


O movimento de ética em-
presarial surgiu nos EUA a fim
de reduzir os conflitos existen-
tes entre os valores morais da
sociedade e a prática adotada
por organizações empresariais
na busca de atingir suas metas e
objetivos financeiro-econômicos.
O que deveria promover uma
reflexão sobre a relação entre a
sustentabilidade dessas organiza-
ções e o bem-estar da socieda-
de, entretanto, terminou por dar
à ética o caráter de ferramenta
gerencial de controle disciplinar.

Como resultado, criou-se um
mercado milionário de escritórios
de consultoria e firmas que pres-
tam serviços em ética empresarial.
Essas empresas oferecem pacotes
de serviços que incluem meios de
comunicação alternativos e confi-
denciais para que funcionários
possam denunciar comportamen-
tos considerados "antiéticos", ses-
sões de treinamento, seminários,
cartazes e publicações suplemen-
tares, revisões periódicas dos có-
digos de conduta das empresas,
exercícios de aplicação hipotética
do código com gerentes, etc.



Outro fenômeno resultante
da preocupação com os prejuízos
financeiros da conduta antiética
em solo norte-americano é a pro-
liferação de cargos e funções hie-
rárquicas de supervisão e contro-
le e a criação de departamentos
de ética, com equipes permanen-
tes, objetivos definidos, sistemas
de avaliação, etc., estruturas que
chegam a consumir orçamentos
anuais de US$ l milhão.

Enquanto o exercício da éti-
ca nas organizações é restrito à des-
coberta de fraudes, abusos e ou-
tros crimes corporativos, raramen-
te parece ser relacionado a efeitos
nocivos à sociedade de forma mais
global, como problemas causados
ao meio ambiente e desemprego.

Controle disciplinar
O exemplo do que a ética

empresarial se tornou para as
organizações norte-americanas
em detrimento de uma compre-
ensão mais profunda do que ela
deveria significar é o que guia o
artigo "A burocratização da Éti-
ca", de Fábio Bittencourt, mes-
tre e doutorando em Adminis-

tração de Empresas pela Funda-
ção Getúlio Vargas/Escola de
Administração de Empresas de
São Paulo (FGV/Eaesp), publica-
do na seleção de trabalhos do
Encontro Científico de Adminis-
tração da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (Enanpad), reali-
zado em setembro, em Brasília.

Bittencourt critica a criação
de códigos de ética ou conduta e o
controle disciplinar promovido por
esses documentos. Para ele, o exer-
cício da ética deve partir de uma
reflexão cotidiana, permanente,
dos efeitos causados por cada ação,
cada tomada de decisão. "A ética
profissional deve envolver proble-
mas de fundamento da prática
profissional", afirma. "Algo como
estabelecer princípios, refletir so-
bre o que se faz, relacionar práti-
cas diárias com efeitos maiores para
a sociedade", acrescenta.

Para ele, é clara a contradi-
ção existente entre ética e negó-
cios. Entre os conflitos existentes
nessa relação, cita exemplos como
a necessidade de realizar demis-
sões ou tomar decisões muitas



vezes contrárias aos princípios
morais do indivíduo à frente do
cargo de gerência ou direção
para garantir o lucro da empre-
sa, ou ainda a forma mais co-
mum de avaliação de desempe-
nho das empresas, em que as-
pectos humanos como a quali-
dade de vida dos funcionários
quase nunca tem o mesmo peso
dos resultados econômico-finan-
ceiros alcançados.

Bittencourt percebe uma
dificuldade na construção da éti-
ca na Administração, que come-
ça na formação do Administra-
dor e cria terreno para que a
percepção da ética nessa profis-
são termine por se restringir à
leitura e obediência de códigos
de conduta. "Profissões mais
antigas, como a Medicina, se
construíram num universo de
práticas que foram se consolidan-
do e criando costumes do exer-
cício da profissão, o que gerou
uma espécie de código que não
precisa ser escrito para que as
pessoas saibam aplicá-lo", diz.
"Na Administração, uma profis-
são nascida no século XX, a cons-
trução da ética passa pela pró-
pria reflexão do que significa ser

Administrador, de como essa
profissão deve ser constituída em
termos dos princípios que deve-
rão dirigir as ações e suas conse-
qüências, pois a ética, no fundo,
é uma reflexão sobre a nossa
prática, a nossa vida", conclui.

