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Quando Milton Friedman (1912-2006), para muitos o economista mais influente de todo o Século 

XX, resolveu afirmar sem rodeios que "a responsabilidade social das empresas é aumentar os 

lucros", abriu-se toda uma nova discussão sobre o fim último das empresas. 

 Esse debate, inaugurado em Setembro de 1970 com a publicação do artigo de Friedman, no 

"New York Times", e que na sua essência é um debate sobre a ética e deontologia das 

organizações, veio alargar o conceito de stakeholders das empresas - as partes interessadas, 

directa ou indirectamente afectadas pelas decisões dos líderes empresariais. Os stakeholders 

deixaram de ser apenas os que a visão tradicional consagrava - accionistas, gestores e 

colaboradores - e passaram a ser também os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o 

Estado, toda a comunidade e até as gerações futuras - a uma escala muitas vezes planetária, tal 

a dimensão de algumas empresas e o impacto das suas decisões. 

A Responsabilidade Social das empresas passou a estar no debate público, envolvendo 

temáticas tão diversas como desenvolvimento, diversidade, distribuição do rendimento, pobreza, 

desemprego, protecção e preservação do ambiente. Em consequência, o lucro que as empresas 

procuram obter não é apenas o que consta na última linha das suas demonstrações de 



 
 
resultados, no final de cada ano, mas sobretudo o que poderão continuar a obter no futuro, numa 

perspectiva de sustentabilidade dos negócios.  

A busca desenfreada de lucros, em função dos quais os gestores são em grande medida 

remunerados, esteve na origem de escândalos financeiros que, particularmente desde o ano 

2000, abalaram os alicerces do sistema financeiro do mundo desenvolvido. Nos finais de 2001, 

a Enron, uma empresa relevante do sector energético nos Estados Unidos da América, entrou 

em falência. Ficou a saber-se que recorria a "contabilidade criativa" para iludir os stakeholders, 

especialmente os financiadores e accionistas. 

Na sua queda, a Enron arrastou outras grandes empresas que "mascaravam" as contas para 

exibir melhores resultados. O contágio estendeu-se à Europa, apanhando entre outras a 

multinacional italiana da indústria alimentar Parmalat. A empresa de contabilidade Artur 

Andersen, então uma das cinco maiores do mundo no seu ramo, que auditava as contas da 

Enron e de várias outras empresas, acabou por ir à falência em 2002, vítima da "contabilidade 

criativa" a que fechava os olhos para facilitar a vida dos seus clientes. Os ensinamentos colhidos 

com o caso Enron não viriam a ser suficientes para evitar um novo escândalo - e de impacto 

ainda mais negativo para o sistema financeiro mundial - com o rebentamento, no Verão de 2007, 

da bolha do "sub-prime", novamente nos Estados Unidos da América. 

Mais de uma centena de empresas que negociavam com hipotecas de altíssimo risco (o "sub-

prime") evidenciaram dificuldades em solver os seus compromissos. Essas hipotecas eram 

titularizadas e vendidas nos mercados de capitais em todo o mundo - e os efeitos nefastos que 

se seguiram são conhecidos. Desde então, ganhou particular acuidade o tema da ética e 

deontologia nas organizações, tornando-se disciplina obrigatória na formação de quadros de alta 

direcção de empresas nas escolas de negócios um pouco por todo o mundo.  

  

Clarificando Conceitos  

Os grandes filósofos da ética definiram-na como sendo, simplesmente, a busca da felicidade. A 

busca permanente, com acções concretas, de uma vida plena que permite ter, no fim do dia, um 

sono leve. Mais do que actos éticos, há vidas éticas. Assim como um grande futebolista não 

marca apenas um golo ao longo da vida, uma pessoa de má índole não se torna ética por praticar 

uma boa acção. E a ética manifesta-se no comportamento com o outro. A ética é comunitária.  

  

Regressando ao nosso futebolista, ele sozinho não ganha jogos. 

A ética é a aplicação em contextos concretos da nossa vida dos valores morais que orientam a 

vida em sociedade. A ética é, portanto, a moral em acção. 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, o conjunto de preceitos 

éticos para o desempenho de uma profissão. Há uma frase que já vi atribuída a diferentes 

autores, que pode ajudar nesta definição: "Ética é o conjunto de acções que realizamos quando 

estamos a ser observados. 

