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países do mundo, se preocupam com
ameaças à livre concorrência".

Montoro classifica essas ameaças
em dois blocos. O primeiro diz res-
peito a procedimentos que procu-
ram restringir a concorrência, como
práticas monopolistas, acordos de
preços, entre outros pontos. O ou-
tro se refere a procedimentos que
desequilibram a concorrência como
a sonegação, informalidade, pirata-
ria e outros desvios de conduta, nos
quais não há o pagamento de obri-
gações legais, e onde o transgressor
consegue uma vantagem pecuniária
indevida em relação a empresas que
cumprem suas obrigações. "Para a
sonegação, informalidade, pirataria e
outros desvios de conduta foi desen-
volvida toda uma legislação de defesa
da concorrência e estabelecidos pro-
cedimentos para punir empresas que
adotem práticas monopolistas ou
oligopolistas, que adotam uma polí-
tica de preço que influi nos lucros e
nas vendas dos concorrentes, ou pa-
ra evitar a excessiva concentração se-
torial", diz Montoro. O executivo ex-
plica que o ETCO ajuda o governo no
combate ao segundo tipo de ameaça.
"Nosso objetivo é promover a ética
concorrencial", destaca.

Corrupção
O estudo International Business

Attitudes to Corruption, realizado em
2006 pela consultoria Control Risk e
o escritório de advocacia Simmons &
Simmons, aponta que a corrupção no
Brasil está piorando. Os dados mos-
tram que 42% dos empresários bra-
sileiros entrevistados já perderam al-
gum negócio, nos últimos 12 meses,
devido ao pagamento de propina por
parte de seus concorrentes. O número
era de 32%, há cinco anos.

Os motivos, segundo a pesquisa,
podem ser atribuídos às próprias em-
presas brasileiras. Nos últimos três
anos, apenas 12% delas reviram su-
as práticas anticorrupção. Além dis-
so, somente 18% possuem programas
de treinamento criados para ajudar os
funcionários a evitarem este tipo de
prática. Sobre o futuro, os executivos
brasileiros são pessimistas: 38% acre-
ditam que a situação vai piorar.

Segundo a coordenadora do
Centro de Estudos de Ética nas
Organ izações (CENE) da Escola
de Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV-EAESP), Maria Cecília
Coutínho de. Arruda, os veículos
de comunicação todos os dias dão
exemplos de empreendedores que
demonstram atuação ética e antiéti-
ca. Há setores da economia em que a
falta de ética é a conduta habitual.
Para ela, a educação para o consumo
ético e consciente pode ser o início de
um "caminho longo". "Há uma gera-
ção de jovens 'inconformados'com a
maneira antiética de fazer negócios
e se propõe a realizar mudanças ra-
dicais, enquanto outros sucumbem
aos atrativos da propaganda, das
referências questionáveis, do 'medo
de ficar mal', característico de uma
formação educacional e moral defi-
ciente", afirma Mana Cecília.

O levantamento, que ouviu 350
empresários de sete países (Estados
Unidos, Reino Unido, Alemanha,
Holanda, í-Tong Kong, França c Brasil),
detectou que a corrupção é um pro-
blema mundial.

Para se precaver, algumas empre-
sas já começaram a combater a cor-
rupção: nos Estados Unidos, 76% das
companhias têm programas de trei-
namento dos funcionários a fim de
evitar a prática. No Reino Unido, este
número cai para 48%; na Holanda, pa-
ra 46%; na França são 24% das com-
panhias; e, esse conceito no Brasil, so-
mente 18%.

Essa ignorância é duvidosa, de acor-
do com a coordenadora do Centro de
Estudos de Ética nas Organizações
(CENE) da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV-EAESP), Maria
Cecília Coutinho de Arruda. "Na cabe-
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ca do empresariado brasileiro existe a
idéia clara do que seja ética concor-
rencial. O que não parece tão clara é
a vontade de seguir essa ética, dada a
cultura imediatista dos nossos execu-
tivos", queixa-se.

De acordo com a professora, o tem-
po vai mostrar que vale a pena apostar
em uma conduta correta e dentro da
lei, Ela afirma que as práticas antiéti-
cas infelizmente se consolidaram de
tal maneira que somente um agente
externo muito forte e poderoso conse-
guiria mudar: o Governo, um concor-
rente ou fornecedor estrangeiro que
assustasse as empresas do setor, um
boicote, uma greve, algo que supere
a capacidade habitual de negociação

dos empresários. "A sociedade bra-
sileira ainda parece muito lenta para
se organizar e romper algumas destas
barreiras. Aos poucos isto mudará",
acredita Maria Cecília. ,,

O consumidor é lesado com as
fraudes decorrentes da pirataria e
acaba consumindo mercadorias ou
serviços de má qualidade. Porém,
ele também tem sua parcela de cul-
pa. Segundo Maria Cecília, em geral o
consumidor brasileiro é pouco infor-
mado sobre produtos e serviços que
adquire. "Com o Código de Defesa
do Consumidor e a criação de ou-
tras instituições que visam a auxiliá-
lo, seria possível inibir o consumo de
produtos advindos de empresas que
faltam com a ética de maneiras muito
diversas", explica.

Um exemplo da falta de compro-
misso da população é que, segundo
pesquisa da Fecomércio-RJ/Ipsos,
42% dos entrevistados compra-
ram algum produto pirata em 2006.
Transformando esse percentual em

números absolutos, aproximadamen-
te 79 milhões de brasileiros adquiri-
ram alguma mercadoria falsificada no
período.

Esse dado revela que o controle do
comércio ilegal de produtos piratas no
Brasil precisa ter como um dos focos
de ação o consumidor, exigindo que
ele se torne mais consciente e pas-
se a considerar em suas escolhas de
consumo as implicações econômicas,
ambientais, sociais e legais. "O crime
não compensa. Quem acredita nisso
não amadureceu profissionalmente
e começa a perder oportunidades de
negócios", afirma Maria Cecília.

Para a professora, a fama de "malan-
dro" do empreendedor brasileiro po-
de ser mudada de muitas maneiras. A
primeira delas é trabalhar direito, mos-
trando aos clientes, fornecedores, con-
correntes e Governo que a ética empre-
sarial é coisa séria. Muitas organizações
que partiram de princípios éticos sóli-
dos estão colhendo frutos significativos
desta decisão, enquanto concorrentes
menos comprometidos com a moral
estão fechando as portas.
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