muitos 

benefícios, como uma casa espaçosa e mobiliada, um carro e viagens. Porém, o FBI 

apresenta evidências de que o escritório está envolvido em corrupção, como lavagem 

de dinheiro com mafiosos, além de cobrar preços altíssimos de seus clientes. Todos os 

advogados que se demitiram ou tentaram se demitir da empresa foram assassinados. 

Mitch McDeere resolve investigar a verdade, enfrentando o FBI, os mafiosos e os 

advogados da firma, confirmando as atitudes antiéticas por si. Ele processa o escritório 

de advocacia com base em dispositivos legais, além de entrar em contato com todos os 

clientes para conscientizá-los das atividades ilegais da empresa. 

 Esse filme possibilitou entender a aplicação dos conceitos de ética e moral na 

tomada de decisão de âmbito organizacional, uma vez que sua trama envolve conflitos 

entre a empresa e a ética e a moral no âmbito legal. Com isso, foi possível explorar 

os conceitos estudados na fundamentação teórica, no lócus de pesquisa, atingindo o 

objetivo geral deste trabalho. 

3.3 Abordagem de Pesquisa 

         A abordagem de pesquisa utilizada é a qualitativa. Esse tipo de abordagem de 

pesquisa busca descrever situações “de dentro para fora”, do ponto de vista de quem 

está inserido, conforme explicaram Flick, von Kardorff e Steinke (2004). Com isso, 

contribui para um melhor entendimento de realidades sociais e processos. Nessa 

abordagem, o fenômeno de investigação é aberto, e as estratégias de pesquisa levam 

em consideração, além da visão dos envolvidos, os constructos subjetivos e sociais. 

Esses autores elucidaram que a realidade social deve ser entendida como o resultado 

de contextos e significados criados nas interações sociais, sendo ambos interpretados 

pelos participantes em situações concretas dentro de suas subjetividades e, portanto, 

constituindo a base dos significados compartilhados que atribuem aos objetos, 

eventos, situações e pessoas. Esses significados se modificam e se moldam de forma 

dinâmica, de acordo com o contexto envolvido na reação aos significados dos outros. 

Esses autores definiram a realidade social como um resultado de constante 

desenvolvimento de processos de construção social. 

         Os aspectos metodológicos da pesquisa qualitativa dizem respeito à análise da 

comunicação e sequências de interações, com o amparo de procedimentos de 
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observação e subsequente análise textual, de acordo com Flick et al. (2004). Nessa 

abordagem, a realidade é criada de forma interativa e se torna significativa 

subjetivamente, sendo transmitida por instâncias individuais e coletivas de 

interpretação. Dessa forma, a comunicação tem um papel importante, pois em termos 

metodológicos, as estratégias de coleta de dados têm em si uma característica de 

diálogo. Por esse motivo, a formação de teorias e conceitos na pesquisa qualitativa é 

o resultado de uma perspectiva influenciada pela reconstrução da construção da 

realidade social. Esses autores explicaram, ainda, que na coleta de dados com a 

abordagem qualitativa, os procedimentos analíticos e interpretativos são conectados 

a uma noção de contextualização: dados são coletados em seu contexto natural e 

afirmações são analisadas no contexto de uma narrativa.  

3.4 Método de Pesquisa 

         O método de pesquisa utilizado no presente trabalho é o fenomenológico, que 

descreve fenômenos, focando unicamente neles, sem levar em consideração 

questões sobre suas origens causais e natureza fora do próprio ato da consciência, 

conforme argumentou Moreira (2004). Esse autor elucidou que a palavra 

fenomenologia provém de duas palavras com raízes gregas: phainomenon, que é 

aquilo que se mostra a partir de si mesmo, e logos, que significa ciência ou estudo. 

Com isso, a fenomenologia é definida como a ciência ou estudo do fenômeno, que diz 

respeito a tudo o que aparece, se manifesta ou se revela por si mesmo, incluindo 

formas como sentimentos, pensamentos, desejos e vontades. 

3.5 Estratégia de Pesquisa 

         A estratégia de pesquisa utilizada é um estudo de caso com base em dados 

secundários, pautado em estudo observacional em análise fílmica. Um estudo de 

caso, de acordo com Gil (2017, p. 34): “consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos casos, de maneira que permite seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Esse autor explicou que essa estratégia é a mais adequada para a investigação de 

um fenômeno dentro de seu contexto. Além disso, explicitou que os estudos de caso 

também servem para: (1) explorar situações reais nas quais os limites não são bem 

definidos, (2) preservar o caráter único do objeto estudado, (3) descrever a situação 

do contexto em que está ocorrendo uma investigação, (4) formular hipóteses e teorias 
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e (5), explicar as variáveis causais de determinado fenômeno, em situações que não 

possibilitam realizar levantamentos e experimentos. 

O estudo de caso pautado em estudo observacional em análise fílmica está 

amparado em Champoux (1999), que alegou que seu uso como objeto de pesquisa 

proporciona um retrato visual de teorias e conceitos. Segundo esse autor, técnicas de 

foco, edição, enquadramento, ângulos e som, proporcionam uma contextualização 

impactante de um objeto ou tema, permitindo a criação de uma experiência que 

ultrapassa o que é vivido na realidade. Ademais, Denzin (2004) expôs que os filmes 

revelam, elucidam e exploram a sociedade e, sua leitura e análise permitem visualizar 

questões sobre essa sociedade que, de outra forma não poderiam ser percebidas. 

3.6 Estratégia de Coleta de Dados 

         A estratégia utilizada para realizar a coleta de dados é a observacional, indireta 

e não participante, com uso de protocolo de observações, pois, a análise fílmica é um 

tipo de microanálise baseada em observação indireta e não participante, conforme 

salientaram Leite, Leite, Nishimura, da Silva e dos Santos (2021). Nessa estratégia de 

coleta de dados, o pesquisador não intervém no lócus de pesquisa. Para esses 

autores, os estudos observacionais compreendem uma verificação detalhada de 

comportamentos e atividades observados por meio de protocolos de observações, 

que focam no registro consistente de dados. Por meio dessas observações, é possível 

compreender interações e eventos que ocorrem em um determinado contexto.  A 

observação está relacionada à percepção, definida por Moreira (2004, p. 8) como: “o 

método complexo de obter informação acerca do mundo que nos rodeia, 

especificamente por meio dos nossos sentidos, e apreendendo essa informação na 

consciência”. Esse autor ressaltou que a percepção diz respeito ao processo pelo qual 

os estímulos sensoriais são transformados em experiência organizada. 

 O protocolo de observações aqui utilizado foi desenvolvido por Leite e Leite 

(2012), contido no Anexo A do presente TCC. Esse protocolo colaborou para o 

planejamento e o controle das microanálises do filme e de suas cenas, garantindo 

rigor e eficiência nas observações indiretas e não participantes dos elementos da ética 

e da moral aplicados à tomada de decisão no contexto organizacional. 
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 O estudo observacional diz respeito à percepção minuciosa de 

comportamentos e/ou atividades, e pode ser classificado como direto ou indireto. 

Segundo Leite et al. (2022, p. 63): “a análise fílmica no campo da Administração está 

imbricada no estudo observacional indireto, contudo oportuniza a coleta e a análise 

de dados, direta e/ou indiretamente observáveis”. A observação também pode ser 

compreendida como a verificação ou constatação de um fato, seja espontânea ou 

planejada. (LEITE et al., 2022). 

3.7 Estratégia de Análise 

         Analisar um filme é fragmentá-lo em pequenos pedaços fundamentais e, nesse 

processo, a desconstrução das partes está diretamente relacionada à descrição, 

enquanto sua reconstrução diz respeito à interpretação, dado que o filme é o ponto 

inicial e final da análise, conforme defenderam Leite, Leite, et al. (2021). A estratégia 

de análise utilizada neste TCC é a baseada em proposições teóricas, ou seja, na 

fundamentação teórica do trabalho. Yin (2010) elucidou que esse tipo de análise leva 

em consideração as revisões feitas na literatura, sobre o assunto e suas 

interpretações, bem como o conjunto de questões da pesquisa. Para esse autor, as 

proposições dão forma à coleta de dados e estabelecem as prioridades da análise, 

servindo como um guia e ajudando a organizá-la. 