 O que fazemos sozinhos chama-se carácter." Em todos os domínios da nossa vida - na família, 

com os amigos, no associativismo, no trabalho, nos negócios - defrontamo-nos com a pergunta 

ética. E qual é a pergunta ética? Conforme nos diz João César das Neves, a pergunta ética é 

sempre assim: "Qual é a coisa certa a fazer nesta situação em que estou envolvido?" Por contra-

intuição, encontraremos todas as perguntas que não são éticas: "Como é que eu me safo desta 

situação?", "Como é que eu ganho alguma coisa com esta situação?", "Para quem é que eu 

transfiro este problema?", Etc.  

A ética manifesta-se precisamente no comportamento perante a dificuldade concreta: "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). Tal como na economia - a ciência da escolha, em que temos sempre de 

escolher a utilização dos recursos adequados à satisfação das necessidades, em razão de 

prioridades definidas, segundo critérios de eficiência e tendo em vista um resultado -, também 

temos todos os dias o dilema moral da escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e 

o mau, o efémero e o perene, o imediato e o sustentável, o resultado a curto prazo e a 

responsabilidade social e assim por diante.  

Não será certamente por acaso que Adam Smith (1723 - 1790), considerado o pai da Economia 

moderna, era antes de mais um filósofo e professor de Moral. É por isso que as organizações 

devem reger-se por uma ética e deontologia. A ética empresarial é o sistema de valores e 

princípios que a organização adopta para discernir entre o que é certo ou errado, o que é bom 

ou mau, que se reflecte na tomada de decisões e na apreciação que a liderança faz do 

comportamento dos seus trabalhadores e no relacionamento com todas as outras partes 

interessadas. A relação com os Stakeholders O domínio crítico da ética na liderança situa-se na 

forma como se relaciona com as diferentes partes interessadas da empresa (os stakeholders). 

É na concorrência entre múltiplos stakeholders, cujas exigências são, em princípio, legítimas e 

todas igualmente válidas, que os líderes das organizações se encontram com frequência diante 

da pergunta ética.  

E uma das respostas mais difíceis para a pergunta ética é a que nos leva a termos de escolher 

entre "o que está certo e o que está certo". De facto, é nessa escolha "entre o que está certo e 

o que está certo" que se forja o carácter dos líderes das organizações. As acções éticas das 



 
 
pessoas moldam, por sua vez, o carácter das organizações, conferindo-lhes notoriedade e 

reputação. Dois estudos divulgados em Outubro último em Nova Iorque, no âmbito do Forum 

COMMIT, apontam no sentido de que pelo menos 11% do valor de uma empresa tem origem na 

sua boa reputação, e que uma organização comprometida com o bem-estar e desenvolvimento 

dos seus colaboradores pode ver aumentada a sua produtividade em 13%. 

De facto, e certamente como contributo de Milton Friedman, a relação da empresa com todos as 

partes interessadas - e não apenas a prestação anual de contas aos accionistas - evoluiu nas 

últimas décadas: depois de longos anos de discussão e de inúmeros estudos empíricos, é hoje 

possível afirmar que o comportamento ético, traduzido em responsabilidade social, acrescenta 

valor às organizações.  
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Retomo o artigo da edição passada neste ponto: a ética empresarial é o sistema de valores e 

princípios que a organização adopta para discernir entre o que é certo ou errado, o que é bom 

ou mau, com impacto na tomada de decisões, na apreciação que a liderança faz do 

comportamento dos seus trabalhadores e no relacionamento com todas as outras partes 

interessadas. É muito frequente os grandes pensadores da gestão enumerarem as qualidades 

que um líder deve ter. Mais raro é, no entanto, analisar os males que muitas vezes afectam as 

lideranças. Foi o que fez o Papa Francisco, há cerca de um ano, na mensagem de Natal que 

dirigiu aos representantes da Cúria Romana -o órgão de Governo da Santa Sé. Mas o que tem - 

perguntamos nós - o Papa Francisco a ver com a liderança empresarial? A Igreja Católica é um 

corpo complexo, povoado por uma hierarquia de bons corações, mas almas imperfeitas. Nesse 

sentido, não é muito diferente da organização em que qualquer um de nós trabalha.   

