
ÉTICA EM COMPRAS 

 As questões éticas concernentes às atividades de compra de uma 

organização constituem um aspecto importante da ética dos negócios, um 

ramo da ética aplicada voltada para orientar a respeito do que se considera 

bom ou correto de acordo com os princípios morais aplicados às transações 

entre agentes econômicos e às relações com o meio ambiente, consumidores, 

fornecedores, agentes públicos e outros indivíduos e grupos internos e 

externos das empresas. Os compradores decidem como e onde aplicar os 

recursos de sua organização, e as regras formais nem sempre cobrem todas 

as possíveis situações.  

Há inúmeras situações que geram dúvidas quanto ao comportamento 

mais adequado, como por exemplo, até que ponto aceitar presentes oferecidos 

pelos fornecedores pode ser considerado uma prática de prevaricação. Além 

disso, não se pode desconhecer que tal poder em mãos inescrupulosas é 

campo fértil para a cultura de práticas oportunistas como a da famigerada lei de 

Gerson aplicada em proveito próprio. Não são raras as situações em que os 

limites entre o certo e o errado ficam obscurecidos pela ânsia de obter o melhor 

negócio para a organização, por exemplo, forçar a baixa de preço alegando 

falsamente que outro concorrente apresentou um preço menor. Situações 

desse tipo são mais difíceis de serem percebidas como erradas quando os 

compradores não estão obtendo ganhos pessoais, mas lutando arduamente 

para obter a maior vantagem para a sua organização. Não é por outra razão 

que muitas organizações e entidades de profissionais de compras, atentos a 

esses fatos, criaram princípios e códigos de ética para orientar os compradores 

em situações que suscitam dúvidas quanto à atitude que deve ser tomada. 

 Esses códigos apresentam alguns temas recorrentes relacionados com 

as (1) características desejadas dos compradores, com discernimento, 

honestidade, cortesia e imparcialidade e (2) situações ou práticas a serem 

seguidas, umas, e evitadas, outras. Por exemplo, 

 Respeitar a legislação do país; 

 Evitar pressões e condições leoninas que induzam os fornecedores a 

práticas ilegais; 



 Declarar a existência de conflitos de interesses que possam 

comprometer o julgamento da imparcialidade, por exemplo, ter um 

parente como proprietário ou executivo de uma empresa candidata a 

fornecedora; 

 Usar as informações obtidas nos processos de compras de modo 

sigiloso e nunca em proveito próprio; 

 Julgar as propostas apenas com base em critérios objetivos, verificáveis 

e relevantes; 

 Não exigir dos fornecedores mais do que foi expressamente acordado 

entre as partes; 

 Não aceitar presentes ou brindes oferecidos pelos fornecedores atuais 

ou potenciais que envolvam valor econômico. 

 

O que deve ser feito ou evitado nem sempre é claro e depende do exame 

de circunstâncias. Veja esse último preceito relativo aos presentes. Como 

avaliar se o presente oferecido pelo candidato a fornecedor tem apenas valor 

simbólico ou representa uma fonte de propina para que o comprador bata o 

martelo em seu favor? Não há receitas prontas e que funcionem como uma 

pomada milagrosa que sirva para qualquer situação. Alguns métodos de gestão  

favorecem o exercício de práticas eticamente saudáveis, tais como usar 

critérios mencionados para habilitar fornecedores.  

As compras em ambiente online, ao tornar mais transparente o mercado, 

eliminam práticas oportunistas de ambas as partes. A melhor indicação é a 

transparência e o debate sobre questões controvertidas para ampliar o 

discernimento do pessoal em relação aos princípios morais aplicados às 

decisões e aos julgamentos na esfera ética dos negócios. 

Fonte: Logística Hospitalar – Teoria e Prática. José Carlos Barbieri e Claude 

Machline. 

EXERCÍCIO  

01. Análise o texto acima 

02. Descreva a importância da ética na compra e na gestão das 

organizações de saúde. 