 Além disso, é necessário definir o critério utilizado na categorização dos dados 

para análise. Vergara (2012) explicitou que há a possibilidade de o pesquisador utilizar 

a categorização a priori, na qual há a definição das categorias com base em 

conhecimentos prévios adquiridos a partir da fundamentação teórica, selecionando os 

elementos a serem integrados nas categorias estabelecidas. Segundo Vergara (2012) 

também se pode empregar a categorização a posteriori, na qual se identificam as 

categorias na medida em que o pesquisador explora os dados de análise. No presente 

trabalho, a expectativa era utilizar a categorização a priori, na qual os dados seriam 

analisados dentro da temática da ética de forma geral. Porém, o contato da 

pesquisadora com os dados tornou mais lógica a categorização a posteriori. Com isso, 

foi possível dividir os dados em três categorias, que representam diferentes unidades 

de análise dentro do tema da ética. 

Contextualiza-se, no que tange ao cumprimento dos aspectos éticos deste TCC 

e, de acordo com as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da 
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Universidade Federal de São Paulo que: (1) “pelo Art. 8º, os projetos de pesquisa que 

não envolverem seres humanos, direta e indiretamente, nem animais vertebrados 

vivos, momentaneamente estão dispensados de cadastro no CEP, até que o sistema 

de registro seja reativado”; (2) “pelo parágrafo único para os casos previstos no caput, 

será exigida Declaração de Responsabilidade, assinada obrigatoriamente pelo (a) 

estudante, pelo(a) professor(a) orientador(a) ou pesquisador responsável e, pelo(a) 

chefe de departamento ou equivalente, ao qual esse(a) professor(a) estiver vinculado. 

Esse documento deve ser anexado ao projeto de pesquisa e apresentado ao 

respectivo curso de graduação ou programa de pós-graduação”; (3) ressalta-se que o 

projeto de pesquisa deste TCC teve sua Declaração de Responsabilidade assinada 

pela Profª. Orientadora, pela Discente e pela Diretora Acadêmica do Campus Osasco, 

depositada juntamente com esse projeto em 22.02.2022, no Departamento 

Acadêmico de Administração dando-se por cumpridos tais aspectos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Este capítulo contém a apresentação dos dados coletados para a pesquisa, 

com base no filme “A Firma” e alinhados ao constructo da ética. Além disso, são 

mostradas as análises feitas a partir dos dados registrados no protocolo de 

observação (Anexo 1) e as discussões dos resultados com base na fundamentação 

teórica desenvolvida (capítulo 2). 

 O filme “A Firma” tem duração total de 155 minutos e foram mapeadas 109 

cenas nesse total. O constructo da ética foi encontrado em 48 cenas, independente 

da sua forma de expressão. Entretanto, apenas 15 cenas foram pré-selecionadas para 

o estudo, pois, com base nas ações e falas dos personagens, essas cenas foram 

consideradas as mais adequadas para o estudo da ética na tomada de decisão 

organizacional. As cenas não escolhidas, foram descartadas por um dos motivos: se 

relacionam com a ética em diferentes esferas da vida que não a profissional; se 

relacionam com a ética, porém são cenas do desenvolvimento da trama do filme, 

sendo mais adequadas a amparar o espectador na compreensão geral da estória. 

 Durante o processo de pesquisa, o filme foi assistido sem interrupções 2 vezes, 

totalizando 310 minutos, sendo que a primeira visualização teve como objetivo 

compreender se, de forma geral, esse filme se relacionava com o tema de interesse 

do trabalho e, a segunda vez para relembrar e entender a trama para iniciar o 

preenchimento do protocolo. Durante o preenchimento do protocolo, foi necessário 

assistir algumas cenas mais de uma vez para preencher todos os itens. Após 

finalizado, o protocolo de observação foi lido por completo duas vezes, o que 

possibilitou perceber o constructo da ética em 4 cenas que durante seu processo de 

preenchimento não foram identificados. O tempo de estudo do filme com a utilização 

do protocolo de observação é de 846 minutos (aproximadamente 14 horas). Dessa 

forma, o tempo total de observação e estudo do constructo no filme é de 1156 minutos. 

 Para a análise dos dados coletados foram determinadas como categorias, a 

priori: (1) ética (de forma geral) e (2) ética na tomada de decisão organizacional. 

Porém, após releitura do preenchimento do protocolo de observação e seleção final 

das cenas para estudo, se tornou interessante definir a posteriori as seguintes 

categorias e subcategorias: (1) ética na tomada de decisão organizacional (o que inclui 

a ética de forma geral, uma vez que não é possível dissociar o indivíduo de sua esfera 
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profissional), (1.1) ética aplicada ao FBI e seus agentes, (1.2) ética aplicada à Mitch 

como advogado, (1.3) ética aplicada à Firma como escritório de advocacia. O objetivo 

dessa categorização é facilitar a compreensão do constructo em diferentes esferas, 

ou seja, seu significado e aplicação em cada âmbito que constitui o longa-metragem. 

Antecedente à apresentação dos dados e sua análise e discussão, o Quadro 1 

apresenta o perfil dos principais personagens que constroem o filme. 

Quadro 1 – Perfil dos Personagens 

Personagem Descrição 

Mitch McDeere Advogado recém-contratado da Bendini, Lambert & Locke (a Firma) 

Abigail McDeere Esposa de Mitch McDeere 

Ray McDeere Irmão de Mitch 

Oliver Lambert Advogado associado e sócio sênior da Bendini, Lambert & Locke 

Royce McKnight Advogado associado e sócio dirigente da Bendini, Lambert & Locke 

Kozinski Advogado associado, morto em explosão de barco suspeita 

Hodges Advogado associado, morto em explosão de barco suspeita 

Avery Tolar Advogado associado e mentor de Mitch durante sua trajetória no escritório 

Eddie Lomax Ex-presidiário e atual investigador particular 

Tammy  Secretária de Eddie Lomax 

Tarrance  Agente do FBI 

Denton Voyles Agente do FBI 

Alice Krauss Ex-advogada associada 

Adam Lamm Ex-advogado associado 

 

3.1 Categoria 1 – Ética na tomada de decisão organizacional 

Considerada como categoria única, apresenta três subcategorias: (1.1) Ética 

aplicada ao FBI e seus agentes; (1.2) Ética aplicada a Mitch, como advogado; (1.3) 

Ética aplicada à Firma, como escritório de advocacia. 

3.1.1 Subcategoria 1.1 – Ética aplicada ao FBI e seus agentes 

 A sigla FBI significa Federal Bureau of Investigation, sendo traduzida para o 

português como Departamento Federal de Investigação. O FBI é uma unidade de 

polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que possui jurisdição 

investigativa sobre as violações de mais de duzentas categorias de crimes federais, 
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ou seja, o poder legal de aplicar o direito para ministrar a justiça em atos criminosos 

variados. É interessante compreender algumas de suas principais responsabilidades: 

combate a empresas e organizações criminosas nacionais e transnacionais; combate 

aos principais crimes de “colarinho branco”; combate a tentativas de conspiração; e 

combate à fraude postal e bancária e combate a atividades relacionadas com o crime 

organizado. Além dessas atribuições, existem outras, porém que não são relevantes 

em relação ao constructo abordado nesta pesquisa. 

De forma geral, a postura do FBI no filme “A Firma” se inicia com uma 

abordagem mais amistosa, com o intuito de revelar verdades e verificar a 

disponibilidade de Mitch em cooperar para uma investigação. Porém, no decorrer da 

trama esse comportamento se transforma negativamente, existindo imposições mais 

agressivas, por ambas as partes, na negociação dos benefícios que cada uma 

receberia pela investigação, levando a impasses por diversas vezes. Os dados para 

análise e discussão da cena 23 são exibidos no Quadro 2. 

