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Ética Empresarial
Moda ou Prática?

Ricardo Fortes da Costa*

ssumindo que a Ética é um impe-Arativo nas empresas modernas 
(por razões espiritualmente mais elevadas 
ou por razões mais economicistas), impor-
ta perceber como é que a mesma se tra-
duz no dia-a-dia das organizações.

O passo mais fácil (e geralmente o 
único que é dado) é criar um Código Deon-
tológico que enuncie os princípios éticos 
da organização e regule a conduta deseja-
da de todos os colaboradores. 

Sendo fundamental para tornar claro o 
que devem ser as linhas de conduta para 
todos os que trabalham na empresa, evi-
tando equívocos e subculturas éticas 
distintas, não me parece que seja, no 
entanto, o mais importante.

O que mais vemos em nosso redor são 
organizações que proclamam fortes prin-
cípios éticos, mas que não os praticam no 
seu quotidiano. Os valores morais são 
assim proclamados, mas não vividos. E isso 
gera inevitavelmente a descrença e o des-
crédito.

Por outro lado, sistemas fortemente 
normativos e reguladores da conduta pro-
fissional são potencialmente geradores de 
burocracia e formalismo, desencorajando 
fortemente a tolerância ao erro e inibindo 
a criatividade e inovação empresariais.

Isso não significa que devamos deixar 
cair a figura do Código Ético (até pela forte 
carga simbólica que o mesmo possui). 
Devemos é potenciar o seu uso e prática, 
tornando-o simples, facilmente memori-
zável e operacionalizável, de forma a que 
seja uma ferramenta da nossa acção prática 
e não apenas um documento formal.

Para isso, deve o mesmo proclamar 
acima de tudo princípios e normas ge-
rais, e nunca cair na tentação de regular 
todos os aspectos da conduta profissional. 

E porquê? Porque excessiva regulação 
cria rigidez organizacional (por via da buro-
cracia e do formalismo), além de partir do 
princípio (errado) de que as pessoas ou são 
pouco inteligentes ou menos honestas 
(porque incapazes de interpretar princípios 
com razoabilidade e justeza, de forma a 
fazer deles a melhor aplicação prática).

Se não deixarmos espaço para a livre 
tomada de decisões em função do contexto 
em que os problemas se colocam, nunca 
teremos organizações flexíveis o bastante 
para darem respostas adequadas e inova-
doras às exigências do mercado, em 
tempo considerado útil.

Assim, o primado dos princípios sobre 
as normas parece assumir-se nos tempos 
que correm como um novo imperativo 
ético, que coloca na atitude dos gestores a 
grande responsabilidade do seu cumpri-
mento efectivo. A liderança como modelo 
e exemplo de virtudes éticas não é assim 
dissociável do discurso ético.

Paremos um pouco para reflectir sobre 
uma afirmação muito em voga nos dias de 
hoje: 

“A Ética Empresarial implica que as orga-
nizações olhem para as pessoas como fins em 
si mesmas e não como meros meios para se 
alcançarem outros fins.”

Não poderia estar mais de acordo com 
este princípio, desde que o mesmo seja 
assumido de forma bilateral...

Esta ressalva de princípio é necessária 
porque muitas vezes se profere esta frase 
com um sentido que está claramente in-
fluenciado por uma espécie de “visão clas-
sista”, que assenta no pressuposto (tam-
bém presente na legislação laboral portu-
guesa) de que a parte mais fraca é sempre 
o trabalhador e a parte mais forte (e, logo, 
potencialmente mal intencionada) é sem-
pre a empresa.

Este vício de pensamento é, no entan-
to, contrariado muitas vezes pela força dos 
factos...

É que tanto é verdade que a empresa 
pode olhar para os colaboradores de 
forma meramente instrumental, tendo 
deles uma visão redutora e meramente 
economicista (logo, não ética), como tam-
bém pode o colaborador ter da empresa 
uma visão meramente utilitarista, em que a 
encara como um mero meio para obter o 
seu salário (seja lá de que forma for), o que 
é igualmente amoral.

