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LL’’èèttiiccaa  ddiirreeccttiivvaa  
"L’avarícia és bona” 

Gordon Gekko (Personatge protagonista de la pel·lícula 
Wall Street) 
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Què és? 

ü L’ètica directiva és un camp d’actuació moral que se situa a mig camí 
entre l’individu i la responsabilitat corporativa. Els càrrecs directius, per la 
seva ascendència i pel seu poder sobre persones i grups i pel seu maneig 
d’informació sensible amb un impacte crític en l’organització, tenen tot un 
camp d’actuació ètica per davant que no poden escudar sota el paraigües de 
l’estratègia corporativa. 

ü Durant anys ha prevalgut la idea que ètica i negocis eren conceptes 
amb esferes d’aplicació completament diferents. L’obtenció d’un benefici era 
la única fi de l’activitat econòmica, i l’ètica quedava o bé relegada a les 
activitats fora de l’organització, en l’estricte àmbit de la consciència privada,  
o bé diluïda en el concepte global de Responsabilitat Social Corporativa. 

ü Tanmateix, en el punt on la consciència privada i l’esfera pública es 
toquen, en l’exercici de les seves funcions organitzacionals, els directius 
tenen tot un camp d’actuació ètica que tradicionalment s’ha desatès. 
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ü Els escàndols dels darrers temps, com els d’Enron, Madoff Investment o 
les agències de ràting, han posat de manifest que quan la falta d’ètica i la 
mala praxis s’instal·len en els nivells més alts de la jerarquia organitzativa, 
els danys derivats poden fins i tot fer trontollar l’estabilitat no només 
d’organitzacions sinó d’economies senceres. 

ü En el context actual on la informació circula a gran velocitat i té 
ressonàncies immediates, les organitzacions cada cop són més conscients 
que la bona reputació corporativa és un actiu extremadament fràgil, que 
costa dècades de construir però basta un sol escàndol per extingir. 

ü En un context de crisi, les primes i les compensacions als directius, 
especialment en el sector financer, han estat objecte d’abusos constants en 
la més completa opacitat. En molts sectors hi ha la impressió de què els 
directius estan evadint les seves responsabilitats i ofereixen un model d’èxit 
molt poc exemplaritzant.  

ü Per tots aquests motius, a les escoles de negoci cada cop s’aposta més 
per ensenyar una gestió holística, es a dir, un model de gestió que 
contempli totes les implicacions ètiques de la tasca directiva i no només la 
vessant financera. En l’intent d’evitar la falsa dicotomia entre la consciència 
individual i l’exercici professional, es pot parlar d’un procés de creixent 
humanització dels programes de management de les millors escoles de 
negocis d'Europa. Per aconseguir-ho, Bernard Ramanantsoa, president de la 
Community of European Management Schools (CEMS), amb presència a 17 
països europeus, creu que les escoles han de potenciar els ensenyaments 
relacionats amb la intel·ligència emocional i l’autoconeixement. 

Eines 

ü Documents ètics formals: poden prendre la forma de declaració de 
valors, codis de bon govern o codis de conducta. En qualsevol cas, és 
recomanable  que estiguin alineats amb els principals documents i convenis 
internacionals de reporting social i comportament ètic. Aquests marcs de 
referència internacionals són: 

§ La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides 

§ Els vuit Convenis Fonamentals de l’Organització Internacional del 
Treball (OIT) 

§ La iniciativa Global Compact promoguda per les Nacions Unides 

§ Les Directives per a multinacionals de l'Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) 

ü Programes de formació: sempre és difícil formar en valors, però hi ha 
iniciatives interessants en aquest sentit. Cisco Systems, per exemple, va 
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decidir evitar els programes de formació ètica que consistien en simples 
enumeracions de normes i optar per una solució més divertida, un software 
en flash interactiu anomenat Ethics Idol (Ídol Ètic), inspirat en programes de 
l’estil d’Operación Triunfo. El programa presenta en la intranet corporativa 
un problema ètic complicat, seguit de la decisió de tres jutges. Els 
treballadors han de votar quin dels tres jutges ha donat la resposta més 
apropiada. L’oficina ètica centralitza els resultats i al final de cada episodi 
dóna la resposta correcta basant-se en els estàndards ètics de l’organització. 

ü Organismes responsables: la visualització de la voluntat de fer 
efectius els documents ètics és la constitució d’organismes concrets 
encarregats de vetllar per la seva supervisió. Aquesta és encara una 
assignatura pendent a moltes organitzacions. D’altres, en canvi, tenen 
comissions de codi ètic o oficines d’ètica. En el cas de l’ètica directiva 
sempre hi ha el gran interrogant de qui supervisa els supervisors? Si la 
composició d’aquestes comissions no és plural i interjeràrquica, la seva 
efectivitat és limitada. 

