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Abstract 
O contínuo e crescente movimento de adesão da sociedade às tecnologias de informação 

e comunicação tem vindo a contribuir para uma «depreciação» natural da relevância da 

dimensão humana no relacionamento comercial e social. A ausência da presença física 

nas transacções económicas e sociais e a sua substituição pela omnipresença digital, 

aliada à transacção de uma «fatia» significativa de informações e operações pessoais 

através das tecnologias, torna as pessoas mais vulneráveis nos aspectos relacionados 

com a segurança, a privacidade e a confidencialidade. O contexto virtual de actuação 

relativiza todas as características humanas associadas à vertente material ou tangível das 

actividades.  

Considerando que qualquer pessoa se encontra num processo permanente de 

aprendizagem e formação e que a sua inteligência lhe permite adequar comportamentos 

e atitudes, identificam-se facilmente as diversas entidades que, numa lógica de geração 

de valor humano, integram a cadeia que nos forma e condiciona ao longo da vida 

(Anunciação & Santos, 2011) (Anunciação & Santos, 2010) (Anunciação & Santos, 

2009).  

À especificidade de cada uma delas corresponderá, em maior ou menor grau, uma 

quota-parte de responsabilidade muito particular num quadro de intervenção 

determinado pela natureza da sua actuação. Podemos, no entanto, afirmar que todas as 

entidades influenciam e condicionam a formação do quadro ético que nos serve de 

referência e que vai sendo adaptado e adequado ao longo da nossa vida, em função dos 

diversos papéis por todos assumidos.  

O presente trabalho tem por objectivo apresentar um círculo de valor que evidencie as 
inter-relações existentes entre os diversos agentes intervenientes na formação de uma 

postura e responsabilidade ética, identificando dois indicadores que permitem aferir a 

relevância que estes atribuem à ética, bem como a sintonia que deve existir entre as 

diferentes dimensões e entidades.  

Se não é fácil existir ao nível pessoal ou individual uma direcção socialmente coerente e 

adequada, dado que é influenciada por múltiplos factores de natureza familiar, cultural, 

religiosa, entre outros, o mesmo não deverá corresponder à articulação e integração das 

restantes entidades que integram o quadro económico e social, na medida em que se 

complementam e completam. Os resultados directos e imediatos sobre a conduta, as 

actividades, comportamentos e resultados reflectir-se-ão, obrigatoriamente, sobre os 

mercados, a economia e a sociedade em geral.   

 

1. Introdução 
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Todos nós somos, de forma mais ou menos evidente, agentes de informação. As 

nossas actividades pessoais e profissionais encontram-se relacionadas com a recepção, 

criação, utilização e distribuição de informação. Somos utilizadores assíduos de 

sistemas e das tecnologias de informação, das suas funcionalidades e potencialidades, e 

participamos activamente na consolidação de um movimento global de dinamização do 

conhecimento que não tem fim e é impossível de reter. O nosso grau de dependência 

dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação é elevado e, nesse sentido, a 

dimensão da qualidade das mesmas assume-se como um dos principais factores críticos 

de sucesso na respectiva utilização.  

No entanto, outros factores existem que têm vindo a ganhar uma relevância cada 

vez mais significativa no panorama económico e social. Enquanto utilizadores, e face à 

nossa dependência das infra-estruturas tecnologias e das fontes de informação, 

necessitamos de adequados níveis de confiança nos princípios e valores éticos de todos 

aqueles de quem, nesse domínio, depende a realização das nossas actividades. Esta 

confiança assume relevância central e estratégica no nosso posicionamento na sociedade 

de informação, na medida em que dela depende uma actuação serena e tranquila 

relativamente a todos aqueles com quem interagimos. Dela depende também o próprio 

funcionamento do mercado e da sociedade, num ambiente que é agora virtual e 

relativamente ao qual o nosso grau de controlo é muito reduzido. Esta confiança 

reflecte-se, entre outras vertentes, no valor económico das informações (produtos ou 

serviços), na credibilidade das fontes e segurança na respectiva origem (fornecedores 

dos produtos e serviços), e na boa execução das operações e na salvaguarda dos 

requisitos de segurança que são exigidos (infra-estruturas de suporte).  