Basta lembrarmo-nos de quantas em-
presas fecharam as portas em Portugal 
porque não aguentaram sucessivas greves, 
de motivação meramente política... 

A Ética é algo a que temos direito, sem 
dúvida, mas apenas se for também um 
dever de todos nós. 

Hoje, o verdadeiro desafio que enfren-
tamos é o de ter a sabedoria de construir 
um futuro que se quer cada vez mais ético, 
através daquilo que se faz em todos os 
pequenos momentos do dia-a-dia.

Estar à altura do desafio apenas depen-
de de nós... +
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Afirma-se constantemente que vivemos uma nova era, a do computador e das 
telecomunicações, ferramentas essenciais para a existência de uma Sociedade da 

Informação. E é necessário ter presente que este é um “assunto” que diz respeito a todos 
nós e já não é possível a atitude passiva de desconhecimento com o argumento de que se 
trata de uma área “que é dos outros”!
A vertigem das mudanças tecnológicas coloca fortes dificuldades aos técnicos de informática e 
o mesmo sucede, no plano das regras, com os juristas em geral.
Há todo um mundo de novos problemas legais a que é necessário saber dar resposta, desde a 
protecção das diversas formas de propriedade intelectual, passando pelos contratos sobre 
bens informáticos, pela responsabilidade extracontratual dos operadores de rede e ISP, as 
questões dos nomes de domínio na Internet, da criptografia e de outros produtos de dupla 
utilização, até aos temas “clássicos” da protecção dos dados pessoais e da criminalidade 
informática.
Cyberlaw em Portugal. O direito das tecnologias da informação e comunicação, editado 
pelo Centro Atlântico, interessará, sem dúvida, às empresas e ao simples utente, cada vez 
mais atento aos seus direitos.
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Os actuais contextos de trabalho são substancialmente diferentes daqueles em que foram 
estruturados os processos tradicionais de gestão de recursos humanos. A lógica mecânica de 

causalidade linear, com base na qual foram desenvolvidos os métodos, as técnicas e os instrumentos 
de suporte à operacionalização dos referidos processos, revela-se inconsistente e inadequada às 
exigências colocadas pelas paisagens organizacionais que caracterizam as economias modernas.
Em Organizações Modernas. O factor humano, José Duarte Dias, recorrendo aos mais recentes 
paradigmas que vêm sendo aplicados à gestão e ao sempre estimulante estudo de casos reais, 
questiona e discute a aplicabilidade dos modelos tradicionais de gestão de recursos humanos, 
apresentando propostas e medidas concretas para os reformular e adaptar às exigências das 
empresas e organizações actuais.
As Edições Sílabo dão-nos assim a conhecer uma obra provocadora sobre a problemática da gestão 
de pessoas na actualidade.

Acredita que a liderança é algo que existe na cabeça do líder?

As abordagens tradicionais acreditam que sim, que é possível ensinar truques ou dicas que 
garantem o sucesso do líder. Ou que é possível fornecer ao líder uma clarividência sobre o 
comportamento dos outros, que lhe permita agir sobre eles.
“Liderar não depende de quão útil se é, mas de quão inútil se está disposto a ser.”
Ricardo Vargas defende que o bom líder é o que não se preocupa em sê-lo, mas que o é como 
resultado da qualidade das relações que estabelece com os colaboradores.
A Arte de Tornar-se Inútil. Desenvolvendo líderes para vencer desafios, editado pela Gradiva, 
não se fica por conceitos inspiradores sem aplicação prática. O autor, baseando-se na sua 
experiência em terapia familiar e de consultoria empresarial em multinacionais, fala-nos de um 
tipo de líder que promove a sua própria inutilidade, desenvolvendo a dos colaboradores e 
contribuindo para o aumento da eficácia das equipas.
Capítulos como “Também muda quem não quer” ensinam-nos, através de um humor refinado e 
inteligente, metodologias para liderar o dia-a-dia que resultam, em última análise, numa 
verdadeira lição sobre técnicas de eficiente e eficaz liderança.


