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Situações e dilemas éticos na atividade 
do Consultor, Coach ou Professor na 

empresa. 

 

No exercício de sua atividade, todos na 
vida empresarial, podem se defrontar com 
situações e dilemas éticos.  

Quando a organização na qual 
trabalhamos, tem consolidado uma cultura 
onde o respeito às atitudes éticas de seu 
corpo diretivo e dos quadros gerenciais, e 
também das equipes de trabalho, é claro, 
manifesto e transparente, essas situações, 
normalmente difíceis, tem referenciais, 
parâmetros de atuação, e canais, que 
permitem buscar saídas adequadas de 
atuação diante dessas situações e dilemas.  

Quando a deliberação ética não é um dos 
pilares da cultura da organização, buscar 
essas saídas adequadas de atuação e 
muito mais difícil e desconfortável para a 
pessoa que deve tomar uma decisão.  

Estas dificuldades são ainda muito 
maiores, quando o profissional em questão 
é um consultor, Coach ou alguém que está 
ministrando um programa de formação, 
todos sem vínculo empregatício, mas, com 
uma relação de serviço formal definida e, 
com resultados esperados. 

                     

  

Como gerenciar esta situação?  

Reconheçamos que não há uma receita 
pronta, entretanto, um bom começo e 
aceitar que este tipo de situação pode ser 
comum e não é possível “enfiar” a cabeça 
na terra fazendo de conta que não existe. 

Este profissional deve refletir sobre as suas 
práticas, quais são seus valores, aqueles a 
aplicar – sem exceção – no desempenho 
de seu trabalho, quais as características 
que identificam e criam a sua reputação, 
como será sua reação e atitude diante dos 
eventuais dilemas... 

Sempre deverá ser considerado que 
quando questionados será esperada uma 
resposta, um “que fazer”, mas, nossa 
resposta terá que estar suportada em um 
“como ser”. Como nós queremos ser ... 

O campo da deliberação ética é o campo 
da ação, da decisão, do fazer, ou, não fazer 
algo.  

E importante também perceber que 
conforme estejamos interagindo com 
equipes operacionais, ou, com níveis de 
direção, seremos mais confrontados a “que 
fazer”, ou, a valores, respectivamente.  

Precisamente esta constatação me permite 
uma primeira conclusão: Conscientes de 
que situações de dilemas poderão 
aparecer, de que seremos questionados 
sobre elas e, que, normalmente nossa 
prestação será discutida com pessoas de 
nível gerencial e/ou de direção, é 
fundamental colocar o tema nessa fase do 
relacionamento com o nosso contratante 

Esta discussão tem vários resultados em 
vista:  

o Estabelecer uma relação superior 
com nosso interlocutor, 
identificando e formalizando os 
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caminhos das boas práticas que 
devem orientar nossa atividade; 

 
o Conhecer melhor a cultura da 

empresa, seus valores e a forma de 
aplicá-los, quais seus princípios de 
ação, a existência de códigos de 
conduta, explícitos ou implícitos,  

 
o Esclarecer que se espera de nós, 

nessas situações, 
 
o Conhecer nossos próprios limites 

de atuação durante nossa 
prestação, e decidir se estamos 
dispostos a atuar neles. 

O foco nestas questões no momento de 
definir as nossas prestações, e como elas 
serão executadas, como manter a 
transparência, a coerência entre os valores 
e o “que fazer”, em última instancia definem 
qual será a minha identidade como 
Consultor, Coach ou Instrutor. 

Como queremos ser reconhecidos - além 
de competentes - na nossa área de 
atuação, como construir a nossa 
identidade, nossa reputação pessoal e 
profissional. 

 

Alberto A Perazzo 
Sócio TDCCAP - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