Sendo a informação o “princípio activo” do conhecimento e este um factor 

crítico de sucesso ao nível das acções e decisões económicas, é facilmente perceptível a 

relevância que a deturpação ou o enviesamento dos padrões de interpretação dos factos 

económicos ou sociais pode causar ao nível das relações estabelecidas ou dos resultados 

obtidos. A informação e o conhecimento, ao assumirem-se como principais factores 

produtivos (ao nível pessoal, profissional, organizacional, económico ou social), exigem 

dos diversos profissionais (produtores, intermediários e consumidores), o cumprimento 

de princípios e valores nucleares à credibilização das respectivas actividades e infra-

estruturas associadas. Pelo espectro informacional disponível, pelo acesso privilegiado 

que possuem às fontes, pela faculdade de tratamento e pela possibilidade de distribuição 

de informação, exige-se um compromisso forte no respeito pela dimensão 

pessoal/humana da informação tratada, incluindo a confidencialidade consignada no 

quadro legal, tornando natural que as actividades pessoais e profissionais que lhe estão 

associadas devam estar subordinadas a valores e princípios éticos fortemente 

consolidados e que as respectivas condutas sejam analisadas, avaliadas e orientadas por 

critérios de respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os intervenientes.  

Sendo as informações pessoais e colectivas propriedade dos próprios, a sua 

utilização e exploração indevida corresponde a um acto inadequado, incorrecto e 

frequentemente ilegal. O risco de utilização indevida leva a que muitos agentes 

económicos procurem, numa postura pró-activa, legitimar e reforçar o próprio quadro 

legal, quando exista, através do desenvolvimento de quadros normativos de âmbito ético 

que facilitem o enquadramento do dever e das obrigações morais a que todos os seus 

profissionais deverão estar obrigados. Através deles, os respectivos colaboradores são 

assim conduzidos e estimulados a observar uma ordem moral organizacional, definida 

nos princípios e valores consagrados no quadro colectivo de responsabilidade. A 

finalidade compreende o estabelecimento de uma ordem ideal que vise a valorização 



  

3 

 

dos actos e das responsabilidades, numa lógica de respeito pelo valor humano e pelos 

seus direitos.  

 

2. As (Diferentes) Dimensões Éticas 
A sociedade e a economia são compostas por agentes e o valor das interacções 

dependem das relações de confiança entre eles estabelecidas. Esta confiança, activo 

social que facilita colaborações presentes e futuras relativamente a tarefas não 

relacionadas (Prusak & Cohen, 2001), justifica a relevância da temática da ética como 

selo de garantia ao adequado desfecho das actividades e transacções económicas e 

sociais estabelecidas. A Ética, enquanto pedra fundamental à harmonia económica e 

social, não pode, pela sua natureza colectiva, ficar ao arbítrio de particularismos ou 

individualismos. A sua dimensão colectiva coloca-se sempre que alguém, na 

prossecução dos seus objectivos ou propósitos, condiciona, impede ou inibe outros no 

alcance dos seus objectivos ou propósitos (Mason, et al., 2000).  

Enquanto seres humanos, temos consciência da nossa tendência para privilegiar 

a nossa perspectiva ou interesse quando negociamos ou intervimos comercial ou 

socialmente, emergindo, assim, a grande dificuldade que normalmente está associada a 

este conceito e que reside na particularização ou personalização do seu entendimento 

bem como das dimensões que lhe estão associadas. A ética não pode ser particular ou 

particularizável. A adequação dos comportamentos não pode passar por um ponto de 

vista ético restrito ou meramente pessoal, condicionado por influências culturais, 

familiares, religiosas ou outras. Mas, por outro lado, a sua dimensão colectiva também 

não pode corresponder ao somatório de diversas perspectivas individualizadas que 

possam existir.  

