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• As práticas das empresas

• Papel das empresas na sociedade

• Critérios éticos para a tomada de decisão

• Porquê actuar de froma responsável?

• Estruturas de governabilidade

Responsabilidade social da empresa
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• Práticas das empresas afectam o conjunto da
sociedade

– insegurança no trabalho, poluição ...

• Práticas das empresas reflectem assunções acerca
do comportamento aceitável

• Mudar expectativas: comportamento inaceitável
pode acrescentar menor valor

– pressões morais e comerciais sobre as empresas...

• Quais são as assunções tradicionais e quais as 
alternativas que poderão formatar diferentes
acções?

Porquê estudar a responsabilidade da empresa?
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As práticas das empresas

• Exemplos não éticos

– Boeing: Recrutamento de pessoas da “US Air 

Force” capazes de influenciar contratos…

– Enron: Manipulação artificial dos preços das 

acções para beneficiar os gestores de topo…

– Shell: reservas de petróleo excessivas…

• Exemplos éticos

– O interesse esclarecido da própria empresa

leva-a a participar em acções de apoio à

comunidade

– Filantropia - Bill Gates …Champallimaud...
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Papel das empresas na sociedade

• Milton Friedman (1962)

– “There is one and only one social responsibility of 
business - to use resources and engage in activities 
designed to increase its profits so long as it stays 
within the rules of the game, which is to say, 
engages in open and free competition, without 
deception or fraud”

• Responsabilidade da empresa

– Empresa e sociedade dependem uma da outra e 
têm obrigações mútuas

– Grupos de pressão confirmam que as expectativas
mudam

– Expectativas são variáveis de país para país
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Conceito de RSE

• Obrigação de a organização, no seu próprio interesse, 
agir para proteger e melhorar o bem-estar da sociedade

• Três perspectivas de encarar a R.S.E.: 
� A mão invisível: a única responsabilidade da gestão é

fazer lucro e respeitar a lei; o resto o mercado resolve; a 
R.S.E. é assegurar o retorno para os accionistas!

� A mão do Governo: o interesse (geral) social é
defendido pelos órgãos reguladores, pelas leis e pelo 
processo político!

� A mão da gestão: a empresa deve suportar custos para 
construir uma sociedade melhor, compensar cortes sociais 
dos Governos, ganhar legitimidade e satisfazer as 
expectativas sociais
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Argumentos sobre a RSEA favor                                                         Contra

• Expectativas da                                  Violação da maximização

sociedade aumentam                              do lucro

• Melhor ambiente                                Diluição de objectivos 

social beneficia a                                   (missão: produtividade)

empresa e a sociedade                       Aumenta os custos    

• Desencorajamento da                             (alguém tem que pagar         

regulação dos Estados                              os custos sociais)

• Equilíbrio entre poder                           O poder da empresa

e responsabilidade                                     ainda seria maior

• Lucros e interesses dos                      Ausência de competência

accionistas mais                                    em áreas sociais

prováveis a longo prazo                     Globalização e 

• Empresas têm recursos                        intensidade competitiva

que podem ter fins sociais                       impõem menores custos
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A gestão baseada em valores sociais e 
ambientais

• Valores partilhados pela organização possibilitam:

� Definição de uma orientação de acções e decisões do gestor

� “Formatam” o comportamento das pessoas

� Influencia o “Marketing” da empresa

� Fortalece um espírito de equipa

(“Cocomat”: “we did not want to be in CSR but now we are happy
we did” – Fostering CSR among SMES, of the multi-stakeholder forum) 
(www.europa.eu.int.comm/enterprise/csr/index.htm, outros)

Problemas Globais do Ambiente: Recursos naturais, 
Aquecimento global, Poluição (ar, águas, solos), Acidentes 
industriais, Resíduos tóxicos,… etc e Gestão ao serviço do 
desenvolvimento sustentável (Protocolo de Quioto)
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Encarar o ambiente e a RS
• Quanto é responsável a organização?

