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POR JOSÉ ARMANDO PIÑON AGUIRRE,
VICE-PRESIDENTE DA SOLENIS PARA A AMÉRICA LATINA

Por muito tempo, discussões sobre ética e compliance estavam li-
mitadas ao meio acadêmico. Nas organizações o tema era tratado 
de forma restrita e superfi cial e encarado, na maior parte das ve-

zes, como algo que tornava tudo muito mais difícil. 
Os tempos mudaram e o assunto ganhou o noticiário, dominou as 

rodas de conversa entre amigos e, é claro, conquistou grande atenção 
das empresas. Mas será que tem sido abordado de forma estratégica e 
efi caz, mirando a sustentabilidade e a diferenciação dos negócios? Este 
é um convite pararefl exão e ação!

Mesmo com todos os escândalos que temos assistido não só no Bra-
sil como em todo o mundo, será que as reuniões de planejamento das 
empresas ainda dão ênfase somente aos aspectos mais óbvios, como 
estratégia de mercado e entrega de valor ao cliente? E então, faço outra 
pergunta: Ética e compliance têm feito parte da sua abordagem estra-
tégica? 

Pesquisa realizada recentemente pela consultoria PwC com 44 exe-
cutivos do setor fl orestal, papel e embalagem, de 25 países, aponta que 
mais de metade dos CEOs planeja realizar mudanças nos valores, ética e 
códigos de conduta da empresa como resposta à mudança das expecta-
tivas dos stakeholders. O mesmo afi rmaram 44% de CEOs em geral. Os 
números de fato mostram uma tendência positiva no setor, mas certa-
mente podem ser ainda melhores nos próximos anos. 

Apesar desses indicadores tratarem de uma tendência global, há uma 
profunda conexão com a realidade brasileira. Outra sondagem recen-
te – feita pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos – constatou 
que 92% dos 121 empresários consultados de diversos setores estão em 
busca de capacitação e melhores práticas no campo da ética e da con-
formidade. Destes, 72% disseram que pretendem buscar embasamento 
no mercado internacional. Ou seja, estamos dispostos a aprender, buscar 
boas práticas e, fi nalmente, a mudar. 

E mudar para quê? Não só pelos motivos óbvios que estão por trás 
da ética e do estar em conformidade com a legislação vigente. É neces-
sário ir além. Afi nal, a indústria de papel e celulose é um dos segmentos 
industriais que mais crescem em faturamento no Brasil. Quase todas as 
empresas do setor têm feito investimentos em novas fábricas, amplia-
ções de estruturas já existentes e em pesquisa e desenvolvimento. Cer-
tamente, por trás desse cenário está uma locomotiva de demandas cada 
vez mais complexas no campo da produtividade, inovação e qualidade. E 
ir além signifi ca enxergar o tal diferencial competitivo nesse contexto.  A 
pergunta que faço agora é: Qual é o seu diferencial competitivo? A ética 
pode despontar como um fi el aliado. 

Quando, de fato, a ética empresarial passar a ser considerada fonte 
geradora de valor para as companhias e, portanto, capaz de produzir um 
diferencial competitivo nas organizações, certamente, benefícios serão 
colhidos para a marca, a imagem e a reputação das empresas. E, a rebo-
que, resultados fi nanceiros positivos virão na mesma proporção. 

O que nos impede de ir além? As pessoas hoje têm grande facilida-
de de identifi car as consequências negativas que a falta de ética pode 
provocar por conta dos inúmeros exemplos recentes que todos nós 
conhecemos. Porém, trabalhar o lado positivo disso tudo, ou seja, os 
ganhos estabelecidos pela cultura ética, é mais complicado. Por isso, as 
ações com foco em ética e compliance devem crescer e muito nas or-
ganizações. Sabemos que as empresas que fazem parte do ranking das 
mais éticas têm valor em suas ações superior do que as que não estão. 
Isso demonstra a existência de uma retribuição ética que essa cultura 
gera para as empresas. Os governos também buscam parceiros em que 
podem confi ar. Ao fi nal, virou uma questão de sustentabilidade e em 
alguns casos de existência. Então, vamos continuar nesta trajetória sem 
volta e colher os bons frutos que a ética pode nos dar. 

Aceita meu convite?                 n

COMO A ÉTICA TEM SIDO 
TRATADA NA SUA ORGANIZAÇÃO?
Compliance não é mais um diferencial no mundo corporativo, 
mas um pré-requisito para a sustentabilidade dos negócios