Por tudo o que se acabou de referir, podemos afirmar que a ética deve ter uma 

dimensão integradora, devendo corresponder a uma lógica social de educação e 

formação devidamente integrada e conscientemente aceite pelos diversos actores que 

nela participam. Embora a atitude ética seja despertada de forma diferenciada num 

quadro colectivo de valor, só uma abordagem integrada permite que esta se constitua 

como factor de equilíbrio e harmonização no funcionamento e desenvolvimento da 

sociedade. Sabendo que o Homem é um ser colectivo e que a sua actuação é o resultado 

condicionado de um longo processo de educação, interacção e aprendizagem, 

fortemente influenciada pelos diversos estímulos que recebe e concede ao meio que o 

rodeia, a Ética pode e deve ser ensinada e estimulada ao longo da cadeia de valor da 

educação e formação humana, no sentido da valorização pragmática dos 

comportamentos e acções, entendidos como ideais para a harmonia do sistema colectivo 

em que se insere. 

São várias as dimensões que salientam a necessidade de uma análise multi-

dimensional da ética (Anunciação & Santos, 2007) (Patel, 2007). A primeira expressa a 

vertente pessoal e evidencia a primeira aproximação à percepção da ética, tantas vezes 

influenciada pela família, amigos, cultura, entre outros factores. Constitui o primeiro 

centro de aculturação e de formação da personalidade individual, sendo nesta que a 

educação começa e que tudo se joga de forma decisiva (Cunha, 2012). A segunda 
dimensão, correspondente à vertente profissional, evidencia os princípios e valores 

colectivamente acordados pelas corporações profissionais a partir dos quais estas 

orientam as respectivas acções e responsabilidades. A terceira dimensão integra a 

componente organizacional e expressa a cultura ética existente nas organizações 

empregadoras que se pode materializar em códigos éticos ou de conduta e, 

consequentemente, na formação de uma consciência moral colectiva a nível 

organizacional. As quarta e quinta dimensões correspondem aos princípios e valores 
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éticos de mercado e da sociedade que norteiam colectivamente as práticas económicas e 

sociais dos diversos agentes, respectivamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – As diferentes dimensões éticas (Anunciação et al., 2005) (Anunciação & 

Santos, 2007a) (Anunciação & Santos, 2007b) (Santos & Anunciação, 2007)  

 
Embora cada uma destas dimensões focalize uma vertente diferenciada, todas elas se 

complementam e interagem na geração de uma dimensão social mais ampla do ser 

humano. Sobre o mesmo indivíduo recaem todas estas dimensões explicitando, cada 

uma delas, diferentes níveis de compromisso (Odelete, 2004). A necessidade de 

equilíbrio entre elas constitui um desafio permanente, correspondente à articulação entre 

os diferentes contextos.  

 

3. O Circulo de Valor da Ética  
A ética é um valor colectivo e universal, que não se esgota na cultura, raça ou 

religião mas que é frequentemente influenciado pelas diversas entidades com as quais se 

interage. Diversos trabalhos têm evidenciado a importância e preponderância das 

diversas entidades que, numa lógica de cadeia de valor, participam, directa ou 

indirectamente, nas diferentes fases da vida das pessoas (Anunciação & Santos, 2009) 

(Anunciação & Santos, 2010) (Anunciação & Santos, 2011). Não sendo essa 

responsabilidade idêntica e afigurando-se fortemente contextualizada face ao ciclo 

apresentado, pode-se concluir que a sua relevância se encontra directamente associada 

ao respectivo posicionamento, pelo que será consequentemente diferenciado também o 

valor gerado neste domínio.  
Nesse sentido, a Cadeia de Valor da Ética (Anunciação, Santos & Rocha, 2009a) 

(Anunciação, Santos & Rocha, 2009b) procura identificar e enquadrar este 

posicionamento de acordo com a responsabilidade que as diversas entidades têm na 

formação, directa ou indirecta, das pessoas. O valor gerado corresponde à especificidade 

cada uma delas no quadro económico e social, correspondendo, em maior ou menor 

grau, uma quota-parte de responsabilidade particular num quadro de intervenção 

determinado de acordo com a natureza da sua actuação.  

