
ética tem se tornado uma preocupação cada vez 
maior das empresas; na verdade, ela sempre foi im 
portante, mas antes essa conduta era responsabilida

de principal do dono do negócio. Hoje, as empresas cresce
ram, se internacionalizaram e seus donos deixaram o contato 
direto com o público e ficaram atrás da mesa do escritório. Por 
isso, o comportamento ético é hoje importante não apenas 
por parte de quem comanda, mas de todos os funcionários 
que compõem e fazem uma organização. São deles que 
depende seu sucesso, sonho e principalmente sua ética. 

Porém, isso também não tirou a responsabilidade do 
dono do negócio sobre o comportamento ético, e é unânime 
a ideia de que tem de partir dele o apontamento de uma con
duta ética na organização. Sem o incentivo e comprometi
mento do mesmo em relação a isso, é impossível que qual
quer organização trilhe esse caminho. 

De acordo com o superintendente da Fundação Roberto 
Marinho, Nelson Savioli, o presidente da organização é o 
guardião do comportamento ético, e o diretor de RH é uma 
espécie de consultor interno, que é responsável por ficar dis

cutindo o tempo todo com os executivos sobre o detalha
mento dos valores e princípios. 'É papel do RH verificar se 
certos valores e princípios ainda são válidos no decorrer do 
tempo", diz. Savioli se lembra de um momento quando era 
RH da Johnson & Johnson e abriu pura discussão se ainda era 
válido um trecho no código da empresa que fazia uso da 
palavra "Deus". Em uma reunião, então, ficou estabelecido 
que em função da diversidade de crenças, o nome "Deus" se
ria retirado do código. 

Para o professor de gestão de pessoas do IESE e do ISE, 
Cesar Bullara, além de definir políticas juntamente com a alta 
direção, a função do RH é formar as lideranças para desen
volverem os seus verdadeiros papéis. "O líder não é aquela 



pessoa que faz com que a sua equipe dê resultado; é impor
tante que ele saiba dizer à equipe como ela vai atingir esses 
objetivos e por que ela tem que fazê-lo", diz. 

A ética no dia a dia 
Tal noção está alinhada com a forma como a Suzano 

Papel e Celulose conduz suas práticas, em que a ética está 
inserida na avaliação de competências, na qual todos os fun
cionários e gestores são avaliados, o que impacta direta
mente o modelo de remuneração fixa e variável. Segundo o 
diretor executivo de RH, Carlos Alberto Griner, todos são 
avaliados pela obtenção dos resultados e pela forma como 
tais resultados são obtidos, com pesos semelhantes. "Para 
tanto, utilizamos nosso Código de Conduta, criado em 2006, 
para orientar e parametrizar os preceitos éticos que refletem 
nossa cultura organizacional. Trata-se de um sistema dinâmi
co, integrado por uma rede formada por ouvidores e audi
tores, que trabalham em conjunto, para levantar e apurar os 
relatos obtidos com o objetivo de realinhar a nossa prática 
aos nossos valores", comenta. 

O código de conduta da Suzano foi inspirado nas Metas 
do Desenvolvimento do Milênio da ONU e, com base nelas, 
foram criados os seis princípios éticos que norteiam as ativi
dades da empresa: Governança Corporativa, Integridade, 
Igualdade, Transparência, Desenvolvimento Sustentável e 
Valorização Profissional. 

Reconhecida pelo The Ethisphere Institute como uma das 
empresas mais éticas do mundo, a Solae também lem um case 
interessante. Como as outras empresas citadas na matéria, 
desde o ingresso na empresa, os funcionários fazem um 
treinamento em que são passados os valores corporativos e 
políticas da companhia. Eles são orientados a seguir todas as 
políticas e a recorrer, se necessário, aos responsáveis por ética 
na empresa ou aos canais de comunicação para esclareci
mento de dúvidas e orientação sobre qualquer procedimen
to. Da mesma forma, os colaboradores são encorajados a 
comunicar qualquer incidente de ética que presenciarem, 
podendo recorrer a canais de reporte anônimo, se assim 
preferirem. "Se há algum caso de desvio de conduta, por 
exemplo, o mesmo é apresentado e divulgado a todos como 
uma forma de aprendizado, mantendo, sempre, a confiden
cialidade das informações, como o nome do funcionário 
envolvido etc", diz a coordenadora regional de recursos 
humanos, Renata Vieira. Ela também explica que para o fun
cionário se sentir à vontade em reportar um comportamento 
não ético, a companhia disponibiliza canais de comunicação 
para este tipo de incidente. O colaborador pode falar com seu 
supervisor, com a área de RH ou ainda usar o hotline, uma fer
ramenta para comunicações anônimas. Além disso, todos os 
casos reportados são investigados por um comitê que 
envolve diversas áreas da empresa, inclusive RH. 