O problema visto na cons-
trução de códigos de ética é a
transferência dessa discussão
para a simples adoção de um
comportamento interno padrão
nas empresas. "Em vez de refle-

tir sobre a profissão do Admi-
nistrador, passa-se a refletir-se
sobre o comportamento das pes-
soas na sua vida empresarial, no
ambiente da empresa, transfor-
mando a ética num instrumento
de controle", explica. "O exercí-
cio da ética nas organizações ter-
mina traduzindo-se numa limi-
tação da autonomia do indivíduo
no contexto organizacional, onde
princípios estabelecidos pela em-



presa definem relações entre
seus empregados e a sociedade.
Os interesses externos só fazem
sentido se representarem possí-
veis prejuízos à eficiência e aos
objetivos da organização."

Organizações vivas
O pensamento de Bittencourt

segue a mesma linha de raciocí-
nio de Elizete Passos, licenciada
em Filosofia, mestre e doutora
em Educação, no livro Ética nas

organizações. Dedicada ao estudo
da ética há mais de 20 anos, a
professora define a ética empre-
sarial como "a forma de ser e o
modo de agir do indivíduo, não
de maneira mecânica, mas como
fruto de reflexão em consonân-
cia com a cultura e a filosofia da
organização".

Segundo Elizete, uma or-
ganização ética é aquela que va-
loriza o ser humano, que age de
forma responsável, equilibrando

seus interesses econômicos com
os sociais. "Organizações éticas
buscam, na prática, serem ho-
nestas, justas, verdadeiras e de-
mocráticas por uma questão de
princípio e não de conveniên-
cias", afirma. "Não é ético o mo-
delo de empresa que apenas usa
os seres humanos como recur-
sos, um tipo de objeto sem von-
tade nem direito de participar.
A empresa precisa ser sólida,
produtiva e lucrativa, precisa de-
senvolver-se desde que promo-
va, ao mesmo tempo, o desen-
volvimento dos seres humanos",
conclui.

A ética ajuda a fazer com
que as organizações sejam per-
cebidas como organismos vivos,
onde cada ser humano ali inse-
rido tem um papel importante a
cumprir e é responsável pelo
bom funcionamento das relações
de trabalho e, conseqüentemen-
te, pelo alcance de metas e re-
sultados. Elizete propõe o enten-
dimento da ética como algo que
se forma a partir de valores
morais construídos ao longo da
vida de um indivíduo, inseridos
numa certa cultura e momento



histórico, em harmonia com os
interesses da organização da qual
faz parte. Nesse ponto de vista,
ficam evidentes os prejuízos de
se limitar o exercício da ética à
simples aplicação de códigos de
conduta, uma vez que a realida-
de é modificada a cada segundo
pelos acontecimentos e que os
principais conflitos éticos surgem
em situações inesperadas, vividas
pelo indivíduo, que optará pela
ética ou não conforme seus pró-
prios interesses e a importância
que ele dá à empresa da qual
faz parte.

A ética que nasce da práti-
ca constante e do compromisso
de todas as pessoas envolvidas
com a realidade da organização
torna-se mais consistente, pois o
seu exercício é algo natural e
desejável e não fruto de vigilân-
cia e ameaças de punição. "Um
bom clima ético no ambiente de
trabalho gera confiança, facilita
novas experiências e faz com
que riscos sejam enfrentados de
forma corajosa", afirma Elizete.
"A ética empresarial ajuda a en-
frentar problemas, resolvê-los e
evitar que outros ocorram, por-
que, além de orientar o cami-
nho a ser seguido, também limi-
ta o espírito aventureiro e esti-
mula a crítica e as ações coeren-
tes e responsáveis", acrescenta.

Entre os principais proble-
mas éticos vividos nas organiza-
ções, cita favoritismo, sacrifício
dos mais fracos, obediência
inquestionável às regras impos-
tas, tráfico de influências, abando-
no das obrigações familiares pelos
empregados, subornos, sonegação
fiscal, pirataria, espionagem indus-
trial, propinas, falta de investimen-
to em segurança, o que ocasiona
graves acidentes, manipulação
para não pagar indenizações de-
vidas, danos ao meio ambiente,
exploração do trabalho feminino



e infantil, tráfico de influências e
outras situações.

