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aeronave da TAM que explodiu
em julho de 2007, no aeroporto de

Congonhas, havia pousado outras 25 ve-
zes com o reverso inoperante. O reverso
não é dispositivo essencial para a frenagem
de um avião, mas pode ser importante em
pistas curtas e escorregadias, como as do
aeroporto paulistano. Embora o manual
de segurança do fabricante da aeronave
não considere obrigatório o uso do rever-
so, teria sido mais prudente que a compa-
nhia aérea mandasse a aeronave para a
oficina, tirando-a de circulação por uns
dias. A medida possivelmente provocaria
um pequeno contratempo operacional e
geraria uma despesa não prevista, itens que
contrariam o mandamento número 1 da
TAM: “Nada substitui o lucro”. Por outro
lado, atenderia a outro dos princípios
norteadores da empresa: “Mais importan-
te que o cliente é a segurança”.

O caso da TAM é representativo de
uma tendência de comportamento coleti-
vo referida por Christian Morel em Erros
Radicais e Decisões Absurdas (Ed. Campus):

no dia-a-dia, as empresas “produzem co-
letivamente, dentro das regras, normas,
procedimentos e práticas que as fazem
desviar-se progressivamente da máxima
segurança possível. De certa forma, de-
cretam o próprio desvio em que irão pou-
co a pouco se envolver. (...) As organiza-
ções não se contentam em aplicar as re-
gras imutáveis. Elas expelem permanen-
temente novas regras, modificando aque-
las que já existem, interpretando, criando
outras e tudo isso respeitando a constitui-
ção e os princípios fundamentais da orga-
nização. É fácil imaginar que, através des-
se processo, a organização vá se distan-
ciando pouco a pouco, dentro das regras,
do nível de segurança necessário” (p. 62).

Ao voar repetidas vezes com o rever-
so inoperante, a TAM não aboliu seu prin-
cípio de garantir segurança ao passageiro,
mas assumiu o risco de afastar-se da segu-
rança máxima possível. Criou internamen-
te uma das tais regras particulares mencio-
nadas por Morel: ainda dentro de seus
mandamentos, mas diferente da ideal.

Afastar-se do ideal em nome de um
código próprio de normas e critérios não
é exclusividade da segurança na aviação

comercial. Mecanismo semelhante de
funcionamento coletivo acomete as socie-
dades no que tange à correção de atitu-
des e comportamentos. As regras exis-
tem para evitar desvios da norma, mas a
vida prática faz proliferar a “normaliza-
ção do desvio” – para retomar uma ex-
pressão de Morel. Onde quer que seja, o
dia-a-dia forja códigos de conduta nem
sempre condizentes com o previsto nas
leis e nas regras tácitas de convivência.
Acaba-se construindo uma regra própria,
derivada da original, e que pode tanto ser
compartilhada por algumas poucas pes-
soas quanto por uma sociedade inteira.

A rotina empresarial e a vida política
são campos férteis para a criação de regras
próprias. Em ambas, os conflitos se resol-
vem ao sabor das conveniências e, com o
passar do tempo, acabam por criar uma
versão flexibilizada dos ideais de conduta.
A regra transformada, ou até transgredida,
vira a nova referência para comportamen-
tos. A homens de negócios e políticos é fa-
cultado, parafraseando José Arthur
Giannotti, “inaugurar o espaço da invenção”,
aproveitando-se das brechas oferecidas pela
confrontação entre ideal e possibilidade.

