
Área Temática: Ética e Educação Atuarial e Contábil
Título: Políticas Éticas: Os Desafios e as Ações Necessárias 

Fernando de Almeida Santos

2019



POLÍTICAS ÉTICAS: OS DESAFIOS E AS AÇÕES NECESSÁRIAS 

• Coordenador do Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais da PUC-SP.
• Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP.
• Mestre em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
• Especialista em Avaliação Institucional, em Administração Financeira e

em Educação a Distância para o Ensino Superior.
• Graduado em Administração, em Ciências Contábeis e em Administração

Pública. Professor há 22 anos, nas áreas de Ciências Contábeis,
Administração e Ética. Conselheiro do CRC-SP (Gestão 2018-2021).

Autor do Livro:
“Ética Empresarial: Políticas de Responsabilidade Social em 5 Dimensões”.

- Coautor dos livros:
“Contabilidade de Custos: Gestão em serviços, comércio e indústria”
“Gestão da Educação: Comunicação, Desafios e Estratégias”
“Contabilidade com ênfase em Micro, Pequenas e Médias Empresas”

Pesquisador e palestrante no Brasil e exterior

Fernando de Almeida Santos



1. Conceito de ética e moral

2. Desafios para as políticas éticas corporativas

3. As 5 Dimensões da ética corporativa

4. Abrangência do Código de Conduta

5. Construção do código de conduta

6. Necessidade de Implantação de indicadores

7. Futuro da Governança Corporativa

Fonte: Santos, Fernando de Almeida. Ética Empresarial . São Paulo: Atlas, 2015. 

CONTEÚDO



CONCEITO DE ÉTICA 

O conceito “ética” tem origem grega, da palavra ethos, que significa modo

de ser e representa as características de um grupo, portanto representa a

forma de agir de um coletivo, em relação à sua cultura e ao seu

comportamento nessa sociedade.

O conceito de ética, porém, evoluiu na história, podendo ser considerado

caráter ou conjunto de princípios e valores morais que norteiam a conduta

humana na sociedade.



REFLEXÕES SOBRE ÉTICA 

A ética possibilita uma melhor vida em grupo, a melhoria da sociedade e

respeito dos indivíduos no contexto social.

A ética é reflexo da época, da sociedade, do avanço tecnológico, das relações e

ações individuais, enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade. Não é possível

pensar em aspectos éticos, sem refletir sobre sustentabilidade, desenvolvimento e

sobre as estruturas internas das organizações.



• Ética

A Ética é um conceito relacionado a moral, porém não é igual. A ética busca
fundamentar as ações morais pela razão.

DIFERENÇA ENTRE ÉTICA E MORAL

A ética consiste no que fazemos com os outros, com a humanidade, com a
natureza e com o planeta.

A ética é resultante da moral, pois é fruto da reflexão sobre a moralidade.



• Moral

A “moral” tem origem na palavra “mores” do latim, que significa “costume”.

Uma pessoa que não se preocupa com o grupo é antiética, mas, não é
necessariamente imoral.

DIFERENÇA ENTRE ÉTICA E MORAL

A moral é construída apenas com base na obediência e preservação 
de hábitos e costumes sociais.



• Vidro

O vidro é de difícil decomposição, pois o processo leva milhares de anos.

EXEMPLO DE LEGAL, ÉTICO E MORAL

Uma empresa produzir e utilizar garrafas de vidro é

• Legal

• Antiético

• Moral.



As instituições, sejam públicas, privadas ou do terceiro setor, necessitam de estruturas
que possibilitem garantir as políticas éticas, para:

• Assegurar sustentabilidade.

• Garantir boa relação interpessoal.

• Contribuir para a melhoria contínua da sociedade.
• Preservar a transparência, imagem, confiabilidade e equidade corporativa.

• Confirmar que está sendo desenvolvida a missão da empresa, em conformidade com
a ética empresarial.