ü Canals de comunicació: de res serveix un organisme supervisor si no 
hi ha possibilitat de comunicar els dubtes i els incompliments dels codis 
ètics. Calen canals segurs, que preservin la privacitat i no penalitzin en cap 
cas aquells qui, de bona fe, fan palesos els seus dubtes davant una 
determinada actuació. Aquests canals, que actualment funcionen en casos 
d’actes greus que entren en el terreny penal com l’assetjament, encara són 
molt deficients per donar resolució a qüestions molt més subjectes a matisos 
i interpretació com els de naturalesa ètica. 

ü Retribució: alguns experts, com Jon Terry, cap de pràctiques 
retributives de PricewaterhouseCoopers, creuen que RH pot jugar un paper 
molt important en assegurar-se que la política retributiva sigui transparent, 
proporcional i vinculada a objectius. Un rol més actiu de RH pot ajudar a 
evitar pràctiques opaques com les bonificacions o els paracaigudes daurats 
en els casos d’acomiadaments o adquisicions. 

La dada 

Segons l’estudi de l’IESE Clima ético en la empresa española, realitzat entre les 
500 organitzacions més grans del país, la pràctica totalitat de les organitzacions 
que volen començar a implantar pràctiques ètiques ho fan a partir de la 
redacció de documents formals. Tanmateix, només el 20% de les 
organitzacions tenen previst implantar càrrecs o organismes amb la 
responsabilitat de supervisar les conductes ètiques. Les iniciatives sovint es 
queden en un simple document que no és efectiu si no va acompanyat de 
canals de comunicació d’incompliments i d’organismes de supervisió. 
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Guia de Treball 

ÈTICA DIRECTIVA I LÍMITS DEL PODER 

Tota posició directiva comporta poder. Però per tal que el poder es transformi en 
autoritat legitima cal posar l’accent en els seus límits. 

 

GESTIÓ DE L’INDIVIDU 

 

És molt important 
atendre la diversitat de 
circumstàncies de les 
persones a qui es 
dirigeix. 

Sovint es donen 
discriminacions 
inconscients. Si 
rutinàriament es 
convoquen reunions 
fora de programa o en 
hores intempestives, 
reduïm les possibilitats 
de participació de, per 
exemple, una mare 
soltera o d’una persona 
amb gent dependent al 
seu càrrec.  

GESTIÓ DE L’EQUIP 

 

La retribució dels 
membres de l’equip ha 
de ser equitativa. 

S’han d’evitar els 
greuges comparatius i 
les humiliacions 
públiques. 

Si la responsabilitat és 
de l’equip, les culpes 
també s’han de repartir. 
Evitar assenyalar bocs 
expiatoris. 

La participació ha 
d’estar oberta a tots els 
membres i la informació 
ha de ser transparent. 
Evitar camarilles o 
equips dins l’equip. 

LIDERATGE EXEMPLAR 

 

El directiu ha de 
corresponsabilitzar-se 
dels resultats. Ni 
atribuir-se tot l’èxit ni 
desentendre’s en cas de 
fracàs. 

Ha d’assumir els 
compromisos adquirits 
amb el grup. 

En cas de no fer-ho o de 
cometre alguna 
injustícia, el directiu ha 
de saber rectificar i 
demanar disculpes.  

 

 

L'experiència 

 

ü El primer trimestre del 2009 el Consell d’administració de Gas Natural va 
aprovar els continguts del nou Codi Ètic, actualitzant el que ja estava en 
vigor des del 2005. 

FEEDBACK 
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ü El Codi Ètic té la finalitat d’establir les pautes que han de presidir el 
comportament ètic de tots els treballadors en el seu exercici diari pel que fa 
a les relacions i les interaccions que mantenen amb tots els grups d’interès, 
que són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors 
externs, els accionistes, les institucions públiques i privades. 

ü En el seu àmbit d’aplicació queda clar que el Codi Ètic “va dirigit tant al 
president, al conseller delegat i els directius com, en general, a tot el 
personal del Grup Gas amb independència de la posició que ocupin”. 

ü Posa l’accent en qüestions relacionades amb el comportament ètic i el 
compliment normatiu i fa explícit el compromís de Gas Natural amb 
l’honestedat i la integritat. Està a la disposició de tots els empleats en la 
intranet del Grup, es pot consultar també en el web corporatiu i es 
distribueix entre els principals proveïdors. Inclou nous capítols relacionats 
amb la corrupció i el suborn o el blanqueig de capitals, i presta una especial 
atenció al paper de proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores, i a 
la importància d’identificar, prevenir i gestionar els conflictes d’interessos 
en els càrrecs directius. 