  

É por isso que este conselho do Papa é relevante para os líderes em todos os lugares. O Papa 

assinalou, entre outras, as doenças da mesquinhez, da miopia, da arrogância, da extravagância, 

da rivalidade, da vanglória, da intolerância e da indiferença, que, se não forem tratadas, 

enfraquecem as organizações onde se manifestam. Este discurso do Papa deu origem a um 

artigo de Gary Hamel, publicado em Abril na Harvard Business Review, em que o autor propõe 

um exercício interessante. Um autodiagnóstico, feito a partir do inventário das 15 doenças da 

liderança identificadas pelo Papa Francisco. E o exercício, que também propomos aos leitores 

deste artigo, é o seguinte: numa escala de 1 a 5, pergunte: 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?  

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 quando se trata 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?  

 

JURAMENTO DE ÉTICA PARA GESTORES 

A ética empresarial passou a estar presente nos currículos das escolas de referência onde se 

preparam as pessoas para o mundo dos negócios. 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. Esta iniciativa 

tinha tido antecedentes numa universidade do Arizona e outras instituições começaram 

entretanto a aderir à formulação de Harvard ou a forjar códigos deontológicos para os 

profissionais por si formados. Eis alguns dos preceitos éticos a que se obrigam os gestores 

formados por Harvard:  



 
 

(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.  

 

(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.  

  

 

Trata-se, na verdade, de agir como pessoas melhores. Mas quais são as virtudes - intelectuais, 

morais e outras - inerentes à ética e deontologia que se pretende para as organizações?  

Das muitas abordagens possíveis, a mais consensual parece ser a do legado de Aristóteles e S. 

Tomás de Aquino, que nos leva às 11 virtudes básicas:  

• As virtudes teologais - Fé, Esperança e Caridade;  

• As virtudes Intelectuais -Inteligência, Ciência, Sabedoria, Arte e Prudência;  

• As virtudes Morais - Justiça, Fortaleza e Temperança;  

Estas virtudes subdividem-se, por vez, em outras virtudes - a Justiça abarca o respeito, a 

gratidão, a amizade, a verdade, os assuntos concretos da economia e do direito das empresas; 

a Fortaleza, por exemplo, dá lugar à coragem, à paciência, à perseverança e à franqueza.  



 
 
  

A IMPORTÂNCIA DA FRANQUEZA  

Todas e cada uma destas virtudes concorrem para uma ética plena. Mas deixemos por agora as 

virtudes teologais, menos preponderantes no mundo dos negócios, e deixemos também as 

virtudes intelectuais, para nos focarmos nas virtudes morais e, de entre estas, naquela que a 

minha experiência me tem ensinado que é o mais importante cimento ético das organizações: a 

franqueza. Jack Welch (n. 1935), que dirigiu a General Electric durante vinte anos, identifica a 

falta de franqueza como o maior dos problemas das organizações, "na medida em que bloqueia 

as ideias inteligentes, retarda as acções rápidas e impede que as pessoas capazes contribuam 

com todo o seu potencial". A franqueza é uma das virtudes da estirpe ética da coragem. E, como 

dizia o filósofo grego Platão, "o ensino da coragem exige a prática continuada". A franqueza 

aumenta a velocidade, elimina reuniões inúteis, relatórios sem conteúdo, apresentações 

sonolentas e, no fim do dia, torna mais transparente e mais justa a avaliação do desempenho.  

  

Numa organização onde prevalece a franqueza, as pessoas trabalham num ambiente em que 

confiam, com abertura suficiente ao pensamento criativo, sem medo de errar, eliminando dessa 

forma a monotonia e a desmotivação que pairam sempre como uma ameaça sobre a realização 

de qualquer projecto. As pessoas que estão a fazer aquilo para que estão mais capacitadas e 

que mais as preenche sentem-se muito mais envolvidas na sua missão, podendo dessa forma 

chegar, mais facilmente, aos níveis de excelência a que eticamente todos nos obrigamos no 

desempenho das nossas profissões. A liderança tem o compromisso ético de captar e canalizar 

adequadamente o melhor de cada pessoa na organização. E cada pessoa tem o compromisso 

ético de melhorar e se aperfeiçoar. Dessa procura da excelência nasce o mérito individual - que 

as lideranças têm o compromisso ético de valorizar e recompensar. Digamos que é esse o círculo 

virtuoso da Meritocracia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Uma Abordagem na Perspectiva da Liderança (Parte III) 

28/12/15 

O PILAR DA MERITOCRACIA  

A meritocracia é um sistema que proporciona também o valor ético da justiça no seio da 

organização. A diferença entre os colaboradores decorre do que estes merecem, em função dos 

resultados sustentáveis que apresentam. Trata-se de um modelo de gestão que favorece a 

competição em ambiente de cooperação, competição franca e aberta, que decorre do facto de 

cada colaborador querer fazer o seu melhor e potenciar ao máximo o seu conhecimento e as 

suas competências. Equilibra os incentivos à competição com os incentivos à cooperação. 

