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Uma questão cada vez mais presente na vida das grandes empresas nacionais e multinacionais 
que atuam no Brasil é a de como lidar com a questão ética em suas organizações. Para 
aprofundar e compartilhar o entendimento sobre esse tema, sugerindo procedimentos que ajudem 
a melhorar o comportamento ético nas organizações, a Fundação Dom Cabral promoveu 
recentemente um encontro com 40 executivos das empresas parceiras do Centro de Tecnologia 
Empresarial (CTE). Afinal, quais são as grandes questões éticas afetam a prática de governança e 
a gestão empresarial no Brasil? Como repensar essa agenda, tomando como referência uma 
conduta ética, para construir uma reputação de marca? 
 
O debate ressaltou o papel crucial que desempenha o dirigente da empresa - cabe a ele 
disseminar em todo o seu círculo de influência e, em especial, aos seus colaboradores diretos, o 
conjunto de princípios e valores da organização. Deve fazê-lo de maneira prática, clara, 
sistemática e persistente, como base orientadora do comportamento de todos os públicos com os 
quais se relaciona no âmbito interno. Ao se posicionarem sobre essa questão - até pela 
importância das empresas que representam - os líderes exercem influência sobre toda a 
sociedade. 
 
Também cabe à liderança estabelecer mecanismos de gestão e de governança que 
institucionalizem essas práticas na organização, permitindo lidar de maneira eficaz com as 
questões e dilemas de natureza ética. Para isso, é fundamental a elaboração de um Código de 
Conduta Ética que reflita a identidade de cada empresa, com ampla divulgação. Para 
acompanhamento da implantação desse código, deve haver um comitê representativo da 
organização, que trate de forma transparente os desvios e divulgue as melhores práticas. 
Também é importante revisar periodicamente esse Código, para fazer dele um instrumento vivo 
de gestão, e criar canais permanentes de comunicação que permitam dirimir dúvidas e resolver os 
dilemas éticos, relacionados ao negócio. Todos os que se relacionam comercialmente com a 
organização devem estar compromissados com as regras estabelecidas pelo Código. 
 
No que se refere à pressão por resultados financeiros de curto prazo - o que gera 
comportamentos especulativos, descomprometidos com os efeitos de longo prazo - os executivos 
ressaltaram a necessidade de ampla reflexão sobre os mecanismos de remuneração variável. 
Segundo eles, poderia ser mais útil às organizações e à sociedade se a remuneração variável dos 
executivos não fosse vinculada apenas aos resultados financeiros. Sobretudo em um contexto 
onde a parte variável é componente cada vez mais relevante da remuneração total. Esta é, sem 
dúvida, uma das questões essenciais que as empresas devem enfrentar com coragem se 
pretendem, efetivamente, ser éticas. 
 
A tarefa, de longo prazo, é resultado de compromisso   
 
Quanto à competição antiética, os executivos consideram necessário investir no amadurecimento 
da cadeia em que as empresas estão inseridas, estabelecendo parcerias dentro do setor, 
compartilhando uma visão de futuro e exercendo de fato a cidadania empresarial. É preciso ter 
ousadia para mudar os paradigmas do atual modelo de gestão, interna e externamente, atuando 
como agente de inclusão social. 
 
Finalmente, o grupo destacou a importância de estabelecer mecanismos de diálogo transparentes 
com todas as partes interessadas, baseados na absoluta clareza em relação aos seus próprios 
valores e princípios. Assim, torna-se prioritária a identificação desses interlocutores, definidos a 
partir da percepção, por parte das empresas, dos impactos gerados pelo seu negócio no mercado, 
na sociedade e no meio ambiente. Identificar esses atores, comunicar, estabelecer mecanismos 
formais de acompanhamento dos impactos e canais de feedback é tarefa para as organizações 
que buscam construir uma reputação de marca calcada no comportamento ético. 



 
Entre esses relacionamentos, recomenda-se atenção especial aos governos, pela importância que 
o poder público desempenha em nossa economia. Não é incomum observar relacionamentos com 
órgãos governamentais e empresas públicas caracterizados pelo suborno e corrupção, males que 
corroem a igualdade de direitos que deve reger uma sociedade justa. 
 
A construção de uma reputação de marca baseada num comportamento ético é, portanto, tarefa 
de longo prazo e resultado do compromisso da administração com esse objetivo. Fundamenta-se 
na noção clara a respeito de seus próprios valores e princípios, em comportamento transparente e 
na crença no poder do diálogo. Em um mundo integrado em rede, com as organizações sob 
constante vigilância da sociedade, a reputação de marca como resultado do comportamento 
coerente e ético, é realmente uma questão-chave. 
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