Quadro 2 – Dados para Análise da Cena 23 

Cena 23 

Tempo: 00:25:00 - 00:26:22 

Descrição: 
Mitch está em uma cafeteria estudando para seu exame final de graduação, 
quando dois homens sentados na mesa ao lado o abordam e comentam sobre 
Mitch trabalhar na Bendini, Lambert & Locke há 8 semanas 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e dois homens 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, expressões faciais, tom de voz, música 

Tempo investido em 
microanálise: 

00:05:11 

 
Na cena 23, os dois homens que abordam Mitch falam que a Firma é um “perigo 

a saúde” devido à quantidade de horas que fazem os advogados trabalharem e ao 

tipo de trabalho. Eles também comentam sobre a morte de Kozinski e Hodges e outros 

dois advogados (Alice Krauss e Bob Lamm), ressaltando que esses quatro advogados 

foram mortos em menos de 10 anos, e todos com menos de 45 anos de idade. A 

expressão facial de Mitch durante o diálogo indica preocupação e inquietação, afinal, 

se Mitch não os conhece, como eles poderiam saber o tempo exato em que é 

advogado da Firma e sobre a morte de seus ex-colegas de trabalho, além de outros 

dois advogados? Mitch pergunta-lhes, em tom de voz que pode sugerir seriedade, 

quem são, mas somente respondem que provavelmente irão se encontrar novamente 
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e saem do local. No decorrer do enredo, Mitch tenta buscar informações sobre Alice 

Krauss, Bob Lamm, e Kozinski e Hodges, o que indica que a atitude dos personagens 

que o abordaram pode lhe ter despertado uma suspeita ou curiosidade em saber mais 

sobre essas informações e sua veracidade. Os dados para análise e discussão da 

cena 39 são exibidos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Dados para Análise da Cena 39 

Cena 39 

Tempo: 00:54:03 - 01:00:22 

Descrição: 
Mitch viaja para fazer um curso, e ao abrir o livro encontra uma notícia de jornal a 
respeito da morte de Eddie Lomax (investigador particular) e um convite para 
encontrar um agente do FBI nas proximidades 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch, Denton Voyles e Tarrance 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, entonação de voz, cenário, música, expressões faciais, gestos corporais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:43:22 

 
Mitch olha para os lados tentando encontrar o responsável por ter colocado 

essas anotações em seu livro, e se depara com o mesmo homem que o abordou na 

cafeteria (cena 23), trocando olhares. Sua expressão facial indica preocupação, 

enquanto o agente olha para ele com seriedade. 

Indo até o local combinado Mitch é abordado por um jornaleiro que lhe entrega 

um periódico e o avisa de que deve descer a avenida em frente a eles. Se Mitch não 

o conhece, como ele saberia que estava a caminho de encontrar um agente do FBI? 

Mitch vai até o local combinado e encontra Denton Voyles, que explica que o 

FBI está investigando a Bendini, Lambert & Locke há 4 anos, e fala: “nenhum dos 

advogados saiu do seu escritório vivo, pois duas pessoas que saíram foram 

assassinadas, e duas que iriam tentar sair... você sabe o que aconteceu”. O agente 

prossegue, alegando que acredita que a casa de Mitch está sendo vigiada e seus 

telefones grampeados, além de estar sendo seguido por outros funcionários da Firma. 

Mitch pergunta-lhe se está dizendo que sua vida está em perigo, ao que Denton 

responde: “estou dizendo que sua vida, como a conhece, está acabada”. Além disso, 

o agente lhe informa que a Firma é a única representante legal da família Morolto, de 

mafiosos. Mitch alega que não acredita nessas informações. Denton prossegue 

explicando-lhe que os advogados da Firma organizam empresas legalizadas com 
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dinheiro “sujo”, proveniente de jogos ilegais, prostituição e tráfico de drogas, e que 

todas as transações são feitas pelo envio de cédulas para fora do país. Denton reitera 

que Mitch acredita nos dados que ele está apresentando e, justamente por isso ele 

falou com Abanks sobre a explosão do barco de Kozinski e Hodges e contratou Eddie 

Lomax para investigar sobre o escritório. O agente afirma que Eddie Lomax foi morto 

por causa dessa investigação. A expressão facial de Mitch após saber a causa da 

morte do investigador que contratou sugere preocupação e/ou inconformismo. Denton 

prossegue: “eles são assim, arrumam um fantoche novo, o enchem de dinheiro, dão 

carro e casa... depois de uns anos, você se acostumou com a vida boa, seus filhos 

estão em escolas particulares... então eles contam a verdade”. O agente reitera que 

todos os sócios da Firma sabem a respeito da corrupção, e eles suspeitam que a 

maioria dos envolvidos também. Mitch diz a Denton: “entre com uma acusação formal 

e desmanche tudo!” e, seu tom de voz pode sugerir certa exaltação com a situação. 

Indiretamente, é possível observar que esse mesmo tom de voz, juntamente com o 

diálogo (dado diretamente observável) podem indicar que Mitch aceitou para si 

mesmo que acredita na ilegalidade da operação da Firma. O agente explica-lhe que 

para isso precisam de alguém de dentro, que lhes disponibilize cópias de documentos, 

incluindo contratos e registros bancários. Ainda, diz a Mitch que ele não é obrigado a 

cooperar, mas que estão perto de conseguir mover um processo contra o escritório e, 

caso ele decida não ajudar será preso junto com os demais. Mitch pergunta-lhe porque 

simplesmente não pode sair do escritório e buscar outro para trabalhar, ao que Denton 

responde que foi justamente o que Kozinski e Hodges tentaram fazer. Denton avisa-

lhe que ele terá de pensar sobre essa questão e tomar uma decisão, e que ainda pode 

ter uma boa qualidade de vida. Mitch indaga-lhe sobre o que ele quer dizer com “boa 

qualidade de vida”, e seu tom de voz pode indicar irritação. O agente diz que Mitch 

precisa voltar para a palestra. Durante a finalização desse diálogo, a entonação de 

voz de Mitch e suas expressões faciais sugerem que ele ficou enfurecido. 

Enquanto voltavam para o curso, o agente Tarrance deu seu número a Mitch, 

dizendo-lhe que poderia ligar dia ou noite. Mitch responde-lhe: “deixe-me ver se 

entendi... roubo documentos do escritório, entrego ao FBI, testemunho contra colegas, 

mando-os para a cadeia, revelo informação privilegiada que é confidencial entre 

advogado e cliente, perco minha licença para advogar e testemunho contra a máfia 

no tribunal... quero lhe perguntar uma coisa... que loucura é essa?”. A entonação de 
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voz de Mitch pode indicar que ele permaneceu enfurecido. Seu comportamento 

também corrobora esse humor, uma vez que dá as costas a Tarrance e começa uma 

caminhada rápida. Tarrance pergunta-lhe “quanto tempo levará até descobrirem que 

o companheiro de cela de Eddie Lomax se chama Ray McDeere? Quando souberem, 

o que você acha que vão fazer com ele? Pegam qualquer um em qualquer lugar”. 

Mitch se vira, ficando frente a frente com Tarrance, agora com uma expressão facial 

que indica surpresa e/ou preocupação. Mitch pergunta-lhe o que ele pode fazer, e 

Tarrance diz: “seu irmão está para ganhar a liberdade condicional, certo? Se você 

cooperar, eu garanto que serão generosos com ele. Caso contrário, você sabe como 

essas audiências para julgar liberdade condicional são... Tudo pode acontecer”. 

Indiretamente, a fala de Tarrance pode indicar que há possibilidade de Ray não 

conseguir a liberdade condicional. 

As cenas 23 e 39 se enquadram no comportamento amistoso do FBI, em que 

os agentes possuem a atitude de alertar Mitch sobre a real atuação e posicionamento 

da Firma, bem como o impacto de suas ações na vida dos funcionários e clientes e 

seu verdadeiro propósito. Conforme mencionado, há uma mudança de 

posicionamento do departamento, e de Tarrance, perante Mitch, que torna a relação 

de ambas as partes bastante conflituosa. Mitch aceita cooperar com o FBI, porém 

mediante determinadas condições, conforme será explicitado adiante. No desenvolver 

do enredo, o agente aparenta ceder às exigências de Mitch, porém suas atitudes 

sugerem preocupação exclusiva com seus próprios interesses.  

A resolução desse impasse se dá por meio de uma situação que pode ser 

maléfica à personagem Tarrance e sua carreira. Apesar do desfecho positivo para 

ambas as partes, genericamente, foi observado durante a coleta de dados que o 

constructo da ética aplicado ao FBI e seus agentes é composto predominantemente 

de ações que visam somente o sucesso da organização. Os dados para análise e 

discussão da cena 55 são exibidos no Quadro 4. 