Todas as entidades, consideradas na cadeia de valor (Família e os Amigos, Instituições 

de Ensino, Ordens e Associações Profissionais, Organizações Empregadoras, Empresas 
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ECONÓMICA 
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Auditoras e Entidades Reguladoras e de Supervisão) são, de forma mais ou menos 

evidente e diferenciada, condicionadas umas pelas outras, nomeadamente: 

 as famílias e os amigos, porque se constituem como o primeiro quadro de 

referência no domínio comportamental. Os princípios e valores por eles 

consolidados nortearão no futuro os comportamentos e as práticas assumidas. É 

na família, enquanto célula nuclear, e no grupo de amigos, enquanto elemento 

social básico de convivência e interacção, que se transmitem os primeiros 

princípios e valores de vivência em sociedade.  

 as instituições de ensino, porque se tratam de instituições vocacionadas para a 
formação científica, fortemente condicionadoras da forma de pensar, estar e 

actuar das pessoas enquanto futuros profissionais. Embora existam dois tipos 

diferenciados de entidades de ensino, as que integram o ensino primário e 

secundário e as que integram o ensino superior, estas possuem uma 

responsabilidade própria e específica na formação científica e humana dos 

jovens estudantes e futuros profissionais e, por isso mesmo, devem, tal como 

qualquer outra organização, interiorizar a sua responsabilidade social neste 

domínio. 

 as Ordens e Associações profissionais, porque, se é certo que cabe às 
instituições de ensino, nomeadamente às instituições de ensino superior, a 

formação científica, técnica e mesmo humana de base dos futuros profissionais, 

cabe às Ordens e Associações profissionais a vigilância do exercício das 

respectivas actividades, através da observação atenta da conduta profissional dos 

seus membros e da procura da dignificação da profissão e dos respectivos 

profissionais. Estas titulam o exercício profissional, ao possuírem poder legal e 

carácter regulador através da definição e enquadramento das condições de 

acesso e permanência na profissão, condicionando frequentemente, por essa via, 

a formação efectuada a montante pelas instituições de ensino superior.  

 as organizações empregadoras, porque, perante a inexistência de instituições ou 
associações profissionais que tutelem, de forma directa, a grande maioria das 

profissões exercidas, devem assumir a responsabilidade da exigência de 

determinadas práticas profissionais consideradas ideias no relacionamento com 

o meio económico e social circundante. É, pois, natural que muitas organizações 

introduzam nas respectivas culturas mecanismos de influência dos seus 

membros e assumam o papel de agentes éticos no âmbito das respectivas 

actividades. 

 as entidades auditoras, reguladoras e de supervisão, porque, embora em 

dimensões diferenciadas, assumem responsabilidade na análise do cumprimento 

do quadro e das regras legais definidos económica e socialmente. A esta 

responsabilidade encontra-se associado um ônus moral relevante, o da 

credibilização das actividades desenvolvidas pelas organizações observadas 

perante o mercado e a própria sociedade. No âmbito das respectivas 

competências é sua missão premiar ou sancionar legalmente as situações de 

cumprimentos ou incumprimento dos requisitos ou regras económicas, alertando 

o mercado e a própria sociedade para os riscos desses comportamentos. Note-se 

que a responsabilidade é dupla e de tal forma evidente que muitas das empresas 

auditoras possuem códigos éticos e de conduta fortemente enraizados, como selo 

de garantia e transparência face às actividades desenvolvidas e à informação 

disponibilizada. 
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Todas estas dimensões, expressas nas diferentes fases da cadeia, se encontram 

intimamente relacionadas. A respectiva integração num sistema de valor, integrador de 

diferentes níveis de exigência (profissional, organizacional, económico e social), 

permite reforçar a relevância da coerência dos princípios e valores entre as diferentes 

entidades envolvidas, assim como realçar a respectiva responsabilidade na garantia de 

um funcionamento coerente dos mercados e da sociedade.  

