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Ética e Liderança nas Organizações

Gabinete do Presidenteda CMC 
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1. Introdução (1/2)

“A Responsabilidade Social 

das Empresas 

é Aumentar os Lucros”

Milton Friedman (1912 – 2006)

Artigo publicado no “New York Times” 

em 13 de Setembro de 1970
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1. Introdução (2/2)

o Em 2001, a Enron, uma 

empresa relevante do sector 

energético (EUA), entrou em 

falência. Ficou a saber-se que 

recorria a “contabilidade 

criativa” para iludir os 

stakeholders. 

o Na sua queda, a Enron 

arrastou outras grandes 

empresas que “mascaravam” 

as contas para exibir melhores 

resultados. O contágio 

estendeu-se à Europa. 

© DR



6

2. Clarificação de Conceitos

o A ética é a aplicação em contextos concretos 

dos valores morais que orientam a vida em 

sociedade. A ética é, portanto, 

a moral em acção.

o A deontologia é a ética codificada 

para o exercício de uma actividade 

concreta, é o comportamento esperado 

num determinado contexto, no quadro 

de uma determinada acção 

individual ou colectiva, 

é o conjunto de preceitos éticos 

para o desempenho de uma profissão.
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3. A Pergunta Ética

“Qual é a coisa certa a fazer nesta situação em que estou envolvido?”
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4. A Ética das Lideranças (1/3)

Na carta que dirigiu aos membros da 

Cúria Romana (o Governo da Santa 

Sé) por altura do Natal do ano 

passado, o Papa Francisco 

identificou os 15 “males

da liderança”, doenças

como mesquinhez, 

miopia, arrogância, 

intolerância e 

indiferença, que 

afectam os líderes

e as suas 

organizações 
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4. A Ética das Lideranças (2/3)

o Gary Hamel propõe, na Harvard Business Review, um autodiagnóstico, 

a partir das 15 doenças da liderança identificadas pelo Papa Francisco. 

o Numa escala de 1 a 5, até que ponto eu:

1) Sinto que sou superior aos que trabalham para mim?

2) Revelo um desequilíbrio entre o meu trabalho e as outras áreas da vida?

3) Uso uma verdadeira intimidade humana em vez de uma excessiva 

formalidade?

4) Confio em excesso no planeamento e não o suficiente no improviso e na 

intuição?

5) Dedico pouco tempo a desfazer silos e a construir pontes?

6) Deixo, com frequência, de reconhecer a dívida que tenho para com os meus 

mentores e outras pessoas?

7) Sinto uma satisfação exacerbada com os privilégios e o estatuto que possuo?
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4. A Ética das Lideranças (3/3)

8) Isolo-me dos clientes e dos colaboradores que estão mais longe de mim na 

hierarquia?

9) Tenho o hábito de ofuscar os propósitos e as realizações dos outros?

10) Exibo ou encorajo deferência ou servilismos injustificados, criando à minha volta 

uma corte de bajuladores?

11) Coloco o meu próprio sucesso à frente do sucesso dos outros?

12) Deixo de cultivar um ambiente de trabalho com alegria e diversão, em que os 

sucessos são comemorados por todos? 

13) Exibo traços de egoísmo na hora de partilhar recompensas e elogios?

14) Encorajo o “paroquialismo” em detrimento do espírito de comunidade?

15) Comporto-me de forma que pareça egocêntrica para os outros?



11

5. A Relação com os Stakeholders (1/2)

O dilema da escolha entre o que está certo e o que está… certo

Liderança

Outros 
StakeholdersAccionista
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5. A Relação com os Stakeholders (2/2)

O caso Volkswagen:

a liderança privilegiou 

os interesses dos 

accionistas, ao que parece 

em detrimento dos clientes, 

numa decisão que pode ter 

posto em causa a perenidade 

da empresa.
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6. Juramento de Ética para Gestores (1/3)

o A CMC tem um Código de Conduta e Ética que vincula os seus 

colaboradores aos princípios da Legalidade, Justiça, Imparcialidade, 

Competência, Responsabilidade, Transparência e Boa-Fé.
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6. Juramento de Ética para Gestores (2/3)

o Em Junho de 2009, alunos da conceituada escola de Harvard (EUA) 

adoptaram um juramento ético para as suas vidas profissionais, inspirados 

no Juramento de Hipócrates a que todos os médicos estão vinculados. 

i. Irei gerir a minha empresa de boa-fé, abstendo-me de decisões e 

comportamentos que favoreçam as minhas estreitas ambições 

particulares mas prejudiquem a empresa e as pessoas que serve.

ii. Defenderei os interesses dos meus accionistas, colegas, clientes e a 

sociedade em que trabalhamos. Irei esforçar-me por proteger os 

interesses daqueles que talvez não tenham poder, mas cujo bem-

estar depende das minhas decisões.

iii. Empenhar-me-ei em criar prosperidade económica, social e ecológica 

sustentável em todo o mundo.
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6. Juramento de Ética para Gestores (3/3)

iv. Arcarei com a responsabilidade dos meus actos e apresentarei os 

resultados e os riscos da minha empresa de modo exacto e leal. A minha 

intenção não será tergiversar a verdade, mas explicá-la de modo 

transparente e ajudar os outros a entender como se tomam as decisões 

que os afectam.

v. Conhecerei e respeitarei, tanto na letra como no espírito, as leis e 

contratos que regem a minha conduta e a da minha empresa. Se me 

deparar com leis que são injustas, antiquadas ou inúteis, não as infringirei, 

desprezarei ou evitarei abertamente; tentarei reformá-las por meios 

respeitosos e aceitáveis.

vi. Assegurarei a formação profissional contínua, minha e de quem me for 

subordinado.
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7. As Virtudes Inerentes à Ética Empresarial
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8. O Pilar da Meritocracia
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9. O Fim Último das Empresas
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“Ser derrotado é perdoável. Ser 

surpreendido, nunca”

Napoleão Bonaparte (1769-1821)

“Não basta que seja pura 

e justa a nossa causa. 

É necessário que a 

pureza e a justiça 

existam dentro de nós” 

Agostinho Neto

(1922-1979)

“ A verdadeira medida de um homem não é 
como ele se comporta em momentos de 
conforto e conveniência, mas como ele se 
mantém em tempos de controvérsia e 
desafio”

Martin Luther King  (1929 – 1968)

“O chefe de 

Recursos 

Humanos de 

qualquer 

empresa 

deve ser 

considerado 

pelo menos 

tão importante 

quanto o 

director 

financeiro” 

Jack Welch, 

Presidente da 

General Electric

(1981 e 2001)
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“A palavra impossível não existe no dicionário dos 

líderes. Não interessa quão grandes são os desafios: 

eles serão superados pela fé inabalável, determinação 

e firmeza” 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Primeiro-Ministro e Vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos

“Utopia não significa impossível. 

Utopia apenas quer dizer 

que ainda não existe em lugar nenhum” 

Agostinho da Silva (1906-1994)

“O homem é fruto das 

circunstâncias. Melhorando o 

contexto, a pessoa pode melhorar”

Robert Owen (1771 – 1858)
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“Qual é a coisa certa a 

fazer 

nesta situação 

em que estou envolvido?”



Estamos Juntos

Archer Mangueira 
archer.mangueira@cmc.gv.ao 
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