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A
maximização dos lucros é, certamente, o principal e mais

urgente objetivo de qualquer organização comercial. A

maioria das organizações modernas percebe que, para

sobreviver na arena competitiva de hoje, os clientes têm
que estar satisfeitos. Entretanto, quanto mais dinheiro uma empresa

puder cobrar por um produto ou serviço de menor valor, mais altos

serão os lucros. Qualquer pessoa que tenha comprado algo que se

quebrou dentro do período da garantia sabe como é difícil repará-lo

ou substitui-lo "sem custo extra".

Além disso, há escândalos expostos na mídia em que cadeias de

mercearias sistematicamente remarcaram carnes e outros produtos

que haviam passado da data de validade para que pudessem vendê-

los; algumas companhias seguradoras têm conjuntos duplos de pro-

tocolos de manuseio de requerimentos; e algumas empresas de trans-

porte público deliberadamente atrasam a manutenção preventiva de

veículos para economizar dinheiro, embora eles tenham plena cons-

ciência de que isto coloca em risco a segurança do passageiro. Uma
abordagem ética para os negócios é necessária, e a questão impor-

tante é: Por que você e sua organização devem tomar essa direção?

Há muitos motivos, incluindo os seguintes, que devem ser conside-

rados:

• Melhorar a moral dos funcionários e da organização.

• Obter maior lealdade do cliente e a habilidade de atrair novos
clientes.

• Melhorar o desempenho financeiro.
• Eliminar o desempenho negativo e os estranhamentos que re-

sultam de uma abordagem não-ética.

• Obter a habilidade de atrair outros colaboradores.

• Fazer do mundo um lugar melhor.

A Figura l demonstra os efeitos compostos de um clima éti-

co numa organização. Contribuindo com a vida interna e o com-
promisso de uma organização, um clima ético finalmente causa

impacto nos níveis de lucro. Evidências dos benefícios financei-

ros e de RH são apresentadas no quadro "Estudos Relacionam

Ética e Lucro".

Responsabilidade social corporativa - também chamada de

ética de negócios - é um conceito indubitavelmente popular. En-

tretanto, em grande proporção se manifesta em discussões mais

elevadas de virtudes com implicações filosóficas. O que parece

estar faltando é uma abordagem mais prática que converta as boas
intenções da ética de negócios em algo tangível e capaz de ser

implementado.

É certo que outros já lidaram com questões relacionadas a essa,

especialmente como organizar responsabilidades a respeito da éti-
ca numa organização e de como desenvolver diretrizes éticas ou

códigos de conduta que podem ajudar a direcionar o comporta-

mento de indivíduos e grupos. Alguns fizeram contribuições vali-

osas com relação ao desenvolvimento de subtópicos, tais como:

programas de comunidades locais, esquemas de livre-comércio e

programas de preocupação ambiental.

Há duas principais falhas nas discussões até agora:

1. Muitas outras formas pelas quais a ética de negócios pode ser

convertida em ação não foram suficientemente discutidas - por exem-
plo, moderação de custo em áreas, tais como: colocação de preços de

produtos, gastos corporativos e tratamento justo de clientes e funcio-
nários.

2. Houve algumas tentativas de sintetizar vários aspectos de

ética de negócios numa estrutura holística.

A necessidade por uma estrutura holística tem como base supo-

sições de que:

• Os princípios da ética de negócios oferecem numerosos be-

nefícios potenciais, incluindo lucros, para as organizações que
os adotam.



• As organizações que implementaram uma abordagem ética não

conseguem atingir o potencial total inerente no conceito.

• Um número insuficiente de empresas e outras organizações

adotaram abordagens éticas.

Uma estrutura tangível estimula mais organizações a se conver-

terem para uma abordagem de ética de negócios, descrevendo-a como

um processo mais gerenciável. Organizações que adotam princípios

de negócios fundados em ética podem atingir ainda mais benefícios.



Estrutura de ética de negócios
Ao desenhar uma estrutura de ética de negócios, é importante

criar uma estrutura na qual todos os diferentes elementos de ética de

negócios que fazem parte de uma abordagem ética possam ser utili-

zados. Assim sendo, a estrutura adquire o formato de um menu. A

partir daí, uma transformação em direção a uma abordagem ética de

negócios pode ser mais facilmente delimitada e planejada.