A Solae também faz uma pesquisa anual que verifica o 
cumprimento das políticas corporativas, e os boletins de 
ética, compartilhados com toda a organização para infor
mar casos de violações da política ou para ressaltar condu
tas dignas. 

Na AES Eletropaulo, o comitê de ética faz reuniões men
sais e dele participa a alta direção da empresa e a direção de 
RH da companhia. Esses encontros têm por objetivo o con
hecimento, discussão e suporte para a tomada de decisão das 
lideranças em relação às questões éticas que são mais sen
síveis e que veem direcionadas através do canal de suporte, o 
AES Helpline. "Então, esse comitê de ética analisa as questões 
relacionadas à integridade e compliancea sugerem ações 
para cada vez mais melhorarmos os processos", diz a vice-
presidente de RH, Cibele Castro. 

Além disso, a empresa tem um treinamento prático 
específico para desenvolver o lado comportamental, em que 
o conteúdo do treinamento consiste das principais questões 
levantadas no Helpline. "Primeiro são situações em que se 
apresentam um tipo de problema e as ações corretas e em 
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um segundo momento, o treinamento mais completo, por que ele trata dos dile
mas, em que passamos uma situação, e o funcionário terá de escolher, dentre algu
mas opções, quais as atitudes recomendadas. Por que é muito > fácil a gente navegar 
no que é preto e no que é branco, mas grande parte das relações é pautada pelo 
cinza", coloca Castro. 

Quando solicitada para dar um exemplo de um caso que beira o cinza nas dis
cussões éticas. Castro se lembra de um fato que sempre causa dúvidas, que é uma 
p( )lítica para o recebimento e doação de presentes e entretenimento. "A questão é a 
estipulação de um valor. Então, por exemplo, eu posso ter algum tipo de influência 
lá no Itamaraty e conseguir uma visita guiada para alguém que não vai me custar 
absolutamente nada, mas o valor para a pessoa que está recebendo essa cortesia 
pode ser extremamente alto e ter algum tipo de influência em qualquer que seja a 
decisão de negócio. Ou seja, essa é uma questão de pura área cinzenta, seria mais 
fácil estipular um valor, mas como acreditamos que o valor está no significado para 
quem recebe, a gente não faz isso e procura discutir todas essas questões antes de 
efetivar qualquer tipo de entrega ou recebimento de presente", explica. 

Apesar de ser uma entidade com fins diferenciados, a Fundação Roberto 
Marinho também dá o exemplo interno de suas práticas. "Nós fizemos o que toda 
boa organização tem que fazer: uma revisão de quais são os valores e princípios 
que norteiam a Fundação", explica Savioli. De acordo com ele, a entidade se inspi
ra em duas fontes: uma no objetivo da criação da entidade pelo Roberto Marinho e 
nas organizações Globo como um todo. "A última vez que fizemos foi há uns qua
tro anos e chamamos um consultor que reviu todos os princípios e valores da 
Fundação", explica e ressalta a importância de se contratar alguém de fora: "É 
muito bom. Principalmente se o diretor de RH for minimamente astuto, por que às 
vezes, no decorrer do tempo, o que na verdade era alguma coisa muito clara, algu
mas administrações podem ir adaptando. E o consultor externo está lá por alguns 
meses e ele chega no presidente e diz 'eu acho que vocês distorceram tudo' e o 
diretor de RH, que é um cara que vai ficar lá muitos anos não pode enfrentar uma 
diretoria como um consultor faz. Eu recomendo". 