Não sendo esta relação linear, expressa exclusivamente em pontos de ligação ou 

de «ancoragem» a montante e jusante de cada uma das entidades envolvidas, conforme 

pressuposto basilar da cadeia de valor, importa equacionar e identificar não só as 

relações existentes entre as diversas entidades como o próprio tipo de relação, 

assumindo-se que estas podem ser diferenciadas. Em face deste novo pressuposto, a 

interdependência patente na cadeia de valor deverá ser gerida não de uma forma linear 

mas dinâmica, devendo ser representada não por uma linha contínua mas sim por um 

ciclo. Será assim mais coerente falar em Ciclo de Valor da Ética, cuja formalização é a 

seguinte:   
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Figura 4 – O Ciclo de Valor da Ética 

Legenda:  

  RDCVP – Relação Directa de Criação de Valor Primária 

  RDCVS – Relação Directa de Criação de Valor Secundária 

  RICV – Relação Indirecta de Criação de Valor  

  RCVS – Relação de Criação de Valor Social  

 RCVG – Relação de Criação de Valor na Governação 

  RDRP – Relação Directa de Responsabilidade Primária 

  RDRS – Relação Directa de Responsabilidade Secundária 

  RIR – Relação Indirecta de Responsabilidade  

  RRS – Relação de Responsabilidade Social  
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Este ciclo expressa a sintonia que deve existir entre as diferentes dimensões e 

entidades. Se não é fácil existir, no primeiro nível (pessoal), uma direcção socialmente 

coerente e adequada, dado que é influenciada por múltiplos factores de natureza 

familiar, cultural, religiosa, entre outros, o mesmo não deverá corresponder à 

articulação e integração entre os restantes, na medida em que se complementam e 

completam. Os resultados directos e imediatos sobre a conduta, as actividades, 

comportamentos e resultados profissionais reflectir-se-ão obrigatoriamente sobre os 

mercados, a economia e a sociedade em geral.   

 
As relações estabelecidas podem ser as seguintes: 

RDCV 

(P/S) 

Relação Directa de 

Criação de Valor 

(Primária/Secundária) 

Relação directa, primária ou secundária, de 

benefício imediato, perceptível e concreto na 

geração de valor ético auferida a jusante, pela 

assunção das responsabilidades sociais a 

montante. 

RICV Relação Indirecta de 

Criação de Valor 

Possibilidade de um benefício não imediato e 

indirecto, embora perceptível e concreto, da 

geração de valor ético a jusante, pela assunção 

das responsabilidades sociais mais a montante 

RCVS Relação de Criação de 

Valor Social 

Possibilidade de um benefício global, amplo e 

geral, da geração de valor ético a jusante, pela 

assunção das responsabilidades sociais mais a 

montante 

RCVG Relação de Criação de 

Valor na Governação 

Benefícios gerados no domínio ético a jusante, 

nomeadamente ao nível da facilidade e 

estabilidade na governação da sociedade, pela 

assunção das responsabilidades sociais a 

montante 

RDR 

(P/S) 

Relação Directa de 

Responsabilidade 

(Primária/Secundária) 

Exigência primária ou secundária de 

responsabilidade imediata e concreta do 

comportamento ético a montante, face à 

avaliação ou ao reflexo comportamental a 

jusante 

RIR Relação Indirecta de 

Responsabilidade 

Exigência indirecta de uma responsabilidade 

perceptível e dirigida do comportamento ético 

a montante, face à avaliação ou ao reflexo 

comportamental a jusante 

RRS Relação de 

Responsabilidade Social 

Exigência de uma responsabilidade global e 

ampla, do comportamento ético a montante, 

face à avaliação ou ao reflexo comportamental 

a jusante 

RRG Relação de 

Responsabilidade na 

Governação 

Responsabilidade e influência directa e 

indirecta que as entidades governativas 

possuem sobre a generalidade dos agentes 

sociais que se encontram a montante 

  
A matriz de inter-relação, que ressalta dos diferentes níveis de exigência que podem 

existir, poderá ser traduzida da seguinte forma:  