Quadro 4 – Dados para Análise da Cena 55 

Cena 55 

Tempo: 01:24:57 - 01:26:53 

Descrição: 
Mitch encontra o agente Tarrance do FBI e pede uma certa quantidade de dinheiro e 
a liberdade de seu irmão Ray. Tarrance não aceita suas exigências e Mitch grava sua 
voz 
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Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e Tarrance 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:18:30 

 
Mitch pede a Tarrance 750 mil dólares e a liberdade total de Ray, e o agente o 

chama de ganancioso e diz que Ray é culpado por homicídio. Mitch, então, fala que 

Tarrance deve encontrar outro delator e explica que seu irmão foi preso em uma briga 

de bar por ser boxeador, alegando que se não fosse sua inexperiência na época Ray 

teria sido julgado com o argumento de autodefesa. Tarrance se exalta, o xinga e alega 

que é agente federal e que Mitch não tem direitos e sua vida está em suas mãos. 

Mitch, repentinamente, corta o diálogo e diz: “você é o agente Tarrance”, 

enquanto o agente do FBI o olha e reafirma verbalmente que sim, com uma expressão 

facial de dúvida. O telefone de Tarrance toca e Tammy reproduz uma gravação da 

fala de Tarrance exaltado. Tarrance tenta verificar se Mitch carregava algum gravador 

em seu bolso sem sucesso e Mitch diz, em tom de voz que indica seriedade, que ele 

deveria reconsiderar atender às suas exigências. Os dados indiretamente observáveis 

sugerem que Mitch premeditou o encontro com Tarrance. A fala “você é o agente 

Tarrance”, obtendo como resposta a confirmação do agente e a reprodução de sua 

fala por Tammy corroboram sua hipótese. Além disso, a verificação por parte de 

Tarrance no bolso de Mitch pode indicar que, talvez, se o agente encontrasse algum 

gravador, ele poderia tentar apagar ou destruir o aparelho, uma vez que sua fala, caso 

exposta, poderia acarretar malefícios para sua carreira e sua vida. O conteúdo da fala 

de Tarrance pode ser entendido como polêmico e arrogante, e pode levar tanto à sua 

demissão quanto a de seu grupo, além de prejudicar a imagem pública do FBI. 

Conforme explicado por Marcondes (2009), a justiça pode ser compreendida como 

um meio-termo entre a falta e o excesso e, dado que atingir esse meio-termo pode ser 

difícil, e que entre esses dois extremos um produz um erro maior do que o outro, é 

pertinente buscar aquele que produz o menor dos males. Dessa forma, a gravação da 

voz de Tarrance pode até constituir um comportamento antiético à primeira vista, mas 

essa atitude se torna irrelevante perto da intenção de Mitch em auxiliar o FBI com 

dados relevantes para mover uma ação legal contra a Firma.  
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No contexto do filme a gravação também pode ser compreendida como uma 

ferramenta para provar o apoio do FBI no processo de desmantelamento do escritório 

e servir como uma segurança caso esse apoio seja destituído. O Quadro 5 apresenta 

os dados para análise da cena 58. 

Quadro 5 – Dados para Análise da Cena 58 

Cena 58 

Tempo: 01:36:09 - 01:36:27 

Descrição: 
Tarrance recebe um telefonema de um superior dizendo que não quer satisfazer os 
requisitos de Mitch para conseguir documentos da Firma. 

Fonte(s) de 
observação: 

Tarrance e superior 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:05:40 

 
O superior de Tarrance diz-lhe para “enrolar” Mitch com o dinheiro, soltar Ray, 

segui-lo e, após obter os documentos, prendê-lo novamente. Ele também reforça que 

os pedidos de Mitch estão fora da condução natural do sistema penal do país. 

Conforme já mencionado, há um desfecho positivo para ambas as partes: Mitch 

coopera com o FBI disponibilizando informações da Firma e recebe o dinheiro e a 

soltura de seu irmão. Pode-se supor que esse desfecho só foi possível por causa da 

gravação de Mitch, pois, mesmo com o pedido de seu superior para que Tarrance não 

lhe desse o dinheiro e a liberdade a Ray, esse agente decide cumprir as exigências 

do advogado Mitch. 

Ademais, em relação à existência das condições de Mitch, pode-se sugerir que 

ele não vê lógica em cooperar com a instituição sem ganhar nada em troca. A ideia 

do FBI para que Mitch seja cooperativo implica uma atitude ilegal e, 

consequentemente, antiética, mesmo sendo para um bem maior. Com isso, o risco 

que Mitch corre em aceitar auxiliar os agentes pode levá-lo a perder sua licença de 

advogado, como citado anteriormente. Além disso, Mitch é recém graduado e pode-

se presumir que não faria sentido correr um risco tão grande no começo de sua 

carreira, sem obter uma recompensa de igual importância. 

O acordo entre o advogado e os agentes não constituiu nenhum tipo de 

contrato, sendo totalmente feito de forma verbal e sustentado somente pela confiança 
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das partes. Por uma questão lógica, não seria possível tornar esse acordo um 

contrato, pois serviria de prova que o FBI, órgão público responsável por aplicar a 

justiça em casos criminais em nível federal, agiu de forma ilegal. Apesar disso, o 

argumento que Marcondes (2009) sustenta ao elucidar dificuldade na elaboração de 

um ato totalmente justo, sugerindo que se não há perfeição, deve-se escolher a ação 

que levará ao menor mal possível, também se aplica na perspectiva da negociação 

entre Mitch e o FBI. Sendo assim, que diferença 750 mil dólares fariam em um órgão 

que possui um orçamento bilionário para ter acesso a um conteúdo redigido por um 

advogado que colabora no desmonte de uma empresa criminosa? 

Por fim, na perspectiva do FBI, não seria interessante para eles renunciar a seu 

orçamento e muito menos libertar um presidiário que é importante apenas para a vida 

pessoal e familiar de Mitch, até porque, qual seria a importância de Ray para o órgão? 

Nesse sentido, o FBI tentou atender somente aos seus interesses, até porque o 

próprio acordo em si implica disponibilização de documentos internos e não seria 

lógico realizar ações que poderiam colocar o órgão em um risco maior ainda. 

Assim, pode-se supor que ambas as partes tentaram aplicar o conceito “dos 

males o menor” para si: Mitch exigindo uma recompensa que valha o risco de perder 

sua licença e, o FBI, hesitando em ceder aos requisitos do advogado porque poderiam 

se envolver em complicações jurídicas grandes. 

3.1.2 Subcategoria 1.2 – Ética aplicada a Mitch, como advogado 

 De forma geral, no decorrer do filme Mitch se ateve aos seus princípios, o que 

inclui seu juramento de colação de grau. Ele pode ser considerado uma personagem 

idealista, tendo como principal norteador de seu comportamento a questão ética. 

Durante seu processo de descoberta das atitudes criminosas do escritório de advocacia 

em que trabalha, ele buscou investigar sobre a veracidade dos fatos com os quais se 

deparou. Alguns exemplos de sua atitude de apuração de autenticidade são: a busca 

por entender a causa da morte de Kozinski e Hodges; a busca por provas de 

ilegalidades dentro da operação da Firma, inclusive contratando um investigador 

particular; a busca para entender se a organização cobrava abusivamente pelo serviço 

jurídico de forma geral ou somente para determinado cliente; e, por fim, a busca por 

uma solução de desmonte do escritório que não infringisse a lei e, consequentemente, 

não levasse Mitch a perder sua licença para advogar. Ademais, a personagem também 
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pareceu passar por um processo de aceitação e reconhecimento de estar envolvido em 

um contexto organizacional criminoso antes de elaborar seu plano e, inclusive, pode-se 

supor que o próprio desenvolvimento de uma solução ocorre porque Mitch não se 

conforma com a ilegalidade, o que ampara o forte indício de ética na personagem. Os 

dados para análise e discussão da cena 49 são exibidos no Quadro 6. 

Quadro 6 – Dados para Análise da Cena 49 

Cena 49 

Tempo: 01:15:36 - 01:18:31 

Descrição: 
Mitch reflete sobre seu juramento de colação de grau e a necessidade de quebrá-lo 

para auxiliar o FBI 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e Abby 

Linguagens 
fílmicas: 

Cenário, diálogo, expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:19:19 

 
 Mitch almoça em um restaurante com Abby, após sua cerimônia de colação de 

grau. Durante o almoço ele reflete sobre seu juramento, repetindo para ela e para si 

mesmo em um tom de voz que sugere reflexão: “eu manterei confidenciais e 

invioláveis os segredos do meu cliente... A primeira coisa que vou fazer é violar o 

segredo deles!”. Ele gesticula com a cabeça negativamente, demonstrando 

inconformismo com sua situação. Abby pergunta-lhe se ele vê outra saída, e sua 

entonação de voz pode indicar aceitação e conformismo com a condição em que se 

encontram. Abby segura as mãos de seu marido e pergunta-lhe: “então, não estamos 

fazendo o melhor que podemos?”, ao que ele responde negativamente com um gesto. 

