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Códigos de ética e uso de novas tecnologias fortalecem responsabilidade social e ajudam a 
combater vícios  
 
Um princípio ronda a agenda dos empresários bem-sucedidos do século 21: a transparência. 
Em busca de melhores resultados, velhos tabus, mantidos por um medo fantasmagórico do 
Fisco e da gana arrecadatória de governos, foram derrubados com a popularização de novas 
práticas éticas empresariais, na opinião de especialistas em ética entrevistados pelo Brasil 
Econômico. 
 
O desafio a ser enfrentado ainda é enorme. Sobram fraudes, maquiagens contábeis, esquemas 
de corrupção e outras práticas ilegais a se multiplicar pelo noticiário e precisam ser 
combatidas. Mas avanços, como as regras de transparência exigidas para companhias abrirem 
capital, devem ser mais disseminados pelo bom funcionamento do mercado, como diz o 
economista André Franco Montoro Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (Etco). 
 
"É importante que se estabeleçam regras de transparência e decisões mais abertas. Que 
realmente os acionistas, especialmente os minoritários, sejam respeitados", disse Montoro 
Filho, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 
Para o filósofo Danilo Marcondes, professor de filosofia da PUC-Rio, as novas tecnologias 
também contribuem para disseminar o cumprimento das leis com iniciativas como a Nota 
Fiscal Eletrônica. A transparência é um dos pilares da ética, defende Marcondes. 
 
"Um dos princípios fundamentais da ética é a transparência. Portanto, usando novas 
tecnologias que disponibilizem acesso pela internet, que possibilitem acesso à prestação de 
contas, pode ajudar na transparência das práticas dos negócios", declarou. 
 
Código de ética 
 
O filósofo cita exemplos concretos de evolução: códigos de ética criados por empresas, cada 
vez mais comuns no mundo empresarial. 
 
Mas o desafio é sempre fazer cumprir o que está escrito, como diz Montoro Filho, do Etco. Vale 
manter o aforismo mais básico da boa convivência em sociedade: "não faça com os outros o 
que não quer que seja feito com você". 
 
"Códigos de ética devem ser feitos de forma que você não faça pra alguém aquilo que você 
não quer que façam pra você", diz o economista. O cuidado vale para funcionários de baixo 
escalão e para executivos no topo da escala hierárquica. 
 
No caminho da virtude corporativa, vale prestar atenção detalhada para os riscos internos de 
cada corporação, independentemente do tamanho ou do número de funcionários da empresa. 
 
Pesquisas mostram que a maioria das fraudes sofridas por empresas são praticadas pelos 
próprios empregados. Ainda impera no senso comum a noção de que os pequenos furtos não 
prejudicam o bolso de ninguém. 
 
"As pessoas estão dispostas a pequenas fraudes em que acham que não prejudicam ninguém. 
Acham que não vão deixar de ser 'bons'", constata Marcondes. 
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