{André Cauduro D’Angelo*}

O desvio e a ética

A PRÁTICA DO DIA-A-DIA FORJA CÓDIGOS DE CONDUTA
NEM SEMPRE CONDIZENTES COM O QUE ESTÁ PREVISTO
NAS LEIS OU NAS REGRAS TÁCITAS DE CONVIVÊNCIA

do marceneiro
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No entanto, nenhuma liberdade é gra-
tuita. A mesma tolerância e flexibilidade
moral da qual se valem empresas e políti-
cos é desfrutada por agentes com os quais
eles lidam no dia-a-dia, como clientes,
empregados e correligionários. Assim
como uma empresa pode arrumar cente-
nas de explicações para sonegar impostos,
o cliente de um restaurante ou hotel pode
fazer o mesmo para justificar que leve para
casa, às escondidas, ‘souvenirs’ do estabe-
lecimento. O mesmo exercício de retóri-
ca usado por um executivo para defender
as práticas danosas de sua empresa ao am-
biente pode ser utilizado por um ex-em-
pregado para cobrar na Justiça falsas horas
extras. E igual verborragia que fundamenta
a manobra de um político contra um cor-
religionário pode alicerçar a manobra do
correligionário contra o político.

A pesquisadora inglesa Susanne

Karstedt chama isso de ”anomia de mer-
cado”: a desconfiança e o cinismo generali-
zados em relação aos regulamentos fun-
cionam como chave para tranqüilizar a
consciência daqueles que cometem peque-
nos delitos, especialmente contra empre-
sas e governos. O sentimento predomi-
nante nesses casos é o de justiça e desfor-
ra: sentem-se cometendo dolo contra
quem supostamente vive de cometê-lo.

A despeito das leis e das normas, a
democracia e o capitalismo reservam ins-
tâncias de julgamento sobre o nível de fle-
xibilidade moral de seus atores. Na demo-
cracia, ela se dá sob a forma de eleições –
políticos excessivamente lenientes com sua
conduta ética podem perfeitamente ser
banidos da vida pública, bastando que, para
isso, eleitores se convençam da inade-
quação de seus atos. No capitalismo, essa
instância é o mercado. Consumidores têm
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a prerrogativa de julgar se práticas empre-
sariais danosas (desde que tornadas públi-
cas, obviamente) merecem ser punidas
com o boicote a produtos e serviços de
determinada companhia, por exemplo.

Urnas e mercado são incapazes de
dirimir todas as dúvidas, sequer de pro-
mover reabilitações morais definitivas.
Contudo, inegavelmente configuram um
teste. A punição da Justiça repara a afron-
ta à lei, mas não controla o espírito nem
desfaz o costume. Eleições e mercado, em
última análise, refletem a flexibilidade
moral de uma sociedade e são o espelho
no qual cada cidadão se enxerga.

Daí a proliferação de livros, profissio-
nais e cursos de gestão da imagem e admi-
nistração de crises. Mais importante que
o fato é a versão; no fim das contas, aliás,
só prevalecem versões – uma hegemônica,
vitoriosa, e outra(s) derrotada(s). Se todas
as querelas morais estão fadadas a se re-
solver definitivamente sob a forma de vo-
tos e consumo, habilidades retóricas e
dissimulativas têm mais valor que postu-
ras probas, afinal.

Cláudio Abramo, decano dos jorna-
listas brasileiros, prescrevia aos colegas “a
ética do marceneiro”: não haveria por que
serem diferentes as condutas de um e de
outro, uma vez que o certo e o errado va-
lem em todas as atividades. Para políticos
e homens de negócio, supõe-se, recomen-
daria o mesmo; seus compromissos são os
de quaisquer cidadãos. Instigante e respei-
tável a síntese de Abramo, mas, ao que tudo
indica, utópica. Ao invés de imposta, a ética
é negociada, e mais do que única, desdo-
bra-se em várias. A ética se molda à ambi-
ção e à circunstância, de modo que o pró-
prio Abramo talvez tivesse de se resignar
ao encontrar hoje colegas jornalistas – ou
mesmo marceneiros – se valendo dos con-
selhos de um “consultor de imagem”.“SE TODAS AS QUERELAS MORAIS ESTÃO FADADAS A SE

RESOLVER DEFINITIVAMENTE SOB A FORMA DE VOTOS E
CONSUMO, HABILIDADES RETÓRICAS E DISSIMULATIVAS
SÃO MAIS IMPORTANTES QUE POSTURAS PROBAS”
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