Os dados para análise e discussão da cena 53 são exibidos no Quadro 7. 

Quadro 7 – Dados para Análise da Cena 53 

Cena 53 

Tempo: 01:21:24 - 01:22:53 

Descrição: 
Durante uma reunião com Mitch, um cliente faz uma reclamação sobre seu caso e 
comenta algo que pode ajudá-lo a desconjuntar a Firma 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e cliente da Firma 

Linguagens 
fílmicas: 

Música, foco da câmera, diálogo, expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:15:37 
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 O cliente afirma que sabe que não é um dos mais valiosos para o escritório, 

mas reitera que possui uma queixa legítima. Ele diz: “você nunca gastou 33 horas no 

meu caso mês passado” e Mitch pergunta-lhe: “são as horas que a Firma está 

cobrando de você?”. O cliente o indaga insinuando surpresa: “você não vê seus 

relatórios de horas trabalhadas!?” e Mitch responde, em tom que sugere 

constrangimento: “não... eu apenas entrego os papéis”. O cliente então lhe pergunta 

onde estão esses papéis e Mitch responde-lhe que estão arquivados sob os cuidados 

do gerente do escritório. 

 Esse cliente diz a Mitch que é comum cobrar a mais em serviços jurídicos, e que 

devido a essa normatização, ninguém se importa se as horas cobradas ou trabalhadas 

estão corretas ou não. Ele compara a cobrança volumosa com o ato de dar gorjeta, ao 

que Mitch responde: “não é a nossa política interna”. O cliente alega insinuando 

assertividade: “mas parece que é, porque há anos isso acontece lá”. Ele prossegue: 

“vocês também esquecem que quando alguém da Firma coloca um selo e envia essa 

cobrança por correio... o ato se torna um crime federal”. Mitch e o cliente falam “o ato 

se torna um crime federal” simultaneamente, e Mitch acrescenta: “com uma multa de 

10 mil dólares e penalidade de 3 a 5 anos de cadeia para cada cobrança”. 

 Após a reunião, Mitch abre suas anotações pessoais sobre as horas 

dispendidas com o caso e verifica que trabalhou um total de 28 horas ao invés das 33 

horas que o escritório estava cobrando do cliente. Os dados para análise e discussão 

da cena 54 são exibidos no Quadro 8. 

Quadro 8 – Dados para Análise da Cena 54 

Cena 54 

Tempo: 01:22:54 - 01:24:56 

Descrição: 
Mitch avisa à secretária do escritório que irá se encontrar com um cliente, e vai até o 
espaço de Tammy para falar-lhe da inspiração que teve para desconjuntar a Firma 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e Tammy 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, entonação de voz 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:14:25 

 
Após analisar a disparidade nos relatórios de horas, Mitch se levanta 

apressadamente e diz à secretária do escritório que irá conversar com um cliente e 

logo mais estará de volta em sua sala. Ele pega sua mala e vai até o espaço que 
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Tammy alugou no mesmo prédio comercial e diz: “existe um jeito de se fazer isso 

[desconjuntar a Firma] sem perder minha licença e sem infringir a lei”. Tammy 

pergunta: “era essa sua preocupação principal?” em tom de voz que pode indicar 

surpresa. Os dados indiretamente observados da cena podem sugerir que a pergunta 

e entonação na fala de Tammy insinuam uma quebra de expectativa, gerando a 

hipótese de que para ela o desmantelamento da Firma era um objetivo a atingir a 

qualquer custo, mesmo que fosse necessário agir de forma antiética e ilegal. 

Mitch diz, ainda, que precisa acessar os documentos que estão trancados em 

um quarto de hotel utilizado pelos advogados para se hospedarem quando vão viajar 

para atender um cliente nas Ilhas Caymann, e que precisa pensar o que fazer para 

ajudar seu irmão presidiário. Por fim, ele pergunta-lhe se sabe usar um gravador de 

voz, ao que ela responde positivamente. 

Nesse conjunção, Brasil (2017) afirmou que tudo o que é definido pela lei é 

justo e que ela obriga o indivíduo a agir de acordo com suas virtudes, e o proíbe de 

agir conforme suas perversões. Marcondes (2009) alegou que tanto o indivíduo 

virtuoso possui o entendimento do bem e o produz, quanto o fato de compreender e 

gerar bens o torna um indivíduo virtuoso. Dado que a justiça é tida como uma das 

virtudes mais importantes, pode-se compreender que o indivíduo bom, portanto, 

virtuoso, possui a justiça como uma de suas características, e consequentemente, 

possui a capacidade de agir de forma justa e ética. Dessa forma, Mitch, ao se ater em 

tomar decisões no âmbito legal, é considerado um indivíduo ético. Os dados para 

análise e discussão da cena 104 são exibidos no Quadro 9. 

Quadro 9 – Dados para Análise da Cena 104 

Cena 104 

Tempo: 02:17:18 - 02:23:04 

Descrição: 
Mitch vai até a casa de dois homens pertencentes a família Morolto explicar sobre as 
cobranças abusivas da Firma em relação aos serviços jurídicos 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e Abby 

Linguagens 
fílmicas: 

Cenário, foco da câmera, entonação de voz, expressões faciais, gestos corporais e 
diálogo 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:18:40 
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 Mitch vai até a residência de dois integrantes da família Morolto e se apresenta 

como um de seus advogados. Ele fala a seus clientes: “eu receio que o meu escritório 

tenha se comportado de uma forma antiética... parece que nós, Bendini, Lambert & 

Locke, a firma toda, nos envolvemos em uma conspiração. Nós estávamos cobrando 

excessivamente nossos clientes. Em alguns casos, cobrando abusivamente. Eu não 

sabia que isso estava acontecendo quando eu entrei na Firma, e eu sinto que eu tenho 

que reportar esse comportamento criminoso, mas eu não posso usar suas faturas sem 

sua autorização por escrito”. Durante a fala de Mitch, um dos clientes, que estava de 

pé, se senta ao lado do outro cliente, e questiona o uso das faturas. Seu colega 

gesticula espalmando as mãos em sua frente, sinal que sugere pausa, e fala que ele 

deve ouvir Mitch, que então lhes explica: “suas faturas constituem parte importante da 

prova que nós os cobramos excessivamente”. Um dos clientes pergunta: “é só isso?”, 

ao que Mitch responde de forma afirmativa, e complementa: “a maioria dos nossos 

clientes concorda, na verdade quase todos, exceto vocês, e é por isso que estou aqui”. 

 O mesmo cliente que o questionou sobre o uso de suas faturas o indaga: “é 

sobre isso que anda falando com o FBI?”, abrindo suas mãos e levantando as 

sobrancelhas, sinal que pode insinuar indignação com a situação. Seu colega espalma 

as mãos novamente, indicando interrupção, e pergunta a Mitch: “você quer que nós 

entreguemos as nossas faturas...”, mas é interrompido pelo advogado: “o que foi 

cobrado. Na verdade, eu deveria dizer o que foi cobrado em excesso”. O cliente 

prossegue: “...para o governo?”, ao que Mitch responde: “sim, senhor”. 

Esse mesmo integrante pergunta: “isso, de alguma forma...”, e Mitch o 

interrompe novamente alegando: “não, senhor. De forma nenhuma [autorizar a 

disponibilização das suas faturas] anula os direitos de total e completo sigilo em 

nenhuma outra área do relacionamento advogado-cliente. Eu sou o seu advogado, 

cavalheiros. Mesmo que eu queira, não posso falar do governo sobre vocês, mesmo 

quando eu não for mais o seu advogado. Eu estaria quebrando meu juramento”. 

