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As empresas acordaram para a importância da ética principalmente nos últimos dez anos, mas os 
códigos adotados muitas vezes não passam de discurso vazio. É o que acredita o sociólog e 
professor de MBA da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 
(FEA/USP), Robert Henry Srour. 
 
Autor do livro Ética Empresarial, lançado este ano em segunda edição, Srour diz que durante 
muito tempo, as ações no mundo dos negócios foram norteadas por atitudes que visavam a obter 
lucros a qualquer custo. "Com isso, a imagem e a credibilidade das empresas foram se 
deteriorando, o que, aliás, não é uma realidade só do nosso país", explica o professor.  
 
Para ele, escrever tão-somente um código de conduta não resolve o problema. Estudioso da ética 
há 12 anos, ele afirma que a maioria das empresas brasileiras ainda não é ética. O alerta do 
especialista? A crescente competitividade do mercado é acompanhada por critérios cada vez mais 
rígidos de credibilidade. Para criar, consolidar ou manter uma imagem de confiança é preciso 
cuidar constantemente das ações que a empresa assume ou das decisões que toma.  
 
Em uma conversa com o canalRh, o sociólogo fala dos motivos sociais que auxiliaram uma 
mudança na postura no mundo dos negócios, teorias e, claro, fala também sobre a ética.  
 
canalRh - Qual a importância da ética nos negócios?  
 
Robert Henry Srour - É a ética que vai definir um posicionamento crítico da empresa no mercado.  
 
canalRh - O senhor diz que as empresas estão se dando conta disso. Por qual razão seria?  
 
Srour - É que elas não estão mais tão impunes. Se olharmos para o Brasil, podemos perceber 
que, na década de 90, tivemos a abertura de mercado, a diversificação da mídia, a vigência do 
código do consumidor e a consolidação da democracia representativa. Nossa sociedade civil está 
muito mais ativa e começou a fazer fortes pressões para que as empresas fossem socialmente 
responsáveis. Mas o fundamental foi a mudança na economia: o mercado se tornou mais 
competitivo.  
 
canalRh - Isso significa que a ética até então não era uma preocupação?  
 
Srour - Na realidade, essa situação se tornou mais visível de uns dez anos para cá, justamente 
em função das novas condições históricas. Os clientes em particular não toleram mais condutas 
irresponsáveis, que são parte importante do escopo da ética empresarial. Embora a ética como 
disciplina teórica exista desde os gregos, há 2.500 anos, os estudos de ética nos negócios 
deslancharam há uns 40. E foi nesse período que se desenvolveu uma vertente científica da 
matéria.  
 
canalRh - Como é essa abordagem científica?  
 
Srour - Uma empresa pode elaborar um código, de forma filosófica, ou seja, estabelecer um 
conjunto de mandamentos a serem obedecidos pelos funcionários, a partir das expectativas gerais 
da sociedade, sem ter muita clareza estratégica nem definir uma razão prática do porquê de suas 
escolhas.  
 
A ciência não trabalha assim. Ela tem de provar o porquê dos posicionamentos e das afirmações. 
É aberta e cautelosa quanto aos impactos das ações produzidas. Uma empresa que se orienta de 



forma científica faz uma análise histórica das circunstâncias, das forças em presença, dos 
fundamentos que a levam a adotar tais ou quais orientações morais.  
 
canalRh - Podemos dizer que os empresários brasileiros são socialmente responsáveis?  
 
Srour - A grande maioria, infelizmente, ainda não o é. Muitas empresas, por exemplo, sonegam 
imposto no Brasil. Sabemos o quanto isso é prejudicial à nossa economia e à sociedade. O que 
percebemos é que ainda se joga muito na base da esperteza e do oportunismo. De qualquer 
forma, existe uma evolução para melhor, porque hoje as pessoas toleram menos fraudes e 
enganações.  
 
canalRh - Isso é uma questão cultural?  
 
Srour - Pode-se até dizer que sim, mas não só: há questões políticas e econômicas também 
envolvidas. E isso ocorre no mundo inteiro. Existe uma ONG alemã chamada Transparência 
Internacional que faz freqüentes estudos sobre o tema da percepção da corrupção. Em 2002, o 
Brasil obteve nota 4 (em 10) e ocupou o 45.º lugar entre os países menos corruptos do mundo. O 
último colocado é Bangladesh, na 102.ª posição.  
 
canalRh - E quanto aos códigos de ética adotados em algumas empresas?  
 
Srour - No Brasil existe certa tendência em formalizar códigos, mas eles ainda se parecem mais a 
cartas de intenções. Se realmente serão aplicados... aí é outra história.  
 
canalRh - Quais as prioridades mais comuns que se podem observar nesses códigos? Em que eles 
falham?  
 
Srour - No geral, eles abordam as diretrizes para a relação com as várias partes interessadas: 
funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, autoridades, organizações da sociedade civil etc. A 
prioridade é disciplinar o tratamento com os interlocutores da empresa, criar uma relação de 
confiabilidade com o produto e, com isso, estabelecer uma imagem institucional. O problema é 
que as empresas normalmente elegem princípios e valores edificantes, mas, na prática... Ou seja, 
a maior falha é justamente falar muito e pecar pela falta de ações concretas.  
 
canalRh - E qual seria a melhor maneira de formular um código de ética?  
 
Srour - Fazer uma análise científica da cultura e das práticas vigentes dentro da empresa e 
elaborar um código que se aproxime dessa realidade. Não adianta querer fazer sermão, 
descolando-se do que se faz efetivamente na empresa; isso não funciona. É importante ter 
transparência e pés no chão para que a análise ética possa ser competente.  
 
canalRh - Qual é o foco de uma gestão de reputação?  
 
Srour - É manter sua credibilidade, um ativo intangível que vale muito. Você leva décadas para 
construir uma reputação e pode levar menos de uma semana para destruí-la.  
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