Existem diferenças entre os colaboradores, no que se refere ao seu talento, às suas 

competências e ao seu desempenho. Contudo, os factores para esbater essas diferenças 

conquistam-se e estão ao alcance de todos, dependendo exclusivamente da sua vontade e do 

seu querer, em serem melhores. 

  Na verdade, isso depende da forma como cada um responde à pergunta ética, de que falámos 

no artigo da semana passada: "Qual é a coisa certa a fazer nesta situação em que estou 

envolvido?" As empresas que desenvolvem uma cultura meritocrática geram em todos os 

stakeholders - accionistas, fornecedores, clientes, Estado, concorrentes, colaboradores e 

comunidade em geral - uma percepção clara sobre a forma como as suas decisões são tomadas, 

propiciando um clima em que impera o valor ético da confiança e se orientam os negócios numa 

perspectiva de sustentabilidade.  

 

Abordagem na Perspectiva da liderança  

Ao longo das duas últimas edições, temos vindo a publicar algumas reflexões sobre a Ética e 

Deontologia Empresarial, procurando estimular um interesse cada vez maior por este tema, cuja 

abordagem concluímos hoje. Voltemos ao artigo de Milton Friedman ("A Responsabilidade Social 

das Empresas é Aumentar os Lucros") e a uma das suas perguntas retóricas: "O que significa 

dizer que o gestor da empresa tem uma 'responsabilidade social' nos seus actos?" Se esta 

declaração não é pura retórica - respondia Friedman -significa que o gestor está a agir de alguma 

forma que não é do interesse dos seus empregadores. Por exemplo: significa que ele se abstém 

de aumentar o preço do produto a fim de contribuir para o objectivo social de impedir a inflação, 

apesar de que um preço mais alto seria no melhor interesse da organização. Ou significa que ele 

está a fazer gastos na redução da poluição, além da quantidade que é no melhor interesse da 

empresa ou do que é exigido por lei, a fim de contribuir para o objectivo social de melhorar o 



 
 
ambiente.   

  

Ou significa ainda que, à custa dos lucros corporativos, e em nome de contribuir para o objectivo 

social de redução da pobreza, está a contratar desempregados "hardcore", em vez de recrutar 

os mais qualificados trabalhadores disponíveis. Em cada um desses casos, e ainda segundo 

Milton Friedman, o gestor iria gastar dinheiro de outra pessoa para realizar em seu nome um 

interesse social geral - dinheiro dos accionistas, dos funcionários ou dos clientes. Na realidade 

concreta de todos os dias, a responsabilidade social das empresas exerce-se na forma como 

todas as pessoas na organização respondem à pergunta ética: "Qual é a coisa certa a fazer 

nesta situação em que estou envolvido?" Para os mais optimistas do que agora se chama 

"capitalismo de longo prazo", não há dúvida que a responsabilidade social das empresas é nada 

fazer que beneficie algum dos stakeholders em prejuízo dos demais. A satisfação adequada, no 

tempo e no modo, dos interesses de todas as partes interessadas, e não estamos a falar somente 

de filantropia, acrescenta valor para as organizações. 

  

O Caso Volkswagen  

Nos dias de hoje, não é possível falar de responsabilidade social, de ética e de deontologia das 

organizações sem falar do escândalo que envolve a Volkswagen, o maior conglomerado mundial 

da indústria automóvel. Para "driblar" as exigências da lei em diversas jurisdições, que impõem 

limites mais estritos para as emissões de gases poluentes, a multinacional passou a equipar as 

"centralinas" de alguns dos seus modelos Diesel com um software que falsificava a informação. 

A Volkswagen tem um código de ética, são 18 páginas, e lá se dispõe sobre a honestidade e 

justiça a que estão vinculados todos os seus quadros, particularmente os gestores de topo. E 

isso leva-nos a perguntar: Será suficiente as empresas terem um código de conduta para que os 

seus colaborares adoptem comportamentos éticos e respondam sempre da melhor forma à 

pergunta ética?  

