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Os mecanismos das empresas
para manter atitute ética em
tempos de escândalos

Rubeny Goulart | Em meio aos recentes escândalos, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a ética

HÁ SEMPRE UMA conexão privada no
meio de um escândalo envolvendo o setor
público. Da caixa de Pandora aberta pelo
deputado Roberto Jefferson saem minis-
tros, políticos e também empresários —
aqueles que andam sorrateiros por aero-
portos com malas abarrotadas de dinheiro
para pagar o suborno, a propina e o caixa
2 das campanhas políticas. E assim no
mundo inteiro, com pequenas variações.
Nos Estados Unidos, depois das manobras
contábeis de empresas como Enron, e
WorldCom, intensificaram-se as audito-
rias, aperfeiçoaram-se os controles inter-
nos e externos e ficaram mais severas as
punições para as organizações venais. O
lucro continua não sendo pecado, mas
uma empresa pode ser castigada com a
danação eterna, a expulsão do paraíso ca-
pitalista, se for constatado seu envolvi-
mento na malversação de recursos.

No Brasil, as ligações perigosas do se-
tor privado com o setor público vicejam
na falta de controle mais eficaz por parte
das instituições. Talvez por isso a questão

da ética ainda engatinhe nas empresas.
Prova disso é o fato de que, ao responde-
rem um questionário sobre responsabili-
dade social elaborado pelo Instituto Ethos,
todas as 442 empresas pesquisadas se au-
toavaliaram como merecedoras de notas
abaixo de 5, de um máximo de 10. Na
pesquisa, realizada desde 2000, em caráter
voluntário e confidencial, as empresas de

setores como distribuição de energia,
bancos, mineração, construção civil, pa-
pel e celulose, petróleo e gás, bares e res-
taurantes, avaliam as próprias práticas no
que tange ao relacionamento com go-
verno, empregados, consumidores, clien-
tes, fornecedores, comunidade e meio
ambiente. Na média, foram todas reprova-
das por elas mesmas.

O resvalo na ética de parte das organi-
zações muitas vezes está ligado a procedi-
mentos que não dizem respeito à ativi-
dade-fim das empresas. As surpreendentes
conexões do publicitário Marcos Valério
com o Partido dos Trabalhadores (PT), in-
cluindo o aval e até pagamento de em-
préstimos, revelam apenas uma das for-
mas em que o interesse público se mistura
ao privado, numa espécie de festim diabó-
lico com o dinheiro do contribuinte (veja
quadro na página 48). O financiamento
de campanhas políticas não devidamente
declaradas é outra maneira com que em-
presas, iludidas pelo canto de sereia dos
políticos, esperam a contrapartida, por
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exemplo, em blindagem contra a ação da
Receita Federal, ou vantagens em licita-
ções públicas. Por isso, a participação do
setor privado no campo da política é um
jogo perigoso. Eqüivale a tentar atravessar
um pântano lutulento de terno branco e
esperar sair limpo do outro lado. "Nossa
orientação às empresas é que cumpram ri-
gorosamente a legislação eleitoral, dando
transparência ao financiamento das cam-
panhas e exigindo o registro da doação",
diz Paulo Itacarambi, diretor executivo do
Instituto Ethos. "E discutir com o candi-
dato seus planos, levá-lo à empresa para
conversar com os funcionários."

Guia de boas maneiras
É sintomático, portanto, que as empresas
que operam seguindo as boas normas do
mercado estejam empenhadas em precisar
os limites da ética na gestão do próprio ne-
gócio. Serve como distinção, mas, por via
das dúvidas, também para resistir às tenta-
ções. Muitas já adotavam a prática da res-
ponsabilidade social e da governança cor-
porativa, mas agora estão implementando
programas específicos e códigos de ética
internos, ouvidorias e demais dispositivos
para desestimular a corrupção e subtrair
outras tenebrosas transações, quase sem-
pre em parceria com o setor público. Sub-
sidiárias de multinacionais, como a Merck
Sharp & Dohme, HP, Shell, Brascan, John-
son & Johnson, entre outras, costumam
importar códigos de ética concebidos por
suas matrizes no exterior e adaptá-los às
regras brasileiras. Servem-se deles para
orientar seus executivos e demais funcio-
nários sobre o procedimento nas suas rela-
ções com o governo, fornecedores, acionis-
tas, concorrentes e, é claro, clientes.