QUAL O MOTIVO DAS POLÍTICAS ÉTICAS?



DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO 
À ÉTICA CORPORATIVA

• Fator 1 - Com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, nos

deparamos em muitas situações novas, sendo que as leis e a sociedade nem sempre

estão preparadas para elas, pois, muitas vezes nem consideram a hipótese de que pode

ocorrer o evento.



A sociedade está sofrendo grandes transformações.
Exemplos:

• Aumento populacional: Estima-se, segundo a Organização das Nações Unidas, que
chegará a 11,2 bilhões em 2100.

É necessário aumento da produção de produtos para satisfazer as necessidades básicas,
como controle e aumento da produção de água, alimentos, remédios e outros.

• O problema é cíclico, pois, há, também um crescimento de consumo de outros produtos,
como supérfluos, sendo que isso gera 1,3 bilhão de toneladas de lixo anuais, sendo
previsto para 2015 a produção anual de 2,2 bilhões de toneladas, conforme as
estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO 
À ÉTICA CORPORATIVA



Outros exemplos:

• A facilidade de transporte de coisas, de pessoas e de informação.

• O aumento da tecnologia, ocasionando impacto na natureza, na saúde, no
comportamento e outros.

• Aspectos éticos relacionados à medicina, como a possibilidade de alteração
genética, produção e venda de órgãos, remédios com o objetivo de amenizar os
problemas de saúde e não com o foco em prevenir doenças e até a possibilidade
de clonar animais.

• Aspectos como banco de dados, redes sociais, acesso indevido de informações e
novas formas de comercialização e de dados e de serviços ou produtos.

DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO
À ÉTICA CORPORATIVA



Outros exemplos:

• A biometria comportamental, que possibilita a verificação da identidade por meio de
como a pessoa fala, age, anda ou se move não é novidades, mas há empresas que
estão fazendo banco de dados de biometria comportamental a fim de compreender
individualmente o perfil do consumidor e da sociedade em geral.

• As questões trabalhistas, as novas formas de trabalho, o sistema previdenciário e
outras questões jurídicas e sociais.

• Aspectos relacionados às outras mudanças legais.

DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO 
À ÉTICA CORPORATIVA



Outros exemplos:

• Mudanças nas normas contábeis, nos seus processos e controles.

• O sistema de ensino, passando do tradicional, para a distância e agora
observamos a presença de cursos mistos.

• Até o paradigma tradicional de sala de aula sendo alterado, com Tecnologia da
Informação presente em aula e na construção do conhecimento.

• A mudança comportamental das pessoas que buscam velocidade e que se
manifestam publicamente com frequência.

DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO À ÉTICA 
CORPORATIVA



DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES EM RELAÇÃO 
À ÉTICA CORPORATIVA

• Fator 2 - A ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas.

• Fator 3 – Há a necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, respeitar,
conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura.



AS 5 DIMENSÕES DA ÉTICA EMPRESARIAL 



DIMENSÃO 1 - SUSTENTABILIDADE

Fonte: Elaborado pelo Autor. 2014. Baseado em: Savitz e Weber (2007); Dyllick e Hockerts
(2002) e Elkington (1999).

AMPLITUDE DA SUSTENTABILIDADE 
ORGANIZACIONAL 

INTERSECÇÃO 

Ambiental e Social Socioambiental 

Social e Econômica Socioeconômica 

Econômica e Ambiental Ecoeficiência 

Ambiental, Social e Econômica Sustentabilidade 
Organizacional 

 



DIMENSÃO 1 - SUSTENTABILIDADE

Elaborado por Filipe de Almeida Santos. Baseado em: Savitz e Weber (2007); Dyllick e Hockerts
(2002) e Elkington (1999).



DIMENSÃO 2 – RESPEITO À MULTICULTURA

As pessoas que formam a empresa, devem ter um olhar e agir de
forma sustentável, do ponto de vista social, ambiental e econômico e
considerando a multicultura certamente estarão respeitando aspectos como:

• A vida;
• A valorização do indivíduo;
• O ecossistema;
• As diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais e outras.