O cliente que parece mais hesitante indaga: “tudo bem Mitch... mas e quanto 

ao roubo dos arquivos? Sobre o que diabos é isso?”, em tom que insinua exaltação e 

gesticulando de forma a apontar sua mão espalmada para Mitch e levantar as 

sobrancelhas, o que pode sugerir desconfiança. O advogado responde: “os arquivos 

não foram roubados. Eles estão no exato lugar em que estavam. Eu só senti que era 
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importante me familiarizar totalmente com as localizações e características de todas 

as suas propriedades e atividades, então eu preparei cópias de tudo”. Esse mesmo 

cliente levanta novamente as sobrancelhas, porém sugerindo certa surpresa, e se 

mantém em silêncio. Mitch prossegue: “...dessa forma nós poderemos nos comunicar 

perfeitamente, e claro, se nós tivermos que falar com uma terceira pessoa, então eu 

sei tudo, até o último centavo, libra, franco e marco alemão. Eu sei tudo o que vocês 

sabem, como eu deveria saber, sendo o seu advogado”. O homem o questiona: “e se 

a firma decidir, em determinado ponto, terminar seu contrato de trabalho?”, e ele 

responde, sugerindo segurança: “tudo o que eu sei, onde quer que eu vá, eu estou 

atado pelo privilégio advogado-cliente. Sou bem parecido... Na verdade eu diria que 

eu sou exatamente como um barco de carga que nunca chegará a nenhum porto. E 

enquanto eu viver, esse barco sempre estará na água, por assim dizer”. Mitch 

prossegue: “bom, de qualquer forma, preciso da autorização de vocês por escrito para 

poder divulgar suas faturas como todos os outros clientes fizeram”. O cliente que 

insinuou hesitação durante todo o diálogo pergunta se ele possui a autorização com 

ele, e Mitch diz que sim. Conforme os dados indiretamente observáveis da cena, o 

diálogo entre o advogado e seus clientes insinua que a autorização foi assinada. Os 

dados para análise e discussão da cena 107 são exibidos no Quadro 10. 

Quadro 10 – Dados para Análise da Cena 107 

Cena 107 

Tempo: 02:24:01 - 02:27:01 

Descrição: 
Mitch chega em casa e percebe que seus pertences estavam revirados e até 
quebrados, o que foi resultado de uma invasão. Tarrance vai até a residência de Mitch 
e ambos discutem sobre o acordo feito 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch e Tarrance 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, ângulo/foco da câmera, gestos corporais, expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:17:32 

 
Tarrance indaga, indicando enfurecimento: “o que esses documentos deveriam 

ser? Você está deixando os Morolto escaparem?”, ao que Mitch lhe responde: “eles 

são meus clientes”. O agente reitera: “eles são desonestos. Você está deixando a 

máfia sair ilesa, o que diabos você está fazendo? Você me dá uma lista com um monte 

de gerentes que exageraram na cobrança?”. O advogado replica: “pergunte aos 

Morolto se é mais difícil achar o assassino ou o advogado que esconde o dinheiro 
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deles. Quer pegar a máfia? Comece pelos advogados deles. Sem a Firma, o único 

jeito de os Morolto lavarem dinheiro é na máquina de lavar” Tarrance refuta, em tom 

de voz que pode sugerir uma agressividade ainda mais intensa: “não venha com essa! 

Que conversa fiada!”, e prossegue exclamando: “você é tão ingênuo! Haverá milhares 

de “Bendini-Lamberts” competindo pela chance de lavar dinheiro dos mafiosos, como 

vai pegar todos eles?”. Mitch responde, em tom de voz que sugere assertividade: “um 

de cada vez. Eu sou advogado e consegui pegar o meu, você é policial, pegue o resto 

deles”. O agente questiona, mostrando agitação: “pegá-los com o que? Com fraude 

postal por cobrança abusiva?” e Mitch replica, ainda em tom que pode demonstrar 

assertividade: “não é sexy, mas tem dentes. São 10 mil dólares e cinco anos de cadeia 

para cada ato fraudulento. Você realmente olhou os documentos que eu te dei? Todos 

os associados da Firma estão cobrando de forma abusiva. São 250 atos de fraude 

postal documentados, é extorsão. Dá no mínimo 1250 anos de cadeia 2 milhões e 

meio de dólares em multa”. Os dados indiretamente observados nessa cena podem 

sugerir que Tarrance esperava receber documentos relacionados à família Morolto, 

insinuando que Mitch pode não ter cumprido sua parte do acordo feito com o FBI, por 

não entregar o que Tarrance supostamente esperava receber. 

No decorrer da cena, o agente do FBI retruca: “você pode distorcer como 

quiser. Você fez um acordo para se salvar e ficou com o nosso dinheiro, 750 mil 

dólares, e continua sendo advogado e está fora desta” em tom que pode sugerir 

desgosto. O advogado o refuta: “não fiquei com um centavo do seu dinheiro, foi para 

outra pessoa. E bom, eu ainda sou um advogado com referências da Bendini, Lambert 

& Locke, que tal colocar isso no seu currículo? Pensa que eu não vou suar frio cada 

vez que ligar o carro?”. Tarrance o questiona: “mas eu não entendo... por que se 

encarregou desse plano? Você não ganhou nada com isso”. Mitch explica-lhe: “ganhei 

sim, eu ganhei a minha vida de volta, porque eu não estou mais subordinado a você 

e nem a eles”, mostrando segurança em suas ações. Mitch joga a fita da gravação 

que fez da fala de Tarrance nas mãos dele e diz-lhe que poderia ter revelado 

publicamente. Ao ser questionado pelo agente porque não a divulgou, Mitch o olha 

com uma expressão facial que mostra seriedade e responde: “porque é contra a lei”. 

Por fim, o agente o olha por alguns segundos, falando apenas “ok”, e pergunta-lhe: 

“de onde tirou a ideia de fraude postal?”, obtendo como resposta: “do exame final da 

graduação. Eles me fizeram estudar muito para ele”. 
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Nesse enquadramento, Marcondes (2009) afirmou que a ação eticamente 

correta é aquela que pode ser universalizada, e que os deveres éticos são válidos 

incondicionalmente. Com isso, dado que Mitch é um indivíduo ético, conforme 

mencionado anteriormente, sua atitude, tanto em relação aos seus clientes da família 

Morolto, quanto em relação ao agente Terrance pode ser compreendida como uma 

atitude ética. Bendetti (2016) argumentou que não é possível separar o agente de 

suas próprias ações e, com isso, ao julgarmos as ações de alguém, também julgamos 

a pessoa em si, o que corrobora a sustentação da hipótese. Dessa forma, mesmo que 

os Morolto e o FBI tenham tido atitudes ilegais, Mitch se ateve à legislação e aos seus 

princípios, ao não divulgar detalhes sobre os investimentos da família Morolto e a 

gravação de Tarrance. Conforme explicou Brasil (2017), a justiça é a virtude mais 

completa dentre todas, pois o indivíduo que é justo tem a capacidade de usar a justiça 

não apenas para si mesmo, mas também para os outros. Marcondes (2009) reforçou 

que o ser humano possui livre-arbítrio, o que o torna responsável por suas escolhas e 

decisões, e cabe a ele agir de forma ética ou não, o que ratifica a integridade de Mitch. 

3.1.3 Subcategoria 1.3 – Ética aplicada à Firma, como escritório de advocacia 

 A Bendini, Lambert & Locke é um escritório de advocacia que possui um total de 

41 advogados associados. No filme, a organização pode insinuar fortes indícios de 

espionagem, sabotagem, coerção, extorsão e participação em crime organizado. Nesse 

caso, os dados para análise e discussão da cena 50 são exibidos no Quadro 11. 

Quadro 11 – Dados para Análise da Cena 50 

Cena 50 

Tempo: 01:18:32 - 01:19:39 

Descrição: 
Alguns advogados e o segurança Bill discutem com Avery sobre Mitch ter um irmão 
que nunca mencionou e as implicações dessa descoberta 

Fonte(s) de 
observação: 

Oliver Lambert, Bill Devasher, Avery e outros advogados 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, foco da câmera e expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:23:06 

 

 Três advogados e o segurança Bill Devasher estão reunidos em uma sala 

esperando por Avery, que abre a porta e se acomoda mantendo uma expressão facial 

e tom de voz que indicam animação. Bill diz-lhe: “seu protegido tem um irmão”, 
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referindo-se a Ray, o irmão de Mitch, e Avery pergunta: “e daí?”. Um dos advogados 

alega que: “ele não mencionou nada na entrevista”, ao que ele responde: “eu também 

tenho um irmão que não mencionaria...”, sendo interrompido por Bill, que afirma que 

Ray está preso. Imediatamente, a expressão facial de Avery muda, demonstrando 

seriedade, e ele questiona: “como você descobriu?”, em tom que sugere 

assertividade. Bill questiona: “o que você acha que eu sou? Um vigia noturno?”, ao 

que Avery retruca: “eu me confundo às vezes”, e Bill rapidamente replica: “então não 

me confunda”. Um dos advogados presentes diz: “ok Avery”, o interrompendo, e Bill 

elucida: “temos um guarda da prisão em Arkansas. É dos nossos. Ele nos falou que 

Ray McDeere está preso por homicídio culposo”. Um dos presentes prossegue: “a 

família Morolto está preocupada desde o caso de Kozinski e Hodges, e eu acredito 

que nós estamos interpretando mal McDeere”. Avery contesta a fala, e Oliver Lambert, 

sócio sênior, pergunta-lhe, em tom que sugere imponência: “estamos o interpretando 

mal?”. Avery afirma: “acho que não, você não mentiria se tivesse um parente preso 

para conseguir um emprego desses?”. Bill reforça que ele ainda acha que devem 

vigiar Mitch de perto, e Avery questiona o porquê, alegando que “não há do que 

suspeitar”. O segurança reforça que: “eu sou pago para suspeitar quando eu não 

tenho nada para suspeitar”. Os dados para análise e discussão da cena 80 são 

exibidos no Quadro 12. 