 
Quadro 1 – Matriz de relacionamento dos diferentes níveis de exigência ética  
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Tipo de relações Família e 

amigos 

Ensino 

Primário e 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Ordens 

Profissionais 

Organizações 

empregadoras 

Entidades 

Auditoras 

Entidades 

Reguladoras 

Estado/Entidades 

Governativas 

Família e amigos 
 RDCVP RDCVS RICV RDCVS*1/RCVS RCVS RCVS RCVG 

Ensino Primário e 

Secundário RDRP  RDCVP RCVS RDCVS*/RCVS RCVS RCVS RCVG 

Ensino Superior 

 RDRS RDRP  RDCVP RDCVS*/RCVS RICV RICV RCVG 

Ordens 

Profissionais RIR RRS RDRP  RDCVP RICV RICV RCVG 

Organizações 

empregadoras RDRS*/RRS RDRS*/RRS RDRS*/RRS RDRP  RDCVP RDCVS RCVG 

Entidades 

Auditoras RRS RRS RIR RIR RDRP  RDCVP RCVG 

Entidades 

Reguladoras RRS RRS RIR RIR RDRS RDRP  RCVG 

Estado/Entidades 

Governativas RRG RRG RRG RRG RRG RRG RRG  

(* - Quando se trata da primeira relação existente não tendo existido relações com as entidades anteriormente 

consideradas) 

 

Deve ser a formação humana de base que deve despertar os futuros profissionais 

para a importância das matérias do domínio ético. Esta formação deve posteriormente 

ser reforçada por outras instituições que vigiam as respectivas práticas e asseguram a 

exigência de comportamentos e práticas, de acordo com os princípios e valores por elas 

definidos em consonância com a especificidade das respectivas actividades, como é o 

caso das Ordens e Associações profissionais. Quando estas não existam, caberá às 

entidades empregadoras esta responsabilidade, sob vigilância das entidades auditoras, 

supervisoras e reguladoras do mercado.  

 

4. Indicadores Éticos 
A Ética, enquanto activo organizacional com reflexo económico e social, deve 

ser monitorizada. Neste sentido, considera-se relevante a aplicação de dois indicadores 

para a aferição dos níveis éticos: o Índice de Responsabilidade Ética (IRE) e o Índice de 

Criação de Valor Ético (ICVE).  

O Índice de Responsabilidade Ética (IRE) pretende expressar o grau de 

consciência existente sobre a relevância da ética num determinado contexto de actuação 

e a sua aferição, para uma dada população ou amostra, pode ser efectuada através da 

seguinte expressão:  

 

IRE = Número de registos favoráveis à ética / total de registos 

 

O Índice de Criação de Valor Ético (ICVE) pretende revelar a assunção e 

aplicação de princípios e valores éticos através da existência de instrumentos ou 

mecanismos específicos para a respectiva dinamização, avaliação e controlo, podendo 

ser calculado através da seguinte expressão: 

 

ICVE = Número de registos de instrumentos ou mecanismos éticos / total de registos 

 

Ambos os indicadores devem ser analisados de acordo com a especificidade do 

quadro considerado, podendo mesmo ser desdobrados tendo em consideração o grau de 

detalhe pretendido. No que se refere ao enquadramento geral dos resultados possíveis, 
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quanto mais próximo for o resultado da unidade, em qualquer um dos indicadores, 

maior será a responsabilidade económica ou social relativamente à ética e maior será 

também a criação de valor proporcionado ao nível do quadro de análise estudado. Por 

outro lado, quando comparados os dois indicadores e quanto mais próximos forem os 

seus valores, maior é a convergência entre a responsabilidade, evidenciada por uma 

consciência colectiva relativamente a esta temática, e a criação de valor, evidenciada 

pela respectiva prática. Quanto maior for a divergência entre ambos os indicadores, 

maior será o esforço exigido para a correcção dos comportamentos praticados. 