DIMENSÃO 2 – RESPEITO À MULTICULTURA

Este olhar multicultural deve ser abrangente, sistêmico, ou seja, considerar

que a sociedade é globalizada e que está em constante evolução, logo deve ser

construído por meio de políticas sempre revistas e disseminadas.



DIMENSÃO 3 – APRENDIZADO CONTÍNUO

A educação e o aprendizado contínuo, inclusive intensa atualização, são

necessários para acompanhar as novas realidades sociais e até os possíveis

impactos sociais. Se a sociedade se desenvolve o acompanhamento das questões

éticas, também, deve se desenvolver.



DIMENSÃO 4 - INOVAÇÃO

Com a dimensão anterior que contempla a Educação e Aprendizado

Contínuo, a Inovação deve ser uma consequência, mas tem que ser incentivada

pelas organizações. A inovação deve ser considerada uma das dimensões da

ética empresarial, pois é necessária para desenvolver novas tecnologias e

processos éticos capazes de contribuir com a sociedade.



DIMENSÃO 5 – GOVERNANÇA CORPORATIVA

Conforme o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)*:

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas,

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.

Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx



DIMENSÃO 5 – GOVERNANÇA CORPORATIVA

Conforme o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)*:

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e

otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo

para a sua longevidade.

Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx



AS DIMENSÕES PODEM SER 

CLASSIFICAÇÕES DAS  
DIMENSÕES

DIMENSÕES

Para Abordagem Sustentabilidade

Respeito à Multicultura

Operacionais e de 
Desenvolvimento

Aprendizado Contínuo

Inovação

Governança Corporativa



Um dos aspectos fundamentais da ética é a necessidade da sua

utilização de maneira integral. Esta integração deve abranger:

a) Aspectos Temporais

b) Todas as áreas internas

c) Ambientes internos e externos

d) Diferentes níveis hierárquicos

e) Todos os agentes da cadeia de produção

CÓDIGO DE CONDUTA: ASPECTOS A CONSIDERAR



a) A missão, os valores e os objetivos da empresa

b) A realidade e o contexto institucional

c) Aspectos legais

d) A comunidade interna

e) A comunidade externa

f) A multicultura, os aspectos étnicos e religiosos

CÓDIGO DE CONDUTA: ASPECTOS A CONSIDERAR



AVALIAÇÃO DA TEORIA DO NEGÓCIO
(periódica ou quando a empresa perceber a necessidade)

Elaborado pelo autor.

CÓDIGO DE CONDUTA: ASPECTOS A CONSIDERAR



Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança (IBGC; 2009), o
Código de Conduta das empresas deve abranger o relacionamento entre:

a) Conselheiros;
b) Diretores;
c) Sócios;
d) Funcionários;
e) Fornecedores
f) Outros Stakeholders.

Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx

CÓDIGO DE CONDUTA: PESSOAS CONTEMPLADAS



Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx

O Código das Melhores Práticas de Governança (IBGC; 2009), afirma que o
Código de Conduta deve cobrir, principalmente, os seguintes assuntos:

a) Cumprimento das leis e pagamento de tributos
b) Operações com partes relacionadas
c) Uso de ativos da organização
d) Conflito de interesses
e) Informações privilegiadas

CÓDIGO DE CONDUTA: ASSUNTOS ABORDADOS



Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx

O Código das Melhores Práticas de Governança (IBGC; 2009), afirma que o Código
de Conduta deve cobrir, principalmente, os seguintes assuntos:

f) Política de negociação das ações da empresa
g) Processos judiciais e arbitragem
h) Whistle-blower ou Delator
i) Prevenção e tratamento de fraudes
j) Pagamentos ou recebimentos questionáveis ou Recebimento de presentes
e favorecimentos