E no rastro deste novo filão que vem
atuando o escritório Manhães Moreira Ad-
vogados Associados, uma banca de São
Paulo. Por meio de sua Divisão de Ética
Corporativa, especializou-se na implemen-
tação de programas de ética, ouvidorias e
auditorias e presta consultoria nesse
campo às empresas. "Estamos registrando
o interesse cada vez maior das organiza-
ções em estabelecer padrões éticos inter-
nos", confirma Fernanda Pires Letieri, sócia
da área de ética empresarial do Manhães
Moreira Advogados Associados. "As em-
presas nacionais também estão aderindo."

O Centro de Estudos de Ética nas Organiza-
ções (Cene), da Fundação Getulio Vargas
de São Paulo (FGV-SP), que também presta
consultoria, treinamento e desenvolvi-
mento sobre o tema, é outro que tem sido
crescentemente demandado pelas empre-
sas. O Instituto Ethos está elaborando um
programa de ética que incluirá uma espé-
cie de cartilha para orientar as empresas
nas relações com o setor público.

Não é tão simples estabelecer um pa-
drão ético numa empresa. Num país pau-
tado pela prática do jeitinho, maneira de
resolver problemas por vias não conven-
cionais, e nem sempre dentro das frontei-
ras éticas, a implementação de um pro-
grama dessa natureza esbarra em certa
dificuldade conceituai. Como o que é ou
não ético não se esgota no que está es-
crito, o cumprimento da boa norma de
conduta em última instância depende de

Alguns faltaram às aulas de ética

interpretação pessoal. "O código é um
grande instrumento que as empresas dis-
põem para disseminar as boas práticas de
gestão, mas jamais esgotará todos os pre-
ceitos que englobam a ética", diz Fer-
nanda. Mesmo assim, além dos preceitos,
o programa aplicado pelo escritório de
Manhães Moreira fundamenta-se em trei-
namento dos funcionários, revisão contí-
nua das práticas e ações e, ainda, no estudo
de casos e simulações de situações frontei-
riças no campo da ética dos negócios.

Nas empresas públicas, redutos por
excelência do clientelismo, do tráfico de

influência, do desvio de recursos e outras
práticas ilícitas, não faltam, no papel, con-
troles e mecanismos criados para resguar-
dar a ética nos negócios. A Petrobras, por
exemplo, maior corporação brasileira, tem
representantes no Comitê de Ética Pública
da Presidência da República, um dos bas-
tiões governamentais ainda não atingidos
pela metralhadora giratória de Roberto
Jefferson. Além disso, dispõe de uma co-
missão de ética interna, um código de
ética e outro de conduta, tudo para balizar
os procedimentos da empresa na relação
com seus diferentes públicos. No mo-
mento, por conta de ter suas ações listadas
em Nova York, a empresa está adaptando
seus princípios de governança corporativa
às exigências da legislação americana, que
passou a ser bem mais rigorosa depois dos
escândalos envolvendo a Enron e a World-
Com. Com a mudança, a Ouvidoria - ins-
tância criada há quatro anos para receber
queixas e denúncias, antes subordinada
apenas à presidência da companhia —
agora terá de se reportar diretamente ao
conselho de administração.

Rigoroso na forma, o código ético da
estatal proíbe, por exemplo, que seus fun-
cionários recebam brindes. Ao contrário
do código de conduta da alta administra-
ção federal, que estabelece um limite de
R$ 100 para aceitar presentes, o da Petro-
bras não especifica o que é ou não permi-
tido nesse particular. Na prática, o juízo
de valor e a conduta estarão no domínio
moral do presenteado. "O código explica
que brinde é aquilo claramente identifi-
cado como tal e todo mundo entende",
diz Heitor Chagas de Oliveira, gerente exe-
cutivo da área de Recursos Humanos da
empresa. Para maus entendedores, signi-
fica dizer que não há mal em receber, por
exemplo, uma caneta de presente, desde
que não seja uma Mont Blanc.

