
Por Hélio Batista Barboza

Sua empresa
é ÉTICA?
Não basta manter uma boa conduta com clientes,
fornecedores e governo. A lição começa dentro
de casa, no dia-a-dia com os colaboradores

Desde agosto, a psicóloga Cristiane
Piemonte, da área de recursos hu-

manos corporativos da Petrobras, percorre
as unidades da empresa para ajudar a envol-
ver os funcionários na revisão do Código de
Ética. O processo foi amplamente divulga-
do em toda a companhia (por meio de carta-
zes, folders etc.) e abrange, ainda, a capta-
ção de sugestões por meio de um link na
intranet e a criação de um grupo de trabalho
formado por representantes de todas as áreas
da organização. "A premissa é obter a maior
participação possível dos funcionários", afir-
ma Cristiane. Numa das etapas do processo,
cada unidade da Petrobras reuniu grupos de
empregados para um dia de discussões so-
bre ética. "Uma parte desse dia foi dedicada
a colher sugestões para a revisão do Códi-
go", conta a psicóloga. Ela espera que o re-
sultado de todo esse esforço apareça em bre-
ve, com a minuta de uma nova versão do do-
cumento, a terceira desde a elaboração do
Código de Ética, em 1998.

A Petrobras não está sozinha: o Banco
Itaú também fez uma revisão do seu Códi-
go em 2005 e a Fersol Indústria e Comércio
S/A - uma indústria de defensivos agríco-
las localizada em Mairinque (SP) - preten-
de brevemente colocar no papel os princí-
pios éticos que a empresa já pratica há mais
de dez anos. Em todo o país, é cada vez
maior o número de empresas que contam
com um código de ética. Já em 2003, uma
pesquisa da Federação e do Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/
Ciesp), com apoio do Instituto Ethos e do
Centro de Voluntariado de São Paulo, ouviu
543 indústrias paulistas e constatou que
14,1% possuíam código; 15,9% estavam ela-
borando e 15,4% das empresas tinham a in-
tenção de elaborá-lo em breve. Segundo um
levantamento feito pelo consultor Flávio
Farah, autor do livro Ética na Gestão de Pes-
soas - Guia Prático (Edições Inteligentes),
havia códigos de ética em cerca de um quar-
to das cem maiores empresas brasileiras que
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em 2004 constavam da publicação Maiores e Me-
lhores, da revista Exame.

A professora Maria Cecília Arruda, do Centro de
Ética nos Negócios (Cene) da Fundação Getulio
Vargas de São Paulo, prefere não arriscar uma esti-

mativa, até porque o tema virou uma espécie de
modismo. "O conceito de código de ética ainda
não foi compreendido de maneira adequada",
diz a professora. Por isso, ela considera que, a
essa altura, o número de empresas que dispõem
do documento não revela se elas estão realmen-
te preocupadas com a questão ética. "Tem mui-
ta empresa copiando o código da outra ou, sim-
plesmente, chamando sua declaração de princí-
pios de 'código de ética'", aponta.

Seja cormxpreocupação sincera ou como um
mero instrumento de marketing, o fato é que a
ética entrou na pauta de discussão das empresas.

De acordo com Maria Cecília, tal fenômeno pode
ter se acelerado com o caso Enron, no final de 2001.

A gigante norte-americana de energia pediu
concordata após uma série de denúncias de fraudes
contábeis e fiscais que envolveram também a firma
de auditoria Artur Andersen. Não deixa de ser curio-

,so, porém, que no Brasil as empresas discutam a ética
num momento em que pipocam escândalos no mundo
corporativo e no meio político. Em 2005, enquanto a
Petrobras e o Itaú revisavam seus códigos de ética, por
exemplo, as denúncias do ex-deputado Roberto
Jefferson (PTB-RJ) sacudiam a República; a cerveja-
ria Schincariol e a butique Daslu eram apanhadas em
operações da Receita e da Polícia Federal e altos exe-
cutivos da Volkswagen alemã se viam acusados de pro-
mover orgias com o dinheiro da empresa.