Não será suficiente, mas é muito importante que existam regras explícitas para o comportamento 

esperado de todas as pessoas nas organizações, a par da conformidade com a Lei. E isso leva-

nos a perguntar: Será suficiente as empresas terem um código de conduta para que os seus 

colaborares adoptem comportamentos éticos e respondam sempre da melhor forma à pergunta 

ética? Não será suficiente, mas é muito importante que existam regras explícitas para o 

comportamento esperado de todas as pessoas nas organizações, a par da conformidade com a 

Lei.   

  

Código de Conduta e Outros Documentos Éticos  



 
 
Por exemplo, a Comissão do Mercado de Capitais tem um Código de Conduta e Ética que vincula 

todos os seus colaboradores aos princípios da Legalidade, Justiça, Imparcialidade, 

Competência, Responsabilidade, Transparência e Boa-Fé. Esse código faz parte integrante do 

Regulamento Interno da CMC e é uma das peças do seu Manual de Cultura Organizacional, em 

cujo preâmbulo se pode ler: "A CMC tem um compromisso com Angola. Isto significa que todas 

as acções realizadas pela Instituição têm reflexo sobre o sistema financeiro e consequentemente 

sobre a economia nacional. Todos e cada um dos colaboradores da CMC devem ter, em 

permanência, consciência deste facto. O Manual de Cultura Organizacional da CMC tem o 

objectivo de sedimentar os princípios e as práticas que conduzam a uma conduta individual e 

colectiva compatível com as responsabilidades da CMC." No quadro das suas competências, a 

CMC tem vindo a dotar o mercado de capitais de instrumentos que garantam a segurança jurídica 

e a legítima confiança de quem queira emitir valores mobiliários, para se financiar, e de quem 

procure consolidar as suas poupanças, investindo nesses títulos admitidos à cotação. Aos 

emitentes é também assegurada a sã concorrência.  

Do que se trata, quando falamos em segurança jurídica e legítima confiança, é de evitar que 

aconteçam casos como o da Enron e da titularização de activos tóxicos (abordados no primeiro 

artigo), nefastos para a economia e para as pessoas. Nesse sentido, foram produzidos - em 

profícua cooperação com outras entidades do Sistema Financeiro e com os Órgãos de Soberania 

- inúmeros guias, regulamentos, decretos e leis. Muitos são, na sua essência, documentos éticos. 

E cabe aqui destacar o Guia Anotado de Boas Práticas de Governação Corporativa, que fixa os 

princípios por que se devem guiar as pessoas que administram as empresas e enumera as 

recomendações para a sua boa aplicação.  

Como é natural, o estrito cumprimento da lei é um preceito básico da moral - é estruturante da 

própria ética. Os Princípios e Recomendações de Boas Práticas para o Governo das Empresas 

procuram, justamente, dar expressão textual a preceitos éticos e deontológicos que estão para 

além da lei - e que correspondem à defesa de legítimos interesses de todas as partes 

interessadas numa organização. No mercado de capitais, uma das partes interessadas que 

importa proteger são os accionistas minoritários, que investem em acções das empresas mas 

não adquirem dimensão suficiente para influenciarem - e muitas vezes sequer conhecerem - as 

decisões de gestão. Pode acontecer, por exemplo, que alguém tenha decidido investir em acções 

de uma determinada empresa por causa das boas práticas de responsabilidade social dessa 

organização, em matéria de protecção do ambiente ou igualdade de género em funções de 

coordenação e chefia. 

 E essa pessoa tem o direito de saber o que é que a empresa da qual se tornou accionista faz 

em concreto para cumprir as suas promessas de responsabilidade social. Mas não é preciso ser 



 
 
accionista. Basta ser cliente. Imaginemos que um cidadão decide passar a consumir os produtos 

de uma determinada marca, por acreditar no que essa marca anuncia sobre as suas práticas de 

responsabilidade social. Esse cidadão, cliente dessa empresa, tem o direito à informação sobre 

o que a corporação faz em concreto para cumprir as suas promessas de responsabilidade social. 

O valor intrínseco da responsabilidade social é o valor moral e ético da reputação. E hoje já não 

existem dúvidas de que a reputação é também um valor económico. Nos dias seguintes a ter 

sido tornada pública a batota da Volkswagen, o valor de mercado da empresa caiu 28 mil milhões 

de dólares (o equivalente a um quarto da riqueza gerada anualmente em Angola). A Moral e a 

Economia, Adam Smith tinha razão, vivem melhor juntas.  