Vejamos três exemplos distintos destes indicadores ao nível de três entidades da 

Cadeia de Valor da Ética. O primeiro exemplo refere-se às entidades empregadoras 

(Anunciação & Santos, 2007a) e tem por base um estudo realizado junto de 

organizações especialistas em processos de recrutamento e selecção de quadros e head 

hunting. Perante a dificuldade de considerar a amplitude e diversidade de entidades 

empregadoras em Portugal, procurou-se, a partir destas organizações, aferir a relevância 

dada por elas às questões de natureza ética. Do estudo efectuado ressaltam as seguintes 

evidências: 

 O Índice de Responsabilidade Ética (IRE) encontra-se muito próximo da 

unidade (0,89), sendo praticamente unânime a assunção da relevância da 

temática da Ética nos processos de recrutamento e selecção.   

 O IRE reduz-se significativamente (0,44) quando se focaliza a análise na forma 

como abordam o tema da Ética nos processos de recrutamento e selecção 

(questões específicas), constatando-se que apenas 22% das entidades inquiridas 

consideram como fundamentais questões do domínio ético nos respectivos 

processos.  

 O Índice de Criação de Valor Ético (ICVE) regista um valor baixo (0,33) quanto 

às organizações empregadoras que solicitam expressamente a inclusão de 

parâmetros referentes à Ética nos respectivos processos de recrutamento e 

selecção, ao invés das entidades recrutadoras que incluem este tema, de forma 

genérica e por iniciativa própria, na definição do perfil adequado para as funções 

a desempenhar (0,78), facto posteriormente reforçado no decurso dos próprios 

processos de recrutamento e selecção (0,89).  

 Regista-se ainda que o perfil ético dos candidatos é ponderado em 78% dos 

casos inquiridos, sendo que em apenas 33% pode assumir um carácter 

eliminatório.  

 

O segundo exemplo diz respeito às instituições de ensino superior, tendo-se 

focalizado a análise em duas áreas de formação intimamente relacionadas com a 

sociedade de informação e do conhecimento (Anunciação & Santos, 2007b). Neste 

estudo, foram consideradas as áreas das Ciências Empresariais (nomeadamente, Gestão, 

Economia, Marketing, Contabilidade, Finanças e outras áreas afins), pelo papel e a 

relevância das respectivas actividades no contexto económico e social, e a área dos 

Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação (nomeadamente, Informática, 

Sistemas de Informação e outras áreas afins), pela importância assumida na concepção, 

desenvolvimento, implementação, gestão e manutenção das soluções e infra-estruturas 

tecnológicas de suporte às organizações e à sociedade.   

A aferição da relevância da Ética foi efectuada apenas numa perspectiva de 

criação de valor, através da qual procurámos identificar disciplinas de Ética ou similares 

(Deontologia, Responsabilidade Social, Responsabilidade Corporativa, ...), após a 

adequação ao Processo de Bolonha. A análise foi realizada segundo uma dupla 

perspectiva, procurando identificar e perceber de que forma as instituições geram esse 
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valor. Constataram-se posicionamentos diferenciados em diversas instituições, 

registando-se relevâncias e valores diferentes de curso para curso, o que permitiu inferir 

que a temática da Ética não é um assunto ao nível da política geral das instituições mas 

antes um tema dependente de alguns dos seus actores ou de condicionantes particulares.  