Quadro 12 – Dados para Análise da Cena 80 

Cena 80 

Tempo: 01:56:49 - 01:57:04 

Descrição: 
Dois advogados da Firma escutam uma gravação interceptada da conversa entre 
Abby e Tammy no interfone do hotel, descobrindo que as atitudes delas podem 
colocá-los em uma situação ruim 

Fonte(s) de 
observação: 

Abby, Tammy e advogados 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:03:31 

 

 Abby percebe que Avery desmaiou na cama e liga pelo interfone do hotel para 

o quarto em que Tammy está hospedada. Minutos depois leva uma caixa para o quarto 

de sua amiga. Três horas depois, um dos advogados chama um colega e reproduz 

uma gravação da conversa interceptada entre Abby e Tammy, pelo interfone do hotel. 

Na gravação, elas conversam sobre o estado de Avery e se deveriam chamar a 
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emergência, e Tammy diz a Abby para “pegar as coisas e vir logo para seu quarto”. O 

advogado se levanta e diz a seu colega: “continue ligando. Acorde Avery. Quando 

estiver na linha, me avise. Eu quero a garota”.  

Os dados indiretamente observados na análise dessa cena sugerem que, 

mesmo sabendo da traição de Mitch, Abby pode ter julgado ser mais importante auxiliá-

lo em seu plano de desmonte da Firma. Mitch revelou a ela que a traiu somente uma 

vez, com uma moça que conheceu em uma viagem. Dessa forma, a hipótese é que 

Abby pode ter compreendido a traição como um ato apenas carnal. Mitch não sabia até 

então que ela o estava ajudando, adquirindo ciência da situação somente no desfecho 

da trama. Além disso, esses dados também sugerem que ele poderia ter percebido, 

pelo diálogo de Abby e Tammy, que Avery estava inconsciente e Abby retirou algo 

importante de seu quarto, afinal, por que ele se preocuparia em resolver essa situação, 

indo inclusive pessoalmente, se a situação não pudesse colocá-los em risco? 

 Nesse contexto, pode-se compreender que o comportamento da Firma indica 

fortes indícios de espionagem, o que pode ser considerado suspeito de certa forma, 

pois, qual seria o motivo de acompanhar incessantemente as atitudes e falas de seus 

funcionários? Além disso, por que pesquisariam sobre a vida de Mitch após contratá-

lo, sendo que esse levantamento poderia ter sido feito antes de sua contratação? Os 

dados para análise e discussão da cena 40 são exibidos no Quadro 13. 

Quadro 13 – Dados para Análise da Cena 40 

Cena 40 

Tempo: 01:00:23 - 01:02:46 

Descrição: 
Mitch conversa com seus colegas a respeito de seu diálogo com o FBI, e o advogado 
associado sênior revela conflitos legais do escritório 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch, Oliver Lambert e outro advogado 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, entonação de voz, foco da câmera 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:16:39 

 

 Mitch convoca uma reunião em uma das salas da Firma para dizer que 

conversou com o FBI, omitindo algumas informações que Denton Voyles e Tarrance 

lhe deram. Um dos advogados presente bate na mesa e xinga os agentes do FBI, 

dizendo: “isso é perseguição, nós deveríamos processá-los!”. Oliver Lambert reitera 
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que a Firma sempre está em conflito com o governo, tanto no âmbito jurídico quanto 

contábil, mas que apesar disso, sempre ganha as ações. A fala de Oliver Lambert 

pode indicar uma forte suspeita de atividades ilegais, pois, quais decisões toma uma 

empresa que está inserida de forma tão recorrente em conflitos judiciais e contábeis 

com instituições governamentais? Ainda, qual organização conseguiria ganhar a 

causa em todas as ações que são movimentadas contra ela por parte do governo? 

 Com isso, pode-se supor que talvez exista suborno dos agentes jurídicos 

responsáveis pelas ações judiciais nas quais a Firma se envolve. Os dados para 

análise e discussão da cena 29 são exibidos no Quadro 14. 

Quadro 14 – Dados para Análise da Cena 29 

Cena 29 

Tempo: 00:37:30 - 00:42:59 

Descrição: 
Mitch sai de uma festa e vai passear sozinho à beira da praia, encontrando uma moça 
que consegue seduzi-lo e o leva a trair Abby 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, expressões faciais, música 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:21:28 

 

 Mitch sai da festa do hotel e vai passear sozinho à beira da praia à noite. 

Durante seu passeio, ele encontra uma moça sendo agredida por um rapaz, que ao 

ver que estava sendo observado, sai correndo. A moça cai na areia, machucada, e 

Mitch vai até ela no intuito de ajudá-la. Pergunta-lhe se ela está bem, e a expressão 

corporal da moça pode sugerir medo, mas ele a tranquiliza. Os dois começam a 

conversar e a moça começa a seduzi-lo. Mitch, que primeiramente se mostra hesitante 

em responder aos afetos, finda por trair Abby. Os dados para análise e discussão da 

cena 45 são exibidos no Quadro 15. 

Quadro 15 – Dados para Análise da Cena 45 

Cena 45 

Tempo: 01:10:29 - 01:13:20 

Descrição: 
Bill Devasher aborda Mitch para falar sobre sua conversa com o FBI, e dá a ele um 
envelope contendo fotos 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch, Bill Devasher e integrante da família Morolto 

Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, música e expressões faciais 
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Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:20:17 

 

 Bill Devasher intercepta Mitch em seu caminho de volta ao escritório e diz-lhe: 

“Lambert e Lock me contaram sobre seu pequeno encontro com o FBI. Será que 

poderíamos conversar rapidamente?”. Mitch afirma que já falou tudo sobre seu diálogo 

com o FBI, e Bill diz-lhe que tem certeza que ele falou, mas insiste para que entre no 

carro. Um integrante da família Morolto abre uma das portas, se mostrando presente 

na situação, e Mitch decide entrar no carro. 

 Mitch é levado até um local ermo, e Bill diz-lhe que sabe o que disse aos seus 

colegas advogados, afirmando “deu para ter uma ideia de seu diálogo com o FBI, mas 

agora meu dever é te dar uma ideia. O que me preocupa é que o FBI não teria lhe 

procurado se não soubessem que poderiam usá-lo”. O segurança então abre uma 

mala e retira um envelope, dando-o a Mitch. Ao abrir, ele vê que são fotos de sua 

traição e Bill fala que fará o possível para protegê-lo, e que tem certeza de que ele 

fará o possível para proteger a Firma. Mitch se apoia no porta-malas do carro em seus 

cotovelos, abaixando seu rosto. Ele fica ofegante e tanto seus gestos corporais quanto 

suas expressões faciais demonstram preocupação. 

 Nesse caso, o comportamento da Firma sugere fortes indícios de armação, 

sabotagem e coerção. Por que Bill teria fotos da traição de Mitch? Seria possível supor 

que os advogados perceberam que Mitch omitiu algumas informações de sua 

conversa com o FBI? Ou talvez, seria possível insinuar que seus colegas o 

compreendiam como um indivíduo idealista, e com isso, hipoteticamente poderiam ter 

assumido que ele auxiliaria o FBI? Essas perguntas não possuem respostas no 

decorrer da trama, mas, apesar disso, ainda é válido insinuar a possibilidade de o 

comportamento de Bill Devasher, na entrega das fotos a Mitch, pressupor uma atitude 

antiética. Os dados para análise e discussão da cena 60 são exibidos no Quadro 16. 

