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Nesta aula, vamos tratar a importância das decisões e 
ações éticas e transparentes dos profissionais para a 

construção da imagem positiva das organizações sejam 
elas públicas ou privadas.
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• “As pernas da esperteza encurtam cada vez mais, a repressão aos
negócios ilícitos se intensifica e os clientes medem os riscos de fazer
transações com comerciantes que se encontram na mira da justiça”.

• Se existem exceções então vamos analisá-las e tê-las como exemplos
de caminhos que não devemos seguir;
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• Observe que as organizações já estão utilizando como critério de
contratação ações como a prática do voluntariado além de avaliar as
habilidades técnicas e conceituais;

• Isto se dá porque uma pessoa que se dedica ao voluntariado é um
profissional que sabe trabalhar em equipe, sabe ceder, sabe negociar;

• A busca pelo resultado positivo para a organização tem sido
fundamentada em valores que ao serem percebidos pela sociedade
se refletem positivamente na imagem da marca;
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• A gestão ética e transparente faz parte do processo de relacionamento
entre as organizações e os usuários de seus produtos e/ou serviços;

• Isso vale tanto para a iniciativa privada como para a pública. A percepção
da sociedade sobre uma organização é positiva ou negativa de acordo com
as decisões que seus gestores tomam no cotidiano;

• A área pública também tem sido cobrada pela sociedade por uma conduta
ética e as denúncias que se avolumam na mídia demonstram o
inconformismo do brasileiro que já não aceita mais práticas antiéticas;
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• Quando refletimos sobre o exercício do cidadão, vale ressaltar
que sua participação na gestão pública faz parte de seus deveres
na busca pela harmonia no convívio em comunidade;
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Atividade Complementar

• Pesquise três projetos de alto risco para as pessoas e o meio
ambiente e que tenham exigido a participação efetiva do
profissional de segurança do trabalho?

• Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas e quais os
aprendizados que se pode aprender com os exemplos?
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