Das muitas dimensões que podem ser usadas para compor essa

estrutura, as três a seguir são as mais funcionais:

1. Foco interno versus externo: Os componentes da ética são

direcionados interna ou externamente? A organização e seus membros

ou os colaboradores externos da organização se beneficiam da ética?

2. Estratégico versus operacionais: Os componentes da aborda-

gem ética estão diretamente relacionados a aspectos estratégicos da or-

ganização e suas operações ou mais focados em níveis operacionais?

3. Impacto de reforço versus filantrópico: As diversas ativi-

dades e ações empreendidas usando a abordagem ética meramente

minimizam ou talvez compensem qualquer impacto negativo que a

organização e suas operações têm no "mundo" (comunidade local,

meio ambiente, cola-

boradores, por exem-

plo)? Ou, as atividades

vão ainda mais além e

contribuem além de

qualquer dano que a

organização infligiu?

Apresentar essas

como entidades dipola-

res não significa que

tudo é preto e branco ou

que diferentes formas

de atingir uma posição ética se enquadram numa categoria ou em outra.

Há uma escala contínua na qual os elementos podem ser uma mistura

de ambos. Isto se torna aparente quando essas dimensões são usadas

para construir uma matriz 3-D ao longo desses eixos (Figura 2)

A estrutura composta por esses eixos tenta ilustrar essas iniciati-

vas, ações, os programas, elementos de projeto organizacional e ou-

tros elementos que contribuem para uma abordagem ética de negóci-



os que pode ser estruturada dentro
do espaço dessas dimensões. Não
é minha intenção apresentar a Fi-
gura 2 como uma representação
geometricamente correta desse
pensamento. Você não pode calcu-
lar as coordenadas éticas de um
programa ético com base nesse di-
agrama. Ao contrário, o diagrama
tem o objetivo de ilustrar as dife-
rentes ferramentas disponíveis no
processo de construir uma aborda-
gem de ética de negócios.

Como você irá ver, esse mo-
delo é usado para estruturar essas
ferramentas conforme três dimen-
sões dipolares, tornando mais fá-
cil avaliá-las e considerar quais
implementar. Um ponto importan-
te é que existe algum tipo de pro-
gressão entre as dimensões da es-
trutura de ética de negócios. A Fi-



gura 3 mostra que, de fato, há um longo caminho a percorrer antes

que uma organização possa ser levada a sério ao promover ética e

responsabilidade social.

A limpeza de quaisquer questões ilegais deve preceder a limpe-

za de questões éticas, nas quais normas e padrões geralmente são

mais rígidos do que a legislação. Somente após a limpeza a organi-

zação está pronta para ser percebida como um bom cidadão corpo-

rativo com o bem-estar de todos os seus colaboradores em mente.

Ela pode, então, tomar um passo rumo a tornar-se uma organização

filantrópica. Isto não significa que deve ser meta de toda organiza-

ção alcançar esse último estágio - muitos benefícios descritos ante-

riormente começam a se materializar muito antes disso.

Esquema
Introduzir uma abordagem ética de negócios numa organização

é uma tarefa que consiste em muitos elementos e atividades diferen-

tes. Um processo de implementação aprimorado, de etapas claras,

numa seqüência lógica que irá levar ao estado desejado, pode ser

benéfico. Embora seja possível desenvolver tal processo, seria vir-

tualmente impossível segui-lo ao pé da letra.

Dependendo das características da organização, níveis anteriores

de conscientização e treinamento, cultura organizacional e outros fa-

tores, tal processo pode variar significativamente de uma organização

para outra. Mesmo que esse processo possa ser diferente em termos

de seqüenciamento, duração e ênfase de certos elementos e responsa-

bilidades há muitos elementos que serão comuns entre todos esses

processos de mudança. A Figura 4 ilustra esses elementos típicos numa

seqüência temporal.

As principais decisões ou atividades de processo são:

• Decidir sobre uma meta para a abordagem de ética de negóci-
os em um nível estratégico. Essa deve normalmente ser a primeira

consideração, pois essa decisão é a base para o resto do processo de

implementação. O treinamento e projeto requeridos de novas práticas

de negócios serão mais extensivos se a meta for um perfil filantrópico

mais abrangente, não simplesmente a mera conformidade com leis e

normas da indústria.

