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O documento deve abordar, entre outras preocupações, o respeito às leis vigentes no país.  
 
Em qualquer definição do conceito de responsabilidade social empresarial (RSE), a ética 
aparece sempre como componente central. Basta uma análise do que significa o termo, 
segundo o Hoauiss, para compreender a íntima relação entre um e outro conceito: nunca as 
empresas discutiram tanto "os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o 
comportamento humano" nas organizações; nunca, como nesses tempos de ascensão da RSE, 
as empresas se descobriram tão humanas e ao mesmo tempo tão compromissadas com o 
bem-estar das suas partes interessadas. A noção de certo e errado, por sua vez, sofreu 
mudanças radicais nos últimos dez anos.  
 
No esforço de assegurar as condições para a incorporação de princípios éticos às suas práticas 
cotidianas, cada vez mais corporações brasileiras têm adotado códigos de ética. Parece ainda 
não haver um consenso sobre a sua real utilidade. Há quem ache que este tipo de documento 
tem tudo para morar no fundo de uma gaveta se for feito "de cima para baixo", não 
representando uma construção coletiva a partir dos desejos dos funcionários, da participação e 
compromissos de todos os setores da empresas. Há também quem acredite que ele deva ser 
um teto a limitar as condutas internas e não a base para ações e decisões cotidianas. Para 
muitos, os códigos de ética nunca serão plenamente funcionais se não refletirem o que a 
empresa, de fato, pensa e faz, e se não criarem mecanismos práticos para a mudança de 
atitudes. "O código de ética é uma tentativa de normatizar as definições da empresa a respeito 
do que é certo ou errado e das condutas apropriadas que os funcionários precisam seguir", 
define Robert Henry Srour, professor de MBA Fia e Fipecafi da Faculdade de Economia e 
Administração da USP.  
 
Um código de ética deve abordar, entre outras preocupações, o respeito às leis do país, os 
conflitos de interesse, a proteção do patrimônio da instituição, transparência nas comunicações 
internas e com as partes interessadas do negócio, a prática de suborno e corrupção, os 
assédios moral e sexual, meio ambiente, comunidade e direitos humanos e trabalho. Sua 
finalidade é disciplinar o modo como cada um na empresa deve lidar com esses temas no dia-
a-dia. Segundo Srour, não importa o número de itens que ele cobre. Mas o quanto as pessoas 
estão dispostas a tomá-lo como uma refe-rência do conjunto de condutas internas e externas. 
"A idéia é que o código seja legítimo e aceito pelos funcionários e demais envolvidos. Do 
contrário, não funciona", diz. 
 
Para o consultor, cartas bem intencionadas não garantem práticas bem intencionadas. "De 
nada adianta afirmar que se quer ou pretende ser honesto. Todo mundo quer. É necessário 
criar situações práticas que impeçam as pessoas de não o serem. Essas situações podem estar 
mencionadas no texto de uma carta ou código. Podem provocar ou não mudanças em valores 
individuais. O que importa mais é estabelecer mecanismos para que a prática ocorra e saber 
no que ela resulta", afirma.  
 
Na opinião de Srour, o que define o sucesso na implantação de um código de ética empresarial 
é a congruência entre o discurso e a prática. Uma empresa não pode cobrar do colaborador, 
respeito ao meio ambiente se ela, em seus processos de produção, não cuida do descarte 
adequado de resíduos, polui o rio da cidade ou desperdiça recursos naturais. As atitudes, 
enfatiza Srour, valem mais do que palavras escritas. "Se a empresa quiser que o seu código 
seja uma carta de intenções praticável, cada uma das normas deve ter clara fundamentação. E 
precisa representar a realidade da organização", diz.  
 
Para o especialista da FEA-USP, a sociedade civil está mais crítica em relação à atuação 
empresarial e tem dado evidentes sinais de que não tolera mais corrupção, preconceito e 
ações de caráter duvidoso. Esta é uma tendência em expansão. Segundo Srour, a ética 
empresarial terá forte impacto na percepção que as pessoas têm de uma corporação, podendo 
servir como fator de respeito e admiração. "As pessoas vão perceber que a ética não é 



retórica. Vão saber o que são e para que servem os códigos, que serão mais dinâmicos e mais 
abrangentes", argumenta.  
 
Padrão internacional  
 
A base do código de conduta da Philips do Brasil obedeceu a um padrão internacional da 
empresa. Mas, no Brasil, a sua elaboração sofreu adaptações à legislação brasileira. O texto 
precisou incluir, por exemplo, o respeito a leis que não são comuns nos outros países onde a 
empresa atua, como a Lei do Menor Aprendiz, que garante oportunidade de emprego a jovens 
com idade igual ou acima de 16 anos. Para Flávia Morais, gerente geral de sustentabilidade da 
Philips para a América Latina, o mais difícil, não foi a construção do código em si, mas a sua 
implementação efetiva. "Colocar em prática é mais difícil porque um código de ética lida com 
os diferentes e complexos pontos da cultura organizacional da empresa. Não pode ser uma 
cultura de papel, mas de ações", revela.  
 
Na Philips, a ética está ligada ao universo da sustentabilidade. "O Código de Ética da Philips só 
foi concebido porque o ser humano é o centro do nosso negócio", completa. Para dar suporte á 
implantação do código, a empresa disponibilizou aos funcionários a Linha Ética 0800, e um 
comitê de auditoria, um modelo copiado pelas unidades da Philips em todo o mundo. "Com 
esse serviço, os funcionários têm mais um canal para relatar fatos, situações, agressões, 
fraudes e abusos de poder que estão fora das normas de conduta", diz.  
 
