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Em março, a demissão do estilista John Galliano da grife internacional Maison Dior, após 
declarações de teor antissemita, evitaram que o caso manchasse o nome da marca. 
Consultores afirmam que fatos como este evidenciam a importância de um código de  ética 
bem estruturado. "A Dior ganhou em marketing ao ser rigorosa. Ao fazer isso, a empresa 
valoriza seu consumidor final", afirmou o coordenador da Vistage, Organização Internacional 
formada por CEO’s, no Rio de Janeiro, Cláudio da Rocha Miranda. 
 
Segundo a consultora de imagem da Dresscode, Silvana Bianchini, muitas organizações já têm 
a preocupação de proporcionar cursos de etiqueta empresarial. "Os consultores de imagem 
fazem uma ponte, passam para os funcionários a conduta que a empresa deseja deles. O 
consultor fala sobre postura inadequada, roupas que não devem ser usadas e atrasos, entre 
outros detalhes", explica Silvana. 
 
Para a consultora, o profissional deve ter a consciência de que carrega o nome da empresa 24 
horas por dia, 365 dias por ano. Deve ter cuidado, principalmente, com o que faz nas horas de 
folga e nos finais de semana. "Desde o mais simples prestador de serviço até o presidente, 
enquanto se está em uma empresa, você é responsável pela imagem dela através da sua", 
completa Silvana. 
 
"A imagem da marca passa a existir para qualquer funcionário como algo integrado à sua 
própria imagem pessoal. Esta é uma ligação indissociável. Quando o executivo entra em uma 
empresa, um descuido dele pode prejudicar a imagem corporativa", afirma o coordenador dos 
cursos Ensino À Distância (EAD) de graduação tecnológica em Marketing da Estácio de Sá, 
Ronaldo Jesus. 
 
No momento em que a empresa contrata um funcionário ou até mesmo uma celebridade para 
sua publicidade, visa o lucro. Caso aconteça um escândalo de natureza antiética, como o fato 
que ocorreu com a Dior, a primeira providência é dissociar sua marca daquele funcionário.  "A 
grife fez o que deveria ter feito. 
 
O recado fica claro para toda a sociedade de que ela não concorda com aquela declaração. Foi 
a  resposta que a sociedade esperava", completa Jesus. Cláudio da Rocha Miranda concorda. 
Para ele, as empresas sabem que a falta de ética gera prejuízo. "Há pouco tempo, havia um 
certo relaxamento em nome do lucro, mas, a partir deste exemplo, percebese que reter 
talentos que trazem problemas é visto hoje como menos lucrativo", disse o coordenador da 
Vistage. 
 
As organizações preferem não arriscar a sua imagem, por isso a demissão é hoje vista como 
algo positivo. Isto reflete na lucratividade, dá mais poder ao produto e maior credibilidade à 
marca. 
 
Para se prevenirem contra eventos inoportunos, as empresas investem em códigos de conduta 
e treinamentos para seus funcionários. Sabem que os princípios de ética devem ser 
vivenciados desde a alta administração até o último empregado contratado. 
 
No ano passado, o presidente da Hewlett-Packard, Mark Hurd, pediu demissão do cargo por 
causa de uma investigação em que foi acusado de assédio sexual contra uma ex-prestadora de 
serviço da companhia. Porém, nesta mesma investigação, ficou concluído que Hurd não 
realizou assédio sexual e sim violou as regras de conduta do negócio. 
 
Na época, Hurd disse que percebeu algumas situações nas quais desrespeitou os princípios 
éticos que ele próprio impusera na HP e acabou expondo a empresa. Por isso mesmo, concluiu 
que seria impossível manter-se no cargo. 
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