Linha dedicada
O código de ética da subsidiária brasileira da
Merck Sharp & Dohme, um laboratório
americano, é do tipo abrangente. Todo fun-
cionário, assim que ingressa na empresa,
tem um treinamento de quatro horas,
tempo em que assimila o conteúdo do có-
digo de ética, em que estão contempladas
desde questões ligadas ao meio ambiente,
conflitos de interesse, relacionamento com
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disso, a multinacional mantém um pro-
grama de comunicação anual falando sobre
ética, um terna que está sob a jurisdição dos
setores jurídico, de finanças e Recursos Hu-
manos da empresa. "Nossa abordagem não
é filosófica, mas sobretudo prática em rela-
ção aos nossos valores", explica o diretor
jurídico da empresa, Eduardo Roncolatto.
"Quando há qualquer dúvida sobre como
proceder em determinada situação, nosso
parâmetro é o estrito cumprimento da lei.

Quando, porém, falham todos os es-
forços - e controles - para preservar a ética
interna, os funcionários da Merck Sharp &
Dohme podem recorrer a uma "linha de-
dicada", um número de telefone desti-
nado a receber e a apurar eventuais quei-
xas e denúncias. Na outra ponta, está uma
empresa contratada pela multinacional, lo-
calizada nos Estados Unidos. O denun-
ciante recebe uma senha com a qual pode
acompanhar as providências que estão
sendo tomadas em relação ao que denun-
ciou sem o risco de ser identificado. A "li-
nha dedicada" já foi acionada algumas ve-
zes na subsidiária brasileira para denúncias
que nem sempre tiveram comprovação:
na maioria das vezes, eram de funcioná-
rios queixosos de discriminação por parte
de suas chefias. "Temos os controles, mas
não um tribunal para cuidar desses casos",
diz o diretor jurídico. "Tudo precisa ser
cuidadosamente apurado antes de se to-
mar providências mais drásticas."

Curso intensivo
Na Brascan, grupo canadense com negó-
cios nas áreas imobiliária, elétrica, agrope-
cuária, entre outras, o código de ética
nada mais é do que uma tradução literal
da matriz: um livro que dispõe em deta-
lhes sobre o que é e não é tolerado pela
companhia. Como todos do gênero, não
esgota o tema. Para reforçar a assimilação
do conteúdo, a empresa faz treinamentos
anuais, e seus funcionários assinam um
documento no qual não apenas tomam
ciência das regras como se comprometem
a cumpri-las. A Brascan também dispõe
de uma linha especial conectada a uma
empresa no Canadá, destinada a acolher
eventuais denúncias de empregados.
"Como nossas regras são claras, não tole-
ramos nenhum deslize ético e, quando

fornecedores e até assédio sexual. Além
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Raposas no galinheiro?: casos recentes de corrupção sempre passam pelo Congresso

isso acontece, punimos com rigor", diz o
presidente da empresa, Marcelo Marinho.

A subjetividade que envolve o tema
da ética impede muitas vezes que os códi-
gos de conduta, programas e treinamento
resultem em consenso no cumprimento
do que se pode ou não fazer. Mesmo entre
as empresas (ou talvez principalmente en-
tre elas) não é fácil definir um padrão de
comportamento, uma espécie de vetor
moral para ser seguido por todos. "Para
explicar a ética, é essencial definir muito
bem os preceitos e valores nos quais a em-
presa deve se basear, que são a verdade, a
honestidade e a justiça", diz a advogada
Fernanda Letieri. O problema é que esses
valores costumam ganhar a elasticidade de
um chiclete quando traduzidos para o
concorrido plano dos negócios. A gover-
nança corporativa adotada pela Compa-
nhia Vale do Rio Doce, por exemplo, tem
sido vista como um ponto alto da valoriza-
ção da ética nas relações com seus acionis-
tas e empregados. Mas o que dizer de sua
prática concorrencial? No processo em
curso no Cade, por conta da aquisição de
quatro mineradoras, a empresa está sendo
julgada por concentração de mercado.

Há casos em que parece haver mais
consenso sobre, pelo menos, o que não é
ético. Segundo Emerson Kapaz, presidente
do Instituto Brasileiro de Ética Concorren-
cial (Etco), a sonegação de impostos, crime
devidamente identificado na legislação fe-
deral, estadual e municipal, é praticada pela
grande maioria das empresas e pode osci-

lar entre 80% e 90% no caso das pequenas
e médias. Uma pesquisa, encomendada à
consultoria americana McKinsey sobre eco-
nomia informal, revelou que só nos setores
de bebida, combustível, fumo a sonegação
alcança a impressionante cifra de R$ 6 bi-
lhões anuais. Recentemente, numa de suas
ações espetaculosas, a Polícia Federal pren-
deu, sob acusação de sonegação de impos-
tos, os sócios e diretores da Schincariol, a
segunda no ranking das cervejarias, atrás
da poderosa AmBev. E, mesmo neste caso, a
empresa denunciada está questionando o
débito na Justiça.