Em tal ambiente, é possível falar em ética empre-
sarial sem que isso pareça uma atitude ingênua? A
professora Maria Cecília acha que sim e até conside-
ra o momento bastante oportuno. "As empresas po-
dem dar o exemplo e liderar um movimento pela éti-
ca", afirma. Essa convicção baseia-se no patamar ai-



cançado pelo tema nos últimos anos,
a ponto de se tornar um fator de so-
brevivência no mercado. Afinal, con-
dutas antiéticas podem até trazer ga-
nhos para as empresas no curto pra-
zo, mas são fatais para sua reputa-
ção e para sua própria existência no
longo prazo, sem falar em possíveis
constrangimentos judiciais.

Maria Cecília acredita, ainda, que
um papel-chave está reservado ao
RH. "Ele pode ser o condutor desse
processo", observa. Por lidar com
pessoas, o objetivo central da ética,
e por se relacionar com todas as de-
mais áreas das empresas, a área de
recursos humanos estaria situada nu-
ma posição estratégica para coorde-
nar a mobilização ética das empre-
sas. Não é à toa que em muitas delas
a implementação do código está sob
os cuidados do RH. Maria Cecília
lembra que as próprias redes infor-
mais de gestores de pessoas são tam-

bém um forte instrumento para im-
pulsionar a discussão ética no mundo
empresarial, ao divulgar entre esses
profissionais as empresas que se des-
tacam por boas e por más condutas.

De dentro para fora
A responsabilidade atribuída ao RH

parece ainda maior se considerarmos
a precarização das relações trabalhis-
tas, que aumentou nos últimos anos, e
os inúmeros casos de assédio moral que
começam a chegar aos tribunais. Uma
pesquisa conduzida por Cynthia Jobim,
fundadora da Be Ethical Assessoria
Empresarial, mostrou que é justamen-
te a relação com os funcionários o pon-
to mais problemático no comportamen-
to ético das empresas, segundo a avalia-
ção dos próprios empregados. Depois
de aplicar um questionário aos funcio-
nários de companhias consideradas
modelos de responsabilidade social,
Cynthia descobriu que, para eles, tais

empresas tinham maior comprometi-
mento ético na relação com os clien-
tes, com os acionistas, com o governo
e até com o meio ambiente do que com
o quadro de pessoal. Se não atentarem
para esse aspecto, as empresas correm
o risco de ver sua imagem arranhada
por quem teria de ajudar a construí-la.
"A imagem tem de ser construída de
dentro para fora", recomenda Cynthia.
Numa demonstração de que está aten-
to a essa questão, o Banco Itaú tem um
Código de Ética composto em 50% de
tópicos destinados a orientar o rela-
cionamento no ambiente de trabalho.

Para o economista Alberto Peraz-
zo, presidente da Fundação Instituto
de Desenvolvimento Empresarial e
Social (Fides), a globalização, a bus-
ca pelo aumento da competitividade
e a disputa acirrada por mercados não
podem servir de desculpa para des-
vios éticos. "Assumir o risco empre-
sarial", diz ele, "não pode ser uma es-
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cusa para ignorar a relação sadia en-
tre dirigentes e empregados. Isso tem
a ver com o compromisso de consi-
derar a gestão corno um bem comum
a todos [patrões e empregados]"

O código de ética contribui para
explicitar esse compromisso e torná-
lo transparente a todos os funcionários.
Mas, dependendo de como for elabo-
rado e implementado, ele pode ficar
preso ao papel, esquecido no fundo de
uma gaveta, sem aplicação prática no
dia-a-dia da empresa. Para evitar esse
risco, o primeiro passo é fazer com que
ele seja resultado de uma construção

coletiva, de uma ampla discussão en-
tre todos os funcionários. "Quanto
mais os funcionários participam da
elaboração do código, menos resis-
tências são registradas posteriormen-
te", observa Fernando Tadeu Perez,
diretor de RH do Banco Itaú.

Depois de pronto, a divulgação do
código também deve ser a mais am-
pla possível. Segundo o consultor
Flávio Farah, o código de ética per-
manecerá letra morta se não for
acompanhado de um programa per-
manente de treinamento e reciclagem
sobre o assunto. "As sessões de trei-