Outro aspecto importante é a forma como o tema é tratado na Fundação, já que 
o próprio Savioli montou palestras sobre o assunto, abordando temas diferencia
dos, como é o caso da apresentação sobre o "poder dentro da organização", no 
qual se discute todo tipo de poder à luz dos princípios éticos. Isso também ajuda no 
trato com os diferentes públicos da Fundação, no qual é possível trabalhar o 
mesmo tema adaptado às referências diárias de cada ciasse profissional. 

Complementando o assunto, o professor do IESE diz que a melhor forma para 
falar de ética para todos os níveis profissionais é lembrar que a ética começa com o 
exemplo do próprio chefe. 

Text Box



Cesar Bullara, 
professor de gestão 
de pessoas do IESE. 

A se pensar 
A conduta ética é algo difícil de mensurar em uma organi

zação, porém alguns fatores existentes são evidências de que 
uma empresa pode estar nesse caminho. Segundo o assessor 
de políticas públicas do Instituto Ethos, Caio Magri, a primei
ra delas é uma governança transparente, em que a prestação 
de contas, processos internos e negociações externas sejam 
calcados na transparência das informações. Em segundo 
lugar, é necessário que essa empresa tenha um código de 
conduta discutido internamente, aprovado pela alta direção 
e implementado, e, entre as implementações necessárias, 
um comitê de ética para poder avaliar se a empresa está se 
comportando com base nesse código. Por fim, uma empresa 
que tenha socialmente posições muito claras sobre as princi
pais dificuldades que o campo da ética coloca. Por exemplo: 
ter normas claras contra a corrupção, como ela se relaciona 
com o poder público etc. "Uma empresa que realmente quer 
ser transparente, se ela participa da contribuição para cam
panhas eleitorais deveria imediatamente comunicar no seu 
site, neivsletter, nos seus órgãos de formação, quanto e para 
quem ela está dando esse dinheiro. De forma visível, ciara e 
se antecipando à lei. Porque a lei obriga os partidos a dize
rem bem depois das eleições e fica esse negócio meio escon
dido", comenta Magri. 

Outro assunto discutido é sobre algumas pesquisas divul
gando empresas mais éticas do mundo. Apesar de Magri 
desconhecer os critérios desses rankings, ele tem a opinião 
de que é importante se a empresa diz que está no mesmo 
patamar que outras, mas indexar da melhor para a pior é um 
equívoco do ponto de vista da estratégia. "Não sei como um 
ranking pode ajudar na disseminação da integridade exata
mente", opina. 

E até que ponto o RH ou mesmo a empresa deve inter
ferir no comportamento ético dos seus funcionários? O que 
se passa fora dos muros da organização é assunto dela? As 
opiniões nesse sentido são diversas. Para Savioli a resposta 
é "não", já que a empresa deveria dar direito de defesa, co
mo a justiça em processos que duram anos e vão até a ter
ceira instância. De acordo com Magri, o RH tem que tomar 
as providências necessárias dentro do marco da relação 
profissional na empresa, e com isso a expectativa da 
sociedade é que isso transforme as pessoas. "Se a empresa 
mostra que tem compromissos com a ética, os seus funcio
nários ficarão constrangidos em não desenvolver isso no 
âmbito privado", diz. 

Nesse sentido, o professor do IESE faz uma reflexão inte
ressante sobre a profundidade da ética discutida no âmbito 
organizacional. "Resolve um código de ética para que uma 
organização seja ética?", pergunta ele. E o próprio responde: 
"Não". Para Bullara, ser ético não é simplesmente obedecer a 
uma norma, pois a ética é algo pessoal. "Portanto, na forma 
eu posso estar sendo ético, mas na realidade eu só estou 
atuando de um modo que me convém, porque é assim que a 
empresa quer. Mas não por que eu pessoalmente tenho con
vicções que me levam a não fazer determinadas operações. 
Ou seja, uma coisa é uma norma estabelecida, outra coisa é 
se eu internalizei isso, por que amanhã eu vou para outra 
empresa em que não existem normas e eu vou poder fazer o 
que eu quiser", explica o professor. 
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