A análise efectuada evidenciou que 67% das instituições de Ensino Superior em 

Portugal possuíam nos seus planos curriculares, a título obrigatório ou opcional, a 

disciplina de Ética ao nível do 1º ciclo de estudos (ICVE Institucional). Contudo, 

apenas 44% dos cursos de licenciatura possuíam a disciplina de Ética ou similar (ICVE 

Curricular). Especificamente no ensino superior público, verificou-se uma acentuada 

preocupação das instituições politécnicas com as matérias de foro ético sendo que, 

curiosamente, o número de cursos com a disciplina é sensivelmente o mesmo no ensino 

universitário (43%) e no ensino politécnico (41%).  

É de referir igualmente a influência que as entidades a jusante da cadeia de valor 

podem exercer sobre as que se encontram a montante. Tal facto tornou-se evidente no 

estudo efectuado ao constatar-se que, do mesmo, sobressaem os cursos cujos planos de 

estudos se encontram fortemente vocacionados para o reconhecimento dos seus 

licenciados por parte de Ordens ou Associações profissionais, no que se refere ao 

exercício de uma determinada profissão. Esta constatação evidenciou assim uma 

exigência externa que obrigou a relevar estas matérias no contexto da formação 

científica e da contextualização das funções e responsabilidades profissionais 

respectivas às áreas abrangidas (Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia e outras 

afins).  

O último exemplo refere-se às Ordens e Associações profissionais (Loureiro et 

al., 2004). Neste estudo, é notório, no seguimento do raciocínio análogo ao efectuado 

anteriormente, a existência de um índice de responsabilidade (IRE) igual à criação de 

valor (ICVE), consubstanciado na existência de códigos deontológicos delimitadores 

das acções comportamentais dos seus membros. Da análise efectuada, constatou-se que 

todas as entidades analisadas (Ordem dos Economistas, Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas e Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas) fazem referência específica nos 

respectivos estatutos e regulamentos a questões de natureza ética, deontológica, 

comportamental e de responsabilidade social, sobressaindo uma manifesta preocupação 

de todas estas entidades na constituição, por princípio, de quadros de referência em 

matéria de conduta e desempenho profissional e social para os seus membros. 

Nalguns casos, o grau de importância considerado originou a elaboração de 

documentos específicos, definidores dos princípios doutrinários das respectivas 

actividades profissionais, casos do Código de Conduta dos Técnicos Oficiais de Contas 

e do Código de Ética e Deontologia Profissional dos Revisores Oficiais de Contas. Esta 

observação obrigatória dos valores e princípios, no exercício das respectivas actividades 

profissionais resulta da necessidade colectiva de se desenvolverem políticas 

corporativas de conduta ética que estabeleçam linhas amplas e inequívocas de 

orientação e actuação, a serem seguidas por qualquer membro dentro da organização, 

situação tão mais importante atento o reconhecimento oficial que as Ordens e as 

Associações profissionais gozam perante o Estado e os demais agentes económicos e 

sociais, enquanto entidades com competências firmadas nas respectivas áreas de saber 

com capacidade e poder legal para tutelar as respectivas actividades profissionais.   

 

Conclusões 
Torna-se óbvio que, numa sociedade aberta e numa economia de mercado, os 

valores éticos são cada vez mais referenciais-chave para o comportamento humano. No 

entanto, a importância que normalmente se atribui à ética encontra-se intimamente 
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relacionada, não poucas vezes, com a sua ausência. Apenas a adopção pragmática de 

princípios e valores referenciais de um desempenho pessoal consciente, íntegro e 

coerente em qualquer uma das fases de vida, garante um respeito pelas características 

humanas próprias das actividades desenvolvidas.  

Por outro lado, apenas a adopção de uma abordagem integrada de 

responsabilidade por parte de todos os actores sociais intervenientes, directa ou 

indirectamente na condução humana, permitirá a adequação das posturas e 

compromissos individuais às necessidades e expectativas colectivas, seja nas 

actividades organizacionais, profissionais, nos produtos e serviços prestados ou na 

cidadania, maximizando o valor auferido em cada interacção económica ou social 

estabelecida.  
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