namento deveriam, primeiro, incluir
discussões sobre o conteúdo do Có-
digo de Ética; segundo, analisar si-
tuações hipotéticas de tomada de de-
cisão em que haja dilemas éticos; ter-
ceiro, discutir as experiências reais
trazidas pelos empregados; quarto,
examinar casos gerais, procurando
identificar se neles há ou não aspec-
tos éticos a serem considerados." A
revisão periódica do código, nova-
mente com a participação de todos
os funcionários, também é importan-
te para que ele fique vivo no cotidia-
no da empresa. Por fim, o fator que
mais contribui para a efetividade do
documento é sua coerência com as
práticas da companhia e com as ati-
tudes dos líderes. "O principal líder
da organização deve ser o primeiro a
cumprir e a fazer cumprir o código
de ética aprovado pela direção da
empresa, pois, do contrário, o docu-
mento perderá toda a credibilidade",
adverte Flávio Farah. Esse aspecto é
mais importante até do que o próprio
código, porque a vivência da ética no
dia-a-dia vale mais do que sua
formalização em um documento.

Prova disso é que a Fersol Indús-
tria e Comércio, uma empresa reco-
nhecida há dez anos por suas práticas
avançadas no que diz respeito à ética
e à responsabilidade social, até agora
não dispõe de um código. A compa-
nhia chama a atenção por priorizar a
contratação de negros, mulheres e
portadores de necessidades especiais,
favorecendo os grupos que mais so-
frem com a exclusão no mercado de
trabalho. Os funcionários da Fersol
freqüentam até cursos de formação
política e de ética, patrocinados pela
empresa. "Buscamos preparar o co-
laborador para que ele cumpra seu
papel de cidadão", explica leda Pozo,

Perazzo, da Fides: considerar
a gestão como um bem comum



gerente de RH da Fersol. Mas ela
sentiu falta de um documento que
consolidasse os princípios da em-
presa e servisse de guia, principal-
mente para os novos contratados.
Por isso, a Fersol já começou a mo-
bilizar seus funcionários para a ela-
boração do Código de Ética, que
deve ficar pronto em breve.

"O código ajuda a regular o rela-
cionamento entre a empresa e seus
empregados e cria um compromisso
entre todos os colaboradores", asse-
gura Cristiane Piemonte, da Petro-
bras. "É um documento que aumen-
ta a transparência do nosso trabalho
e o comprometimento de todos em
relação aos resultados", complemen-
ta Anderson Christian de Oliveira,
diretor-administrativo da Real Food
Alimentação, uma empresa de refei-
ções coletivas de Santo André (SP).

Como prova de que o documento
cumpre essa função, o executivo
enfatiza que na Real Food o Código
prevê a busca de alternativas à de-
missão de um funcionário, ao mes-
mo tempo em que deixa clara a pos-
sibilidade de cortes de pessoal em ra-
zão da perda de clientes por parte da
empresa. Dessa forma, diz ele, se a
companhia enfrenta alguma dificul-
dade, todos logo ficam sabendo e se
empenham para superá-la.

"É importante que os assuntos re-
levantes sejam compartilhados pela
liderança entre todos os funcionários",
diz Cynthia Jobim, da Be Ethical, lem-
brando que essa foi uma das deman-
das apresentadas pelos trabalhadores
ouvidos em sua pesquisa. Além dis-
so, eles incluíram entre os componen-
tes mais importantes de uma boa con-
duta ética a criação de oportunidades

de desenvolvimento pessoal. "As pes-
soas devem encontrar canais, dentro
da empresa, para adquirir conheci-
mento e desenvolver novas habilida-
des", ensina a consultora. "E devem
obter reconhecimento por isso, mes-
mo que não seja necessariamente um
aumento ou uma promoção." Também
foi citada a necessidade de limitar as
horas extras e de se criar um ambien-
te de trabalho saudável e seguro.

A avaliação de desempenho é outro
fator considerado crítico na conduta das
empresas em relação aos seus funcio-
nários, segundo os especialistas em éti-
ca empresarial. "As organizações com
melhor clima ético são as que apresen-
tam os sistemas de avaliação mais bem
vistos", constata Cynthia. Nesse senti-
do, avaliações subjetivas, com critérios
pouco claros, são extremamente dano-
sas do ponto de vista ético.

Um guia de boa conduta

O consultor Flávio Farah, autor do

livro Ética na Gestão de Pessoas - Guia

Prático, lista algumas recomendações

éticas para o RH

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

As estratégias de recrutamento de-

vem ser baseadas em ampla publicidade

para permitir que todos os potenciais in-

teressados tomem conhecimento da vaga.

A existência da vaga deve ser tornada pública.