Light Green Dark Green
Cumpre     Responde aos       Stakeholders Estratégias 

a lei          consumidores                                   p/ preservar

recursos

Minimiza            Focalização       Preços            Promover

custos e            nos RH                justos,            justiça social

Maximiza          condições        qualidade dos     defender o

lucros                  trabalho             produtos..         ambiente

Accionistas  Trabalhadores    Envolvente       Sociedade em 
geral

e gestores

Sensibilidade da organização à RSE:

Legalista            Mercado     Stakeholders Activista
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A pirâmide da R.S.E. (Carrol, 1991)

• Ser empresa cidadã

• Ter ética

• Cumprir a lei

• Ser 
rentável

Afectar recursos à comunidade,
aumentar qualidade de vida

Fazer o que está certo, 
ser justo, evitar danos

Lei é a codificação
do certo e errado,
jogar pelas regras
do jogo

O resto alguém
resolve …

Responsabilidades
Éticas

Responsabilidades
Legais

Responsabilidades
Económicas

Discricionárias / Filantrópicas
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Avaliar as decisões de maneira ética

Qual a posição ética do gestor?
(Três domínios da acção humana)

A ética reflecte um código de princípios morais
e de valores que orientam a acção das pessoas
e dos grupos, à luz dos quais os seus
comportamentos são aceitáveis, especialmente
aqueles que podem causar dano a outrém
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Critérios éticos para justificar uma decisão

– Princípios morais

A decisão é consistente com os princípios aceites pela

sociedade (não roubar, não ofender outros, etc)

– Utilitarismo

Quem ganha com a decisão? A maioria? Então a decisão está

correcta … (“downsizing”…)

– Direitos humanos

A decisão viola os direitos humanos (liberdade individual, 

privacidade, direito à vida e segurança…)

– Individualismo

Protecção dos próprios interesses (e interesses dos outros …)
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Dilemas
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Ética nos negócios
• Conjunto de regras e princípios que definem uma conduta 

certa e errada!

• Princípios de ética para os gestores: 

Respeitar a lei, Dizer a verdade, Mostrar consideração 

pelas pessoas, cumprir regra de ouro (“não fazer aos 

outros ...”, Não causar danos a outros, promover a 

participação e não o paternalismo, Agir sempre quando   

se tem responsabilidade…

• Factores da situação que influenciam comportamento ético:

Externos: competitividade, generosidade do meio baixa, dependência 

extrema do “regulador” (FDA); intensidade concorrencial…BRIC_M

Internos: Pressão dos accionistas para elevado desempenho económico, 

sentimentos das pessoas, encorajamento da inovação ...
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Modelos de decisão baseados na ética

• Pretendem colocar o invíduo (sistema de 

valores pessoais) em confronto com o 

contexto organizacional (estrutura e 

distribuição do poder)

• Avaliam os efeitos de ambos os factores

– Factores individuais

. Sistema de valores pessoais

– Factores organizacionais

. Distribuição do poder, incentivos e recompensas ...
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Modelo de tomada de decisão de Trevino (1986)

Certo ou errado?

.Pre- convencional
(consequência pessoal)

.Convencional
(expectativas dos outros)

.”Princípios” próprios
(independ.da sociedade)

Moderadores:

.Convicção e firmeza

convicções pessoais

.Grau em que a 

pessoa acredita que

controla o seu destino

.Chefias, cultura ...
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Responsabilidade social da empresa

• São vários os “Stakeholders e não têm igual poder”

• Qual a postura da empresa e as suas práticas?
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Porquê agir de forma responsável?