ü Els directius d’una organització disposen d’informacions valuoses que 
poden ser subjectes d’un mal ús.  En aquest sentit, el Codi estableix que: 
“Els treballadors que disposin d’informació reservada sobre l’empresa, o 
sobre aspectes importants de l’estratègia, la política, els plans o els actius 
de la companyia, hauran de preservar-la perquè no pugui ser utilitzada de 
manera inadequada, i hauran d’abstenir-se d’utilitzar-la en benefici propi o 
de tercers.” 

ü  Finalment, emfatitza la necessitat que tots els empleats col·laborin per 
prevenir l’aparició de males pràctiques i reforça l’obligació col·lectiva de 
comunicar, a través dels canals disponibles, les actuacions contràries a les 
disposicions del Codi Ètic. 

ü La Comissió del Codi Ètic, formada per 5 membres designats pel 
Comitè de Direcció, té com a finalitat:  

§ Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment del Codi Ètic  

§ Interpretar el Codi Ètic i orientar les actuacions en cas de dubte 

§ Facilitar la resolució de conflictes relacionats amb l’aplicació del 
Codi Ètic 

ü El Codi s’alinea amb les recomanacions internacionals més avançades en 
matèria de bon govern i responsabilitat corporativa. 

 

 

ü L’escola de negocis ESADE va aprovar el 2009 una declaració de valors 
que té per objectiu que els alumnes que acabin la seva formació no només 
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tinguin un alt nivell de competència professional i tècnica, sinó que també es 
comprometin a actuar amb integritat i ètica. 

ü Aquesta actuació és similar a iniciatives promogudes per la Harvard 
Business School (que ha incorporat una jurament d’estil hipocràtic) o la 
declaració pública de valors de l’IESE. 

ü Els valors que vol promoure la declaració són: 

§ Actuar amb integritat en el treball acadèmic i professional 

§ Respectar els companys, totes les persones i un mateix i ser 
sensible a la situació concreta dels altres 

§ Valorar positivament la diversitat i aprendre de les diferències 
entre persones, idees i situacions 

§ Cercar, compartir i contribuir al bé comú de la comunitat d’ESADE 

§ Assumir responsabilitats i compromisos al servei d’una societat 
més justa 

ü Segons el director general d’ESADE, Carlos Losada, la crisi actual ha 
posat de manifest que: “En el component ètic, les Escoles de Negoci poden 
tenir una responsabilitat fonamental que és la de reproduir una cultura 
dominant. El referent de moltes persones, de molts joves, eren els grans 
directius de la banca d’inversió. I s’ha acceptat massa acríticament que 
aquest era un bon referent.” 

ü En la mateixa línia, Héctor Martínez, president de la Asociación Española 
de Escuelas de Negocios (AEEN) creu que: “Quan una persona arriba a les 
escoles ja s’ha format a casa, té uns principis, uns valors i unes normes 
d’actuació ètica. La cultura de l’esforç ha donat pas a un afany d’enriquiment 
ràpid. Potser les escoles hàgim creat massa expectatives però han estat 
expectatives que ja estaven en la societat.” 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Iniciativa Global Compact de les Nacions Unides 

Pàgina on s’expliquen els principis d’aquest marc d’acció dirigit a la construcció 
de la legitimació social dels negocis i els mercats. Els milers d’organitzacions 
que s’han adherit al Pacte Mundial comparteixen la convicció que les pràctiques 
empresarials basades en principis universals contribueixin a la construcció d’un 
mercat global més estable, equitatiu i societats mes pròsperes. 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html 

 

Pacte contra la corrupció del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) 

Acord en vistes al desenvolupament de principis i pràctiques interindustrials que 
es tradueixin en un terreny de joc equitatiu per a tots, basat en la integritat, 
imparcialitat i conducta ètica. 

http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm 

 

Vilaseca Borja. “Compte! El poder aïlla i corromp”. El País, 26/07/2009. 

Molts directius "es perden" per ignorar els valors ètics o per oblidar què és el 
que de veritat importa i la perspectiva professional. Molts consideren que el 
"Cas Madoff" és només la punta de l'iceberg de la corrupció empresarial. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8058  

 

“A Hippocratic oath for managers: forswearing greed” The Economist, 
04/06/2009. (Article consultat on line: 25/06/2009)  

Estudiants de MBA de la Harvard Business School lideren una campanya per 
convertir el management en una professió formal mitjançant un jurament 
hipocràtic. No obstant això, The Economist opina que no convenceran fàcilment 
de la seva bona voluntat. 

http://www.economist.com/business-
finance/displaystory.cfm?story_id=13788418  

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7996  

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8058
http://www.economist.com/business-
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7996

