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As empresas têm de criar condições para que a conduta ética definida em valores seja seguida 
à risca pelo seu pessoal 
 
Não há maneira certa de se fazer algo errado, nem travesseiro tão macio quanto uma 
consciência tranquila.  
 
Se quisermos mais ética e moral na condução dos negócios, precisamos dedicar tempo à 
consideração deste tema prioritário.  
 
Uma conduta ética e moral é ensinada de maneira mais eficiente na infância, quando os 
valores da população estão sendo forjados.  
 
Antes da revolução industrial do País, em 1955, da expansão empresarial, na década de 70, e 
do retorno da democracia política, nos anos 80, a família, a Igreja, as associações e as escolas 
tinham papel preponderante na formação do indivíduo.  
 
Contudo, as novas instituições, que vêm crescendo gradativamente, estão ocupando espaços e 
influenciando cada vez mais o comportamento da nossa sociedade.  
 
Essas instituições estão representadas pelas grandes empresas, que sofrem enormes pressões 
para gerar lucros; pelo governo, que é pressionado pelo clientelismo; e pelos meios de 
comunicação, principalmente televisão, jornais e revistas. 
 
Preocupados em atender aos objetivos mais imediatos dessas novas forças, muitos indivíduos 
esquecem as regras elementares de comportamento ético e moral e se distanciam de seus 
fundamentos. 
 
Em função da ausência de regras estabelecidas de conduta ética nas empresas e no governo, 
alguns indivíduos tendem a dar sua própria interpretação ao que seja ético e moral, variando 
de pessoa para pessoa, dependendo também de como são afetados por pressões externas. 
 
Atualmente, excetuando-se muitas das companhias abertas, poucas empresas no Brasil e 
órgãos de governo têm em funcionamento códigos de conduta ética.  
 
Aquele que os implantou certamente será muito beneficiado, pois as pessoas sentem 
necessidade de identificar-se cada vez mais com entidades reconhecidamente morais e éticas. 
 
Todas as associações de classe das áreas contábil, financeira e de controladoria deveriam 
insistir no retorno das aulas sobre conduta ética e moral nas escolas, em nível elementar, e na 
sua instituição, em nível universitário.  
 
Ao mesmo tempo, empresas e órgãos do governo deveriam ser devidamente pressionados 
para instituir programas formais de conduta ética. 
 
Todo problema pode ser solucionado se pararmos para pensar, buscar uma solução e agir de 
modo a atingir o que pretendemos. 
 
Gerenciar somente voltado para o lucro é como jogar bola olhando para o placar, em vez de 
olhar para a bola. 
 
Para constatar se está procedendo de forma ética, o indivíduo deve basicamente fazer, a si 
próprio, algumas perguntas.  
 
Dentre as perguntas que o indivíduo deve se fazer em relação a esse assunto, destacam-se: O 
que estou fazendo é legal? Estou violando alguma lei ou política da empresa? Como minha 



decisão me fará sentir? Ficarei orgulhoso? Ficarei tranquilo se minha decisão for divulgada pela 
imprensa? Como se sentirá minha família se souber de minha decisão? 
 
Tal questionamento indicará se o indivíduo está agindo com ética ou não. Mas isso só não 
basta.  
 
As empresas também têm de criar condições para que a conduta ética definida em valores seja 
seguida à risca pelo seu pessoal.  
 
Para isso, a primeira providência é estabelecer procedimentos de obediência a normas éticas e 
divulgá-las amplamente. 
 
Ao mesmo tempo, as empresas devem também desenvolver e manter um bom sistema de 
controles internos, e de prestação de contas. 
 
Ética é uma palavra bonita com significado amplo.  
 
Sem definição clara, é uma palavra oca. Cada pessoa tem sua definição e interpretação sobre 
ela. 
 
É essencial que as empresas definam para fins de conduta ética os valores a que esperam que 
os colaboradores obedeçam.  
 
Para citar um exemplo, a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac) definiu, no seu código de conduta ética, quatro valores de que não abre 
mão: honestidade, equidade, objetividade e responsabilidade, sempre com aderência aos 
padrões esperados de competência, confidencialidade, integridade e transparência. 
 
São definições, na nossa avaliação, simples e claras do que se espera em termos de 
comportamento de cada profissional.  
 
Toda prática de conduta ética exige definição clara de valores, que têm de ser seguidos por 
todos.  
 
Na ausência de definição clara dos valores a serem seguidos, todos se julgam éticos.  
 
Estabelecidos esses padrões e controles, a empresa deve assegurar-se de que seus diretores e 
executivos apoiam, de fato, as normas de conduta ética adotadas.  
 
Para inibir quaisquer tentações em relação ao assunto, basta manter uma política de 
penalidades severas aos violadores e ainda alertar a todos de que os desvios de conduta serão 
tornados públicos.  
 
Evitar problemas é sempre mais fácil do que solucioná-los.  
 
Por essa razão, a empresa deve realizar uma investigação profunda sobre a qualidade do 
pessoal em vias de ser contratado. 
 
Além disso, a companhia deve enfatizar menos os resultados obtidos a curto prazo, que podem 
criar a tentação de se falsificar resultados financeiros da empresa.  
 
Entendo que este é o momento oportuno de todas as entidades profissionais iniciarem 
discussões objetivas para a ampliação da prática de uso de códigos de conduta ética nas 
empresas e nas entidades.  
 
Se esses códigos de conduta forem amplamente difundidos e seguidos por todos, poderemos 
conseguir uma redução drástica da corrupção, do desvio de dinheiro e do desperdício de 
tempo.  
 



Ambiente de retidão é essencial e importante para todos nós. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 jun 2010, Primeiro Caderno, p. A2. 