A máxima de que a sonegação tem
como inspiração a excessiva carga de im-
postos, muito disseminada no meio em-
presarial, também faz parte das crenças do
Etco. A entidade está propondo ao governo
equalizar a cobrança de ICMS, que se des-

dobra atualmente em 55 tipos de impos-
tos, para apenas cinco alíquotas. Para com-
pensar a perda de arrecadação dos Estados
que cobram alíquotas mais altas, como o
Pará, está sendo sugerida a criação de um
fundo mantido pelos Estados.

Carga pesada

Em agosto , no intuito de comprovar suas
teses, o Etco vai divulgar um novo estudo
produzido pela FGV sobre a carga tributá-
ria brasileira. O estudo contemplará uma
fórmula que identificará o peso dos im-
postos em 42 setores da economia, com
seus reflexos em termos de arrecadação dos
Estados e da União. "Comprovaremos que
é possível arrecadar mais se a carga tributá-
ria for reduzida", diz Kapaz.

A abrangência das questões de ética
nas organizações pode incluir aspectos que
transcendem os temas mais diretamente
ligados à prática mercadológica das em-
presas. Em países como o Brasil, onde uma
imensa parcela da população vive em es-
tado de pobreza, discute-se qual o papel
social dessas organizações privadas como
agentes do desenvolvimento. "Nem sem-
pre a atividade privada traz melhoria da
qualidade de vida da sociedade e isso é
uma questão de ética", diz Itacarambi, do
Ethos. "As organizações precisam ter res-
ponsabilidade social." Para o Ethos, "a no-
ção de responsabilidade social decorre da
compreensão de que a ação das empresas
deve buscar trazer benefícios para a socie-
dade, propiciar a realização profissional
dos empregados, promover benefícios
para os parceiros, para o meio ambiente e
trazer retorno aos investidores".
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procedimentos voltados para a ética na
gestão dos negócios, a responsabilidade
social incluiria, entre outras, a preocupa-
ção ecológica, a participação comunitá-
ria e, inclusive, o compromisso, desde a
origem, com o processo que envolve
toda a cadeia produtiva até o produto fi-
nal, mesmo que não esteja diretamente
sob seu domínio. Assim, são considera-
das empresas não éticas as que degra-
dam o meio ambiente e utilizam maté-
ria-prima em que foi alocado trabalho
infantil ou escravo, prática, aliás, não tão
incomum no Brasil entre os produtores
de álcool, algodão, carne e outros insu-
mos. Não deve ser coincidência que, na
média, as empresas levaram bomba em
todos os "Indicadores Ethos de Respon-
sabilidade Social", como, por exemplo,
no item que trata da relação com a co-
munidade, que caiu de 5,7 em 2000
para 3,7 em 2004, ou mesmo no que-
sito "Meio Ambiente", que saiu de sofrí-
veis 3,6 para decepcionantes 4,1.

Péssimo desempenho

Deve-se ressaltar que a expressiva queda
nas notas e a baixa graduação obtida pe-
las empresas devem-se também, se-
gundo o Ethos, a um maior rigor meto-
dológico da pesquisa, aperfeiçoada a
cada nova edição. E também o fato de
que a cada ano há novos ingressantes na
pesquisa. Pouco familiarizadas com as
práticas da responsabilidade social, aju-
dam a pressionar as médias para baixo.

Se a maioria das empresas ainda pa-
tina no exercício da boa ética dos negó-
cios, há, felizmente, as ilhas de exceção.
Essas formam um grupo de dez, inscri-
tas na coluna de "melhores práticas"
dos "Indicadores Ethos de Responsabili-
dade Social", todas com notas superio-
res a 8,5. Nesse seleto clube, a relação
com consumidores e clientes saiu de
8,7 em 2000 para 9,6 na última pes-
quisa, enquanto o "meio ambiente",
antes com nota 7,5, subiu para 9. São
escassas as empresas nessa condição,
mas o lado bom é que, aos poucos, o se-
tor privado está tomando consciência
da importância da responsabilidade so-
cial e da ética na condução dos próprios
negócios.

Entendida como um conjunto de

Fonte: Foco, a. 2, n. 26, p. 46-50, 15 jul. 2005.
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