• Desenvolver as práticas de negócios requeridas para imple-
mentar o perfil e meta de ética escolhidos. Após a decisão inicial

ter sido tomada quanto a qual meta a organização irá buscar, um

conjunto consistente de práticas de negócios requeridas deve ser

desenvolvido. Em alguns casos, isto envolverá ajustes a práticas exis-

tentes. Em outros, isto se traduz no estabelecimento de processos de

negócios completamente novos e talvez até mesmo em unidades or-

ganizacionais.

• Decidir sobre um projeto organizacional para cuidar da

nova abordagem de negócios. Dependendo da meta da abordagem

ética, pode ser suficiente ampliar as responsabilidades de certas fun-

ções organizacionais já existentes para cuidar das novas práticas de

negócios. Mas, em outros casos, são necessárias mudanças mais ela-

boradas.

• Conduzir exercícios de treinamento e conscientização so-

bre ética ao longo da organização. Não importa qual seja a meta,

algum treinamento será necessário ao transformar a organização

numa entidade mais eticamente orientada. A extensão, tanto em ter-

mos de quem deve receber treinamento e quanto treinamento, pode

variar. Mas esse ainda é um elemento crucial.

• Desenvolver um novo perfil organizacional e torná-lo conheci-
do aos colaboradores externos. Uma abordagem secreta de ética de

negócios raramente atingirá os benefícios potenciais do conceito. Des-

sa forma, redefinir o perfil público da organização conforme a meta

ética é uma atividade importante, assim como tornar o perfil publica-

mente conhecido.

• Lançar o novo perfil ético e práticas de negócios. Até agora,

esse artigo discutiu o projeto e desenvolvimento da nova organização

e seus processos de negócios. Em algum ponto, a transição real deve

ser feita para começar a trabalhar de acordo com essas práticas. Esse

geralmente é um evento decisivo que deve ter alguma atenção.

• Assegurar a conformidade com o novo perfil e as novas práti-
cas de negócios. Não há por que negar o fato de que a organização e

seus membros constantemente irão encarar tentações de tomar atalhos

e se desviar das novas práticas de negócios. Implementar mecanismos

para assegurar conformidade é um elemento fácil de ser esquecido.

• Avaliar o progresso e reforçar o processo de implementa-
ção. Definir um ou mais pontos decisivos nos quais o progresso da

implementação é avaliado é uma abordagem importante de acompa-

nhamento. Talvez seja necessário alterar ambições ou adicionar ele-

mentos de implementação para atingir as metas definidas.

O assunto da ética de negócios tem suas críticas. Por exemplo,

houve alegações de que:

• A responsabilidade social corporativa é uma ruptura do modelo

capitalista, com o argumento de que as empresas contribuem com a

sociedade por meio de impostos pagos sobre os lucros alcançados e por

meio de pessoas sustentadas pelos salários recebidos pelo trabalho rea-

lizado. Não deveria haver necessidade de fazer nenhum bem maior.

• A responsabilidade social corporativa é construída sobre pre-

missas falsas. Os clientes não selecionarão fornecedores que têm

uma posição mais ética ou pagar mais por produtos e serviços que

utilizam o livre comércio ou práticas ambientais perfeitas.

• A responsabilidade social corporativa levará ao salvacionismo

global, aumento da regulamentação e normas globais. Alguns ale-

gam que um traço fundamental é que recém-convertidos geralmente

são determinados a converter outros com mais fervor.

• Éticas de negócios resultam em desvantagem nos custos, e a

adoção de responsabilidade social corporativa levará ao aumento de

custos e diminuição nas receitas.

Seria tolice dispensar todas as críticas e a possibilidade de al-

guns desses efeitos se materializarem. Entretanto, acredito que es-

sas críticas sejam exageradas.



A responsabilidade social corporativa é um golpe fatal ao fun-

damento do capitalismo? É uma alternativa inofensiva aos negócios

comuns, a qual quase não trará benefícios? Ou, é uma forma poten-

cialmente poderosa de fazer negócios? Acredito que o júri ainda

está deliberando, e espero que fique assim por algum tempo, pois é

difícil prever um veredicto unificado a seguir.

Na minha visão pessoal, você pode seguir a ética de negócios por

todos os motivos errados - e de todas as maneiras erradas - e torná-la

um fracasso por completo. Feita da maneira certa (e eu já vi isto),

pode representar uma fonte poderosa de competitividade renovada para

uma organização.
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