Em vigência há quatro anos, o código ganhou, segundo Flávia, uma ampla aceitação dos 
empregados. "A confiança aumentou. O funcionário se sente parte da construção de um 
ambiente mais ético. Isso amplia o conceito de cidadania", comemora. Entretanto, diz, o 
processo de fixação e desenvolvimento do código tem a sua complexidade. "Se fosse simples 
não teria o papel, o ser humano já nasceria ético". 
  
Na opinião de Flávia, há hoje uma pressão da sociedade para que as empresas sejam mais 
transparentes e corretas. "As organizações que não contam com um código de conduta ou 
projetos que visam a sustentabilidade se mobilizam para tê-los. Amplia-se a sensibilidade para 
questões sociais e ambientais. O perfil ético da organização começa a ser um critério de 
escolha dos indivíduos talentosos que todas as empresas disputam no mercado de trabalho", 
conclui.  
 
Valores principais  
 
Para a Companhia Elétrica do Ceará (Coelce) o código de ética é um documento de 
importância central. Ele reúne os principais valores que norteiam a relação da companhia com 
a sociedade e o Estado do Ceará. Nenhuma operação pode divergir do que propõe o 
documento. Até 2005, a empresa possuía apenas um código de conduta interno. O código de 
ética nasceu depois que a empresa percebeu a necessidade de criar um espaço mais 
participativo entre os colaboradores e e fornecedores.  
 
Diretor organizacional e de recursos humanos, José Renato Ferreira Barreto, considera que o 
código alinhou o modo de pensar de todos os que se relacionam com a empresa. "A 
conseqüência prática disso tem sido mais sintonia, mais participação e um melhor 
relacionamento. Hoje comemoramos e dividimos as vitórias", revela Barreto. A empresa dispõe 
de canais de comunicação com os funcionários, como, por exemplo, o serviço telefônico RH e 
Você e uma intranet. "Aos poucos a Coelce está tornando público o seu Código de Ética. Não é 
algo que se consegue do dia para noite", diz.  
 
Para elaborar o código, foram feitas reuniões com lideranças e parte dos empregados, 
distribuídos 1313 livros e realizados treinamentos. "Cada um dos nossos 4500 funcionários 
está muito alinhado com nossas estratégias de meio ambiente, relacionamento e comunidade. 
A criação do código os deixou mais informados sobre tudo o que acontece dentro e fora da 
empresa", explica.  
 
Grande mobilização  



Em 1995, a Sadia já possuía um código de conduta. Desde então, seus funcionários e 
colaboradores sabem bem o que é ou não permitido fazer no cotidiano das operações. O que 
começou como um documento simples para disciplinar determinadas rotinas, transformou-se, 
no último semestre de 2006, em um código de ética, amplo e abrangente. "A tarefa foi grande. 
Houve uma mobilização enorme para disseminar os princípios do Código. Foram quase seis 
meses para treinar 44 mil funcionários", lembra Eduardo Noronha, diretor de recursos 
humanos da Sadia.  
 
De acordo com Noronha, a primeira dificuldade prática foi elaborar os preceitos do Código a 
várias mãos. Até ser validado, levou quatro meses para ficar pronto. "Cada um queria escrever 
de um jeito, sempre com novos itens. Tentamos conciliar todas as informações possíveis", 
lembra. O segundo desafio, na opinião de Noronha, era atingir o máximo de funcionários. 
Estabeleceu-se uma meta de 90%. A expectativa foi superada em cinco por cento. Para 
disseminar o código entre os colaboradores, a empresa produziu um filme de 40 minutos, 
estruturado em uma linguagem simples e lúdica, com charges explicativas e a partir de 
perguntas como, por exemplo, "O que é ética?" e "Por que é importante a ética?" No filme, 
dividido em três partes, o facilitador discute exemplos e apresenta conceitos.  
 
Assim como Philips e Coelce, a Sadia também oferece uma linha direta gratuita e de 24 horas 
para esclarecer dúvidas. É o Disque Integridade, dirigido a todos os colaboradores e 
funcionários. Todos os empregados passam pelo treinamento de integração e recebem o texto 
do código de ética já no primeiro dia de trabalho. Colaboradores, acionistas e outros públicos 
de interesse também ganham uma cartilha. "O código é a cultura da Sadia, é um registro que 
dá sentido e orientação às nossas ações. Todos os colaboradores são guardiões do que está 
escrito nele", explica. Para Noronha, em uma empresa do porte da Sadia, com 50 mil 
funcionários espalhados pelo País, o código disciplina o relacionamento entre as áreas e 
preserva os compromissos e interesses da organização.  
 
Como resultado prático da implantação do código de ética, Noronha conta uma pequena 
história registrada durante as atividades de disseminação do código de ética. Em um 
treinamento um facilitador deu o exemplo de que, entre outras coisas, ética é não jogar o 
cigarro no chão. E que quando alguém faz alguma coisa em benefício do outro, chama-se 
senso ético. Passada a atividade de capacitação, uma das unidades da empresa relatou que 
diminuíram significativamente os restos de cigarro jogados no chão. "É um exemplo simples. 
Mas que mostra que a mensagem foi captada. Os funcionários estão menos passivos e mais 
participativos", avalia.  
 
Veja mais no site: www.revistaideiasocial.com.br  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2007. Responsabilidade Social, p. A12. 
 