Pressão sobre as empresas:

• Boicote dos consumidores
(atrai interesse dos média, mas raramente de forma 
sustentada)

•

• Consumidores éticos
(considerações de ordem ética na decisão de compra)

• Publicidade negativa
(campanhas de grupos que alertam os média para as más
práticas; caso da NIKE…)

• Vantagens competitivas
(posicionamentos estratégicos positivos)
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Gerir as empresas de forma ética
Como podem os gestores organizar o 

negócio para encorajar boas práticas

• Liderar pelo exemplo

(os gestores de topo indicam o caminho…)

• Código de ética
(definição formal de princípios e práticas: Nokia)

• Estrutura específica
(reuniões específicas, grupos e papéis: Vodafone, BP)

• Relatórios éticos e auditorias
(auditorias independentes nos relatórios anuais)
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Governabilidade da empresa (1)

• Práticas de governação das empresas 
reflectem: a quem servem, como decidem e 
quem decide?

• Visão limitada da governabilidade:

(cresce quando os gestores se separam dos proprietários 
da empresa (accionistas), e por isso as empresas precisam 
de mecanismos que garantam que os gestores prestam 
contas aos accionistas (sobre as formas de remuneração 
aos executivos, resposta a “takeover”, etc)

• Prestação de contas aos restantes 
“stakeholders”
(certificação e independência, diálogo e participação…)
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Governabilidade da empresa (2)

• Perspectiva mais ampla da governação:

(empresas precisam de mecanismos para garantir 
prestação de contas para além dos accionistas e 
para além de considerações de ordem financeira)

• Prestação de contas deve abranger:

- poluição, mudanças climáticas

- qualidade de vida das comunidades onde a empresa 
opera

- efeitos na saúde: álcool, tabaco, obesidade ….
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Elementos nos sistemas de governação

• Administradores e executivos de topo
(responsabilidades diferentes: a estrutura capacita e 
encoraja os administradores a desafiar os gestores: BP)

• Relatórios periódicos
(Relatórios anuais e trimestrais para os accionistas: ver 
“sites” )

• Assembleia anual
(Accionistas questionam e desafiam os administradores)

• Outros sistemas
Comparação entre o sistema Anglo-americanos e o 
Germano-japonês (qual dá maior protecção ao gestor)
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Business value from sustainable development

High

Low

Low High

As trust diminishes, the demand for transparency

in the form of assurance mechanisms increases

“Trust me”

T
ru
st

Transparency

Trend

“Tell me”

“Show me”

The move to the ‘Show me’ world

(Lasserre, 2007)
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Conclusão:

Modelos resumem expectativas alternativas sobre os 
negócios na sociedade e capacitam as pessoas a:

• Questionar assunções e dogmas sobre o papel das 
empresas

• Considerar a sua adequação, dados os conflitos entre
- pressões locais para um comportamento mais responsável  

por parte das empresas e gestores (mais custos)

- uma economia global com diferentes assunções

• Empresas criam estruturas de governabilidade para     

resolver estes dilemas

Reflectem assunções sobre os contextos

e as representações dos “stakeholders”
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Promover comportamento ético
Características                       Intensidade  

Individuais                             do tema ético

Variáveis                                                            Cultura  

estruturais                                              organizacional

Dilema        Estádio Desenv.         Moderadores
Ético                    Moral

(certo ou errado?)                                              Comportamento

ético e não ético• Selecção/recrutamento
• Códigos de ética (codigos de conduta/diálogo social)
• Gestão de topo (o que se faz e o que se diz)
• Objectivos do trabalho claros e realistas
• Avaliação do desempenho por padrões éticos;  Treino para encorajar
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Exemplos
• Práticas de corrupção ...

ENRON, WORLDCOM, PARMALAT ...

• Práticas das multinacionais 

(Direitos humanos, trabalho infantil, degradação do ambiente ...)

• Práticas das empresas portuguesas

Cumprimento das leis (fiscais e segurança social, Saúde e HST) 
nacionais, da UE, OIT

• Livro verde da UE s/ RSE (Com. 2001/366/ de 18/7)

“Integração voluntária das preocupações sociais e ecológicas 
das empresas nas suas actividades produtivas e comerciais e nas 
suas relações com os vários stakeholders”

(Dimensões externas e internas da RSE)