Quadro 16 – Dados para Análise da Cena 60 

Cena 60 

Tempo: 01:36:50 - 01:37:37 

Descrição: 
Mitch consegue acessar os relatórios de horas trabalhadas e cobradas dos 
advogados, e verifica que há, de fato, cobrança excessiva 

Fonte(s) de 
observação: 

Mitch 
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Linguagens 
fílmicas: 

Diálogo, tom de voz, expressões faciais 

Tempo 
investido em 
microanálise: 

00:05:10 

 

 Mitch convence um dos seguranças da Firma a abrir uma sala para que ele 

possa usá-la. Consegue acesso aos relatórios de horas trabalhadas, verificando que 

todos possuem uma via original, com as horas que determinado advogado de fato 

dispendeu, no caso de seu cliente, e uma via falseada, contendo um total de horas de 

trabalho maior do que o real valor. Os dados indiretamente observados dessa cena 

mostram que Mitch pode ter ido verificar se a cobrança excessiva da Firma na 

prestação de seus serviços jurídicos se aplicava somente a um cliente ou a todos. 

Além disso, pode-se supor que ele foi coletar evidências para auxiliá-lo a colocar seu 

plano de desmonte da firma em ação. 

 Na conjuntura do filme, é exibida uma cobrança excessiva dos clientes pelos 

serviços jurídicos prestados, inclusive chegando a patamares abusivos em alguns 

casos. Além disso, também se mostra presente um forte indício de lavagem de 

dinheiro, que é supostamente constituído pela criação de negócios legais com fundos 

provenientes de atividades ilícitas, como prostituição, jogos e tráfico de drogas, como 

visto na análise da cena 39. Nesse ambiente, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) 

explicaram que atividades que podem desestabilizar a economia de forma geral são 

consideradas ilegais e, consequentemente, antiéticas. Esses autores elucidam que a 

motivação das organizações para realizar esses atos fraudulentos e antiéticos é 

alcançar objetivos financeiros abertamente muito agressivos. 

 Com isso, pode-se supor que a Bendini, Lambert & Locke, de forma geral, 

apresenta um comportamento antiético devido aos indícios de ilegalidade em sua 

operação. Aqui vale relembrar Dias (2014), sua ratificação sobre as pessoas e suas 

influências, assim como Chagas e Feitoza (2020) e sua afirmação a respeito da 

expressão da ética por intermédio das atitudes do funcionário e da organização diante 

dos clientes, concorrentes e demais relacionamentos. Assim, não seria função de um 

escritório de advocacia promover a aplicação das leis com o objetivo de alcançar a 

justiça ao invés de violá-la? 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do estudo dos autores mencionados na fundamentação teórica do 

presente trabalho, uma pesquisa indica que 58% dos trabalhadores acreditam que a 

conduta ética não é recompensada no mundo dos negócios. Conforme mencionado, 

decisões antiéticas e inclusive ilegais possuem como principal motivação o aspecto 

financeiro, ou seja, a possibilidade de obter lucros maiores, se comparado à tomada 

de decisão legal, e consequentemente ética. Com isso, a tomada de decisão ética no 

contexto organizacional constitui parte primordial de um ambiente de trabalho mais 

seguro e agradável, além de proporcionar uma competição mais justa no mercado. 

 Este trabalho teve como lócus de pesquisa o filme “A Firma”, escolhido por 

apresentar uma tomada de decisão ilegal e consequentemente antiética de um 

escritório de advocacia, o qual deveria possuir como propósito a aplicação da lei para 

obter justiça, e não sua violação. 

 Com base na teoria observada, questionou-se: “como a ética e a moral podem 

ser aplicadas na tomada de decisão organizacional no filme “A Firma”?” O objetivo 

geral do presente trabalho foi analisar os conceitos de ética no contexto das relações 

humanas, jurídicas e, principalmente organizacionais, no filme “A Firma”. Com relação 

aos objetivos específicos, foram estabelecidos: (a) realizar um levantamento 

bibliográfico que ampare e fundamente a compreensão dos conceitos pertinentes ao 

tema; e (b) compreender a aplicabilidade da ética na tomada de decisão 

organizacional, no contexto do filme. Quanto ao primeiro objetivo específico, os 

resultados da pesquisa demonstraram que a ética é composta por diversos elementos, 

e seu estudo é uma construção contínua de pesquisas e reflexões que são 

desenvolvidas até os tempos atuais. Com isso, foi possível apreender que a temática 

da ética é permeada pela relatividade e pelo debate, pois de forma geral, sempre 

haverá discussões para decidir o que é considerado ético ou não em nossa sociedade 

de forma global. Com relação ao segundo objetivo específico, foi possível 

compreender a importância da tomada de decisão ética no ambiente organizacional 

no contexto do filme a partir da observação dos personagens. Nessa condição, o 

protagonista (Mitch), se vê envolvido em uma situação na qual, para desmontar sua 

empresa, a qual realiza operações ilegais e, consequentemente antiéticas, seria 

necessário infringir a lei. Porém Mitch consegue encontrar uma solução que seja legal 
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e não coloque nenhuma das partes envolvidas em risco, tomando decisões 

consideradas éticas que geram um desfecho positivo para todos. 

 Compreende-se que, com os dados coletados, analisados e discutidos, a partir 

do filme “A Firma”, todos os objetivos desta pesquisa foram cumpridos. Este trabalho 

permitiu pesquisar o conceito da ética e sua importância para os relacionamentos 

humanos e profissionais, e o bem-estar das organizações e seus funcionários. 

 Assim, conta-se com a possibilidade de contribuição na esfera acadêmica pela 

ampliação de estudos no campo da Administração e da ética aplicada a essa área, assim 

como o processo de pesquisa e aprendizagem por meio de filmes, o que possibilita a 

compreensão do tema no contexto organizacional de forma metafórica, corroborando o 

entendimento dos elementos que englobam a tomada de decisão ética empresarial. 

 Ademais, este estudo pode contribuir no âmbito organizacional como norteador 

da importância da tomada de decisão ética dentro desse contexto, e como a atitude 

antiética pode prejudicar as organizações, podendo levar inclusive à sua extinção. 

 Já no âmbito social, este trabalho pode vir a contribuir para que as pessoas 

compreendam a importância do comportamento ético, como indivíduo e como 

organização, na esfera corporativa, além de poder incentivar que o profissional 

denuncie quaisquer tipos de ações antiéticas que possam vir a se deparar, e busque 

seu bem-estar e segurança dentro do mercado de trabalho. 

 Evidencia-se neste estudo como limitação, o uso da abordagem de pesquisa 

qualitativa e do método fenomenológico com embasamento em dados secundários, não 

possibilitando a generalização no contexto organizacional, seja de forma real ou 

metafórica. Com isso, é preciso ter cautela na replicação dos resultados obtidos nesta 

pesquisa em outras situações ou contextos. 

 Por fim, como agenda para futuras pesquisas, há a possibilidade de 

aprofundamento do constructo ‘ética na tomada de decisão organizacional’, pois 

podem existir outras perspectivas a respeito desse mesmo constructo, além da 

possibilidade de analisá-lo sob a ótica de outros filmes. Também é possível utilizar o 

lócus da presente pesquisa para análise e estudo de outros constructos, como, por 

exemplo, dentro do contexto jurídico. 
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ANEXO 1 

 Neste TCC consta como anexo o modelo do protocolo de observações, 

utilizado nos estudos observacionais em análise fílmica, trabalho técnico desenvolvido 

por Leite, N.R.P e Leite, F. P. (2012) e revisado em (2021). 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Estudo Observacional em Análise Fílmica 

Protocolo de Observações para Registro da Coleta  
Filme Analisado:  

 
Cena 

N.º 

Tempo Descrição Estudo 

Observacional

* 

Fonte  

de Observação 

Tempo Investido 

com Microanálises 

Linguagens 

Fílmicas 

Construto(s) 

Identificado(s) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Tempo Total de Duração Filme =                                      Tempo Total de Coleta de Dados = 

Total de Cenas do Filme =                                                  Total de Cenas Selecionadas para o Estudo =  

Estudo Observacional*: Dados Diretamente e/ou Indiretamente Observáveis 


