
O ethos econômico visto por Max Weber 

  

Para o sociólogo alemão Max Weber1 o fenômeno da racionalização é a principal 

característica do desenvolvimento das sociedades ocidentais e, na concepção do sociólogo 

belga Luc Van Campenhoudt2, essa racionalização equivale à “organização metódica das 

atividades, a capacidade de prever  os seus resultados e o controle da eficácia dos processos e 

meios acionados para atingir os objetivos”. Desde já, cumpre salientar, que a racionalização 

da esfera econômica tem raízes, em grande medida, na religião e, particularmente, na 

Reforma Protestante. Ocorre que, segundo Weber, o protestantismo desempenhou um papel 

determinante na concretização de um ethos econômico, não porque um seria a causa do outro, 

mas porque certos aspectos da religião protestante inclinam a certos comportamentos de tipo 

“capitalista”, favorecendo o seu desenvolvimento. 

Diante disso, entende-se que foi estabelecida essa ligação entre o capitalismo e o 

protestantismo em razão da íntima relação que ambos possuem quando defendem o trabalho 

como uma verdadeira vocação (Beruf) e como “uma submissão à vontade divina”, 

considerando que, na visão weberiana, é o trabalho produtivo e sem descanso, o ascetismo 

puritano e o individualismo que constituem o tipo ideal da Ética Protestante. Nesse sentido, 

para entender o ethos econômico proposto por Weber é necessário ter presente que o 

Capitalismo de hoje não é o mesmo do passado. Pelas lições de Campenhoudt3, vislumbra-se, 

claramente, que o ethos econômico é um conceito utópico, eis que não representa mais a 

realidade, mas “exprime bem aquilo que a mentalidade capitalista da época tinha de típico”. 

De qualquer forma, Weber extraiu o verdadeiro sentido de ethos dos ensinamentos de 

Benjamin Franklin, sendo que este não estava preocupado apenas em ensinar como obter a 

prosperidade econômica, mas, também, inculcava nos seus discípulos princípios de 

comportamento alicerçados numa verdadeira disciplina de vida: um ethos. A partir deste 

ethos, Weber sintetizou algumas ideias complementares, quais sejam: 1ª) Cada um tem o 

dever de fazer crescer o seu capital; 2ª) Que este dever cumpre-se no exercício de uma 

profissão; 3ª) O profissional que persegue o lucro deve orientar-se de forma racional e 

rigorosa no controle das despesas e do investimento; e, por fim, 4ª) Apesar do sucesso obtido 

pelo “capitalista”, este deve demonstrar comportamentos dignos de sua grandeza, ou seja, 

levar uma vida ascética inteiramente consagrada ao labor, (re)investindo a sua riqueza sem 
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ostentá-la de forma desnecessária. Sobre este último, Weber4 já dizia que “na América, o 

‘dinheiro’, simplesmente, por si mesmo, também compra poder, mas não as honras sociais”. 

Em torno disso, o sociólogo alemão entendia que as ações também deveriam ser 

efetuadas em função dos outros, considerando que nenhuma ação pode ser individualizada, 

pois uma ação, ainda que realizada na solidão, sempre antecipa as reações dos outros. Por 

isso, Weber insiste na possibilidade de captar o sentido das ações sociais, chegando dessa 

forma, mais perto do seu principal desafio: a compreensão e a articulação dos diversos 

elementos sociais. E para compreender melhor a ação social, Weber propôs a sua distinção 

em quatro modalidades: 1ª) A ação racional em finalidade que orienta “as suas ações de uma 

maneira tal que os meios sejam utilizados o melhor possível em função dos fins pretendidos”; 

2ª) A ação racional em valor onde o resultado não tem relevância, contando apenas o valor 

intrínseco do comportamento num ponto de vista ético, estético ou religioso; 3ª) A ação 

tradicional que é aquela onde se obedece  os costumes e hábitos adquiridos no passado; e, 

finalmente, 4ª) A ação orientada pelos afetos que é ditada pelas emoções, sentimentos e 

paixões. 

Assim sendo, resta dizer que as teorias defendidas por Weber estavam todas cobertas 

de imparcialidade tanto no domínio dos conhecimentos científicos, como no âmbito dos 

juízos de valores. Essa é uma característica de seu trabalho: não deixar que convicções 

políticas e científicas pudessem confundir ou induzir qualquer debate. É o chamado princípio 

da neutralidade axiológica que rigorosamente era observado por Max Weber. Da mesma 

forma, tais teorias não parecem estar tão ultrapassadas como havia destacado Campenhoudt, 

eis que elas ainda têm aplicação prática no cotidiano de um verdadeiro homem de negócios, 

considerando que, na sociedade contemporânea, o “capitalista”, definido por Weber, deve 

guardar respeito às ações voltadas ao desenvolvimento de seu negócio para que este não seja 

apenas rentável, mas seja também socialmente justo e ECOLOGICAMENTE 

SUSTENTÁVEL em todos os seus meios  e finalidades. 
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