A importância dos códigos
Presidente da Associação

Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Administração (Anpad),
Prof. titular da FGV, Dr. Carlos
Osmar Bertero também não acre-
dita que a ética deva ser encarada
apenas como instrumento de con-
trole administrativo e sanções con-
tra infratores e desviantes, mas
como algo absolutamente indis-
pensável para a própria existên-
cia e sustentabilidade da organi-
zação. "A ética é uma necessidade
não só para os objetivos estratégi-
cos da organização, mas também
como norteador das ações indivi-
duais e grupais", diz.

Bertero, entretanto, não
descarta a importância dos códi-
gos de ética e de conduta. "Eles
auxiliam na manutenção e escla-
recimento sobre uma conduta
ética e isso é válido tanto para
códigos empresariais como para
o Código de Ética do Adminis-
trador", afirma. "Os códigos não
podem se contradizer e nenhu-
ma empresa terá um código de
ética que se afaste de padrões
éticos socialmente aceitos e legi-
timados", completa. Por outro
lado, admite a fragilidade exis-
tente por trás da definição de
comportamentos éticos ou não.
Mas saber o que é ético e o que
não é ético, admite Bertero, é o
grande desafio enfrentado por
consultores e profissionais envol-
vidos com ética organizacional.
"Indo por etapas, diria que os
costumes de uma sociedade ou
comunidade podem ser conside-
rados como ponto de partida para
aferição de uma conduta ética,
mas nem sempre costumes po-
dem ser considerados como pa-
drões absolutos", diz. "Sempre há
a questão adicional de valores



individuais oriundos de posições,
crenças e valores pessoais. Mui-
tas condutas que são socialmen-
te aceitas podem não sê-lo para
pessoas que aderiram a uma éti-
ca derivada de certas religiões ou
posições filosóficas. A outra eta-
pa é a legalidade. Em geral, leis
positivas não são imorais, mas
pode haver padrões éticos reli-
giosos que rejeitem determina-
das leis positivas", justifica. Um
exemplo claro da reflexão levan-
tada por Bertero é a posição de
católicos e muçulmanos sobre o
aborto. Mesmo que seja legal,
pessoas com padrões éticos
islâmicos ou católicos não o acei-
tarão.

Em resumo, para Bertero,
a definição da ética organiza-
cional deverá sempre partir de
padrões social e legalmente es-
tabelecidos, desde que se levan-
do em conta as posições éticas
dos indivíduos.

O benefícios da ética
A criação de uma imagem

pública favorável que dará sus-
tentação à organização no mer-
cado e junto à comunidade é,

segundo Bertero, um dos bene-
fícios da ética no mundo em-
presarial. "A ética não deve ser
vista como um fator absoluto
para a criação de diferenciais
competitivos, mas pode ajudar",
afirma. Além de auxiliar no de-
senvolvimento de sustentabi-
lidade estratégica, "padrões éti-
cos podem coibir expedientes de
vantagens imediatas, mas tran-
sitórias, em benefício de objeti-
vos de médio e longo prazos",
acrescenta. Na sua opinião, em-
presas éticas estarão sempre em
melhor situação do que as que
adotam comportamentos duvi-
dosos.

Outra vantagem que se
apresenta como resultado da
conduta ética é reflexo do per-
fil de um novo consumidor, cada
vez mais preocupado com o pa-
pel que as empresas devem ter
em questões que há alguns anos
não existiam, como preservação
do meio ambiente, respeito à
diversidade, tratamento dado
aos funcionários, etc. A opinião
é de Emerson Kapaz, presiden-
te executivo do Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial

(Etco). "Em um mercado onde
a concorrência é ética, se sairão
melhor as empresas que se dife-
renciarem perante o consumi-
dor não só pela questão de pre-
ço, que é importante, mas tam-
bém por um conjunto de ações
que valorizem a sua preocu-
pação com toda a sociedade",
afirma.

Quanto ao papel do Ad-
ministrador, Kapaz diz que o
profissional de Administração,
antes de lidar com números, pre-
cisa entender e saber adminis-
trar pessoas, que, cada vez mais,
querem ser tratadas com serie-
dade, com respeito e com ética.

Consumidores atentos
Atender aos anseios desse

"novo" consumidor pode ser um
diferencial competitivo importan-
te para alguns setores. É o que
têm atestado empresas de
callcenter nos Estados Unidos. A
rentabilidade nos negócios me-
lhorou após a adoção de regras
disciplinadoras, como o estabe-
lecimento de horários imprópri-
os para contatar clientes e limi-
tes na oferta de produtos. •