CÓDIGO DE CONDUTA: ASSUNTOS ABORDADOS



Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx

O Código das Melhores Práticas de Governança (IBGC; 2009), afirma que o Código
de Conduta deve cobrir, principalmente, os seguintes assuntos:

k) Doações
l) Atividades políticas;
m) Direito à privacidade
n) Nepotismo
o) Meio ambiente

CÓDIGO DE CONDUTA: ASSUNTOS ABORDADOS



Fonte: IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA). Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa. 4ª Ed..São Paulo: IBGC, 2009. Disponível em:
http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx

O Código das Melhores Práticas de Governança (IBGC; 2009), afirma que o Código
de Conduta deve cobrir, principalmente, os seguintes assuntos:

p) Discriminação no ambiente de trabalho, exploração do trabalho adulto ou
infantil e assédio moral ou sexual
q) Segurança no trabalho
r) Relações com a comunidade
s) Uso de álcool e drogas.

CÓDIGO DE CONDUTA: ASSUNTOS ABORDADOS



Etapa 1:

Identificar os recursos internos, que são humanos, materiais e tecnológicos e os 
recursos externos, como mercado, clientes, fornecedores, concorrentes e outros. 
Esta avaliação deve ser realizada com as diversas áreas envolvidas.

COMO ELABORAR O CÓDIGO DE CONDUTA?



Etapa 2:

Analisar a missão atual e os seus valores e refletir se são condizentes com os recursos
identificados. No caso de não serem ou de não existir uma missão formal atual, é o
momento de construir. Essa missão e valores da mesma forma que são utilizados para a
construção de planejamento estratégico, devem ser utilizados para construção do
Código de Conduta. A etapa 2 muitas vezes recomenda-se elaborar de forma conjunta
com a etapa 1.

COMO ELABORAR O CÓDIGO DE CONDUTA?



Etapa 3
Elaborar os tópicos que considera relevante serem abordados no Código de
Conduta. Estes tópicos devem ser validados pelos envolvidos, buscando-se atender
aspectos internos e externos, todas as áreas da instituição e os diferentes níveis
hierárquicos.

Etapa 4
Elabora-se com a participação das áreas o Código de Conduta o conteúdo de cada 
tópico.

COMO ELABORAR O CÓDIGO DE CONDUTA?



Etapa 5
Validação do Código de Conduta. A validação pode ser feita pela alta gestão, além
de passar pela área jurídica da empresa e/ou consultar profissionais capacitados
da área de implantação de políticas éticas.

Etapa 6
Disseminação para os Stakeholders.

Etapa 7
Revisão periódica e quando for perceptível que o Código não atende mais as
necessidades do ambiente organizacional.

COMO ELABORAR O CÓDIGO DE CONDUTA?



Os demonstrativos e relatórios de sustentabilidade são muito flexíveis.

Esta flexibilização dificulta atender princípios como: 
• Comparabilidade;
• Confiabilidade;
• Transparência.

INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



Os indicadores são relevantes para:

• Tomada de decisões
• Captação de recursos
• Confiabilidade das instituições
• Comparabilidade interna e externa
• Prestar contas para a sociedade

INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



Portanto, há a necessidade de construção de indicadores mínimos para 
acompanhar o desempenho em relação aos aspectos sociais, ambientais, 
socioeconômicos e multiculturais contribuindo com a evolução da ética.

O QUE SÃO INDICADORES E COMO UTILIZÁ-LOS?

INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



São quantitativos, portanto mensuráveis.

• Devem seguir uma metodologia.
• Atendem a um objetivo
• Devem medir o desempenho

INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 

Desempenho, também denominado performance, consiste em características

ou comportamentos ou resultados de alguém ou algo no tempo.



No caso da ética empresarial, os indicadores buscam medir desempenho:
• Das pessoas, geralmente dos colaboradores.
• Da instituição ou de uma área.
• Ambiental, analisando fatores impactados pela instituição.
• Obtenção de certificações e outros.