Os anúncios de emprego devem conter informa-

ções corretas, claras e precisas e garantir igualdade

de direitos e de oportunidades a todos os interessados.

Nas entrevistas de seleção e nos formulários de em-

prego, deve-se pedir tão-somente informações ligadas

ao trabalho e diretamente relacionadas à capacidade do

candidato para desempenhar a função para a qual está

se candidatando. Não fazer perguntas referentes à vida

privada do candidato, tais como as relativas ao estado

civil, à família, residência, religião, interesses, finanças etc.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Antes de dar nota baixa para o mau desempenho do

funcionário, deve-se verificar se o desempenho ruim não

foi causado por fatores fora do controle dele. Por outro

lado, no feedback é preciso tratar o funcionário com res-

peito, avaliando apenas o desempenho, não o indivíduo.

Isso significa julgar somente seus comportamentos e resul-

tados sem avaliar suas características de personalidade.

REMUNERAÇÃO

Não importa idade, sexo, estado civil ou etnia do ocu-

pante, é preciso remunerar igualmente os funcionários que

realizam trabalhos substancialmente iguais, ressalvada a di-

ferença salarial resultante de aumentos de mérito ou de

políticas de remuneração por habilidades.

RECONHECIMENTO

O reconhecimento parece ser de fato uma necessidade

humana. As pessoas querem que seus esforços e realizações

no trabalho sejam reconhecidos e elogiados por seus superio-

res. Todavia, o fato de um gestor não ter o costume de elogiar
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Muitos outros aspectos da Perez, do Itaú:
gestão de RH podem ser consi- menos resistências
derados no código de ética, mas posteriores
não há necessidade de se fazer
um documento detalhista ou de caráter punitivo. O es-
sencial é deixar claros os princípios e valores da empresa
e estabelecer instrumentos para a solução de conflitos
ou dúvidas. Se houver um Conselho ou Comissão de
Ética, deve-se proporcionar mecanismos para que se
possa recorrer das suas decisões. Um bom caminho, no
que diz respeito ao RH, é estabelecer os padrões de
conduta em três fases da vida do empregado: recruta-
mento e seleção, permanência e demissão. E em cada
discussão ética, ter sempre em vista que o ser humano
deve estar no centro de tudo, um conselho nada despre-
zível em tempos de escândalos e crise de valores.

o trabalho bem feito de sua equipe não parece constituir

motivo suficiente para condená-lo do ponto de vista ético,

pois reconhecimento não é uma obrigação moral como as

outras. Embora se possa dizer que a falta de reconhecimento

dos esforços da equipe seja um erro de gestão de pessoas,

isso não chega a ser uma falha ética. A conduta do gestor,

porém, será antiética se, em uma situação em que vários fun-

cionários realizaram um trabalho notável, ele elogiar uns e

não elogiar outros por favoritismo ou discriminação.

PROMOÇÃO

Deve-se promover funcionários exclusivamente com base

em sua qualificação para ocupar o novo cargo, qualificação

que deverá ser avaliada tanto quanto possível por meio de

critérios objetivos. Em matéria de promoção, a discriminação,

às vezes, se dá por intermédio de estratégias mais ou menos

sutis. Por exemplo, um gerente pode atribuir repetidamente

aos membros minoritários de sua equipe (mulheres e negros)

tarefas menos complexas ou de menor responsabilidade do

que aquelas que direciona aos majoritários (homens brancos).

Ou pode discriminar os minoritários quanto às oportunidades

de treinamento. Quando surgir a possibilida

de de uma promoção, o gerente recomen-

dará alguém do grupo majoritário e justi-

ficará a recomendação dizendo que o es-

colhido é o mais qualificado. Mas era fa-

tal que isso ocorresse, dada a desigual-

dade de oportunidades que o próprio ge-

rente Instaurou dentro do grupo, desi-

gualdade que acabou por produzir a dife-

rença de capacitação entre seus membros.

DEMISSÃO"

O desligamento individual deve ocorrer

apenas por motivo justo, ou seja, por desempenho

insatisfatório, desrespeito às normas da empresa ou

conduta imprópria. Na entrevista de comunicação da

demissão, é preciso tratar o funcionário com respei-

to, garantindo a privacidade da entrevista, manten-

do-se frio, evitando a agressividade e focalizando

apenas os fatos relevantes sobre o desempenho

ou a conduta do empregado.
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