
A ética, a transparência e 
a responsabilidade social

FERNANDO 
GALVÃO

03.06.2020



A ética, a transparência e a
responsabilidade social

Veremos nesta aula, como inserir um comportamento socialmente

responsável na gestão das organizações e no cotidiano

dos profissionais que nelas trabalham.
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• Cada vez mais os profissionais tomadores de decisão nas
organizações têm sido cobrados por seu comportamento ético e
transparente;

• Em abril de 2010, no Golfo do México, uma plataforma da British
Petroleum BP afundou após uma explosão, matando 11
funcionários. Esta tragédia:
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1. resultou em 650 milhões de litros de óleo vazando do litoral do
Texas até a Flórida;

2. A BP teve que desembolsar US$ 37 bilhões para reparar os danos
ao meio ambiente e indenizar as famílias prejudicadas com este
acidente;
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• As ações da empresa despencaram nas bolsas de valores de todo
mundo e o prejuízo foi imensurável;

• É difícil dizer que a gestão das organizações não está relacionada
com a transparência e a ética na tomada de decisões;
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• A legislação prevê o cumprimento de especificações que permitam
a pessoas com deficiência o acesso a rotas de fuga. Cabe ao gestor
colocar em prática as ações necessárias;

• São denominados stakeholders de uma organização acionistas,
fornecedores, clientes, funcionários, meio ambiente, comunidade,
sociedade, governo além de outros que podem influenciar os
negócios como a mídia, as ONGs, as instituições de ensino;
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• O cumprimento da lei deve ser o único balizador para a tomada
de decisões do gestor?

• A consciência ética de cada um de nós deve ser o fundamento de
nossas decisões e se a lei existe é para garantir que haja uma
padronização de movimentos pela harmonia no convívio;
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• São conhecidas as medidas que as organizações devem adotar para
preservar a integridade física das pessoas que trabalham em suas
instalações físicas;

• Trata-se da relação ética e transparente garantida pela legislação;

• Organizações que não tomam as medidas necessárias, mesmo que
seja apenas para cumprimento da lei e não pela consciência ética de
seus gestores, têm sido cada vez mais descartadas;
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