Observe que indicadores importantes para um  segmento, podem não ser 
para outros.

INDICADORES, SOCIAIS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



Exemplo:
Uma empresa de saneamento básico, que capta, trata e distribui água, pode ter os 
seguintes indicadores:

• Qualidade da água produzida
• Vazamentos
• Tempo de Instalações de hidrômetros
• Quantidade de reclamações
• Acidentes de trabalho
• Qualidade do ambiente de trabalho
• Selos ambientais obtidos
• Cumprimento das leis trabalhistas

Importantes para este segmento, mas não são para outros.

INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



O problema é definir como medir, ou seja, como serão mesurados e quais as 
fontes, exemplos:

INDICADOR UNIDADE FONTE FORMA DE ANÁLISE

Qualidade da água produzida
Índice de contaminação. Amostras periódicas.

Quanto menor melhor. 
Objetivo é ser zero.

Vazamentos e perdas
Litros de água perdida ou a 
diferença entre o registrado e o 
produzido 

Sistema operacional 
interno Quanto menor melhor.

Tempo de instalações de
hidrômetros Média de dias para instalação

Sistema operacional 
interno Quanto menor melhor.

Quantidade de reclamações
Número de reclamações/Mês Ouvidoria Quanto menor melhor

INDICADORES SOCIAIS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



O problema é definir como medir, ou seja, como serão mesurados e quais as fontes, 
exemplos:

INDICADOR UNIDADE FONTE FORMA DE ANÁLISE

Acidentes de trabalho Número de acidentes Área de Recursos Humanos Quanto menor melhor
Qualidade do ambiente
de trabalho Escala de 1 a 10

Questionário respondido 
pelos funcionários Quanto maior melhor

Selos ambientais obtidos Obtenção ou renovação 
do selo Certificadora Obter o selo

Cumprimento das leis
trabalhistas

Número de processos 
trabalhistas considerados 
procedentes.

Dados do Ministério do 
Trabalho Quanto menor melhor.

INDICADORES SOCIAIS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 



A Governança Corporativa demonstra algumas tendências e necessidades,
entre elas:

a) Melhoria Contínua das políticas gerais de governança corporativa, assim
como de seus instrumentos de acompanhamento e controle. Isto é obtido
por meio de diversas instituições. Entre elas, pode-se citar IBGC (Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa), CFC (Conselho Federal de
Contabilidade), CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), BM&FBovespa
e outros.

Fonte: Santos, Fernando de Almeida. Ética Empresarial . São Paulo: Atlas, 2015. 

FUTURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA



b) Aperfeiçoamento das empresas que percebem a necessidade da implantação
destas políticas de Governança Corporativa e desenvolvem e implantam,
principalmente as de grande porte.

c) Surgimento de novos instrumentos e de aperfeiçoamento dos antigos, como
as Normas Internacionais de Contabilidade.

Fonte: Santos, Fernando de Almeida. Ética Empresarial . São Paulo: Atlas, 2015. 

FUTURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA



d) Desenvolvimento do Relato Integrado e da utilização cada vez mais comum de informações
de sustentabilidade e responsabilidade social, associados aos dados financeiros e contábeis.

e) A necessidade da tecnologia da informação para garantir o desenvolvimento, o controle, a
transparência e, consequentemente, a ética.

Fonte: Santos, Fernando de Almeida. Ética Empresarial . São Paulo: Atlas, 2015. 

FUTURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA



f) Desenvolvimento de Instrumentos de Governança Corporativa para Micro e
Pequenas Empresas.

As micro e pequenas empresa podem ter seu Código de Conduta, mas não tem
condições para desenvolver uma estrutura de Governança que o custo seja inviável.
Portanto é necessário aprimorar alguns instrumentos existente e aperfeiçoar outros.

Fonte: Santos, Fernando de Almeida. Ética Empresarial . São Paulo: Atlas, 2015. 

FUTURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
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