"Fazer papel e celulose de forma EcoEficiente significa produzí-los de forma sustentável, garantindo
o equilíbrio entre os cinco elementos fundamentais à vida: água, ar, energia, terra e pessoas. Assim
se faz papel e celulose".
Capa impressa em papel EcoEficiente Image Brilho 230 g/m2 e miolo impresso em papel EcoEficiente Image Fosco 90 g/m2.
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Dez anos atrás, um grande apelo no mundo dos negócios era:
“precisamos ter um código de ética, porque é um instrumento que
adiciona valor”. Empresas nascidas no Brasil, que até então não haviam
atentado para o tema da ética de forma explícita, iniciaram um
movimento no sentido de criar seu próprio código. Organizações
multinacionais fortaleceram seu treinamento sobre códigos de ética.
Hoje perguntamos. Serviu? Foi bom? Deu certo? Agregou valor?
Ao lançar os resultados de sua pesquisa, Sr. Douglas Flinto, que com
tanta garra vem demonstrando seu empenho pela ética nos negócios,
brinda-nos com uma oportunidade de melhor apreciar o valor de tantas
organizações.
Marketing? Imagem? Reputação? Seriedade? Coerência?
Transparência? Ética? Cada um de nós poderá conhecer, a partir dos
dados e análises nas páginas a seguir, um pouco do que as empresas
que participaram da pesquisa estão desenvolvendo nesse campo. Daí
para frente, outros informes ajudarão os leitores deste trabalho a formar
ou consolidar suas opiniões.
Se dez anos atrás o código de ética era visto como um instrumento, hoje
ele faz parte das estratégias e das políticas de ética, com uma finalidade
maior do que a de instrumento. É comum perceber a vibração, o
entusiasmo, a reação otimista de colaboradores ou empregados de
uma empresa que exibem o código de ética de sua organização como
algo que lhes dá orgulho. Não o vêem como mais uma norma a ser
cumprida, mas como os olhos de gato ao longo de uma estrada, que
podem ser vistos à noite pelos veículos que tenham os faróis ligados.
Podem passar por cima, mas sabem que é sensato caminhar dentro da
via indicada. Não questionam a autoridade de quem as fixou no solo,
porque sabem que houve profissionalismo ao delinear as pistas. A noite
da falta de ética parece mais longa do que gostaríamos, em vários
setores da vida dos negócios no Brasil, mas vejo com otimismo que a
claridade começa a chegar, talvez mais depressa do que imaginamos.
Dá pena ver a desilusão de muitos céticos, que não conseguem
acreditar numa juventude – não só de idade cronológica – que desistem
antes de começar, que “engessam suas cabeças antes de quebrá-las”.
Sinceramente, acredito que a solução do Brasil pode vir pelo caminho
da ética nas empresas. Poucas instituições como a empresa ainda
conseguem deter valores como disciplina, ordem, hierarquia,
responsabilidade, honestidade, respeito, criatividade, iniciativa, espírito
de equipe e coleguismo, compromisso, entre outros, de tão alto moral.
Sem estes raios de sol, uma sociedade não se sustentaria. As virtudes
vividas dentro de uma empresa chegam às famílias, à sociedade como
um todo, como círculos formados por uma pedra jogada na água de um
lago. Se pensarmos com calma, perceberemos que, de um modo geral,
passamos numa empresa – ou numa organização – as melhores horas
dos nossos dias e os melhores anos de nossas vidas, produzindo bens
materiais, serviços ou idéias, que construirão uma civilização melhor.
Isto tem que valer a pena. Se não, quem sabe não seríamos todos
hippies???
A simples exposição da missão, visão, valores e princípios éticos da
empresa assegura a ela um status de solidez. Na relação com qualquer
de seus stakeholders, ou seja, com qualquer pessoa ou instituição que
esteja direta ou indiretamente envolvida com ela, ou tenha nela
interesses, a ética é importante. A ética é fundamental para a
sobrevivência da empresa.

Há poucos anos, um funcionário de uma organização industrial
brasileira de grande porte - freqüentemente citada nas primeiras
páginas dos principais jornais brasileiros – indagou-me, por telefone,
“quanto custava um código de ética”. Um pouco surpresa com a
pergunta, procurei explicar-lhe que não se tratava de um bem de
consumo, não costumava estar disponível nas prateleiras da
organização para a qual trabalho, como algo que se compra à vista... No
entanto, tive vontade de ajudá-lo, pois por algum motivo essa grande
empresa queria um código de ética, e isso é sério. Foi franco em
explicar-me: um contrato internacional estava para ser assinado em
seis dias e um dos requisitos era que esta empresa apresentasse um
código de ética. Embora compreendesse sua aflição, naturalmente não
pude corresponder à sua expectativa. Dispus-me a colaborar com a
empresa, desde que houvesse um prazo suficiente para que o código
fosse criado com as condições mínimas de que ele representasse
efetivamente os valores éticos, a vontade da alta administração e a
adesão do maior número possível de funcionários, acionistas,
fornecedores e clientes. Isso não se faz em seis dias. Até hoje tenho
curiosidade de saber se este contrato foi fechado...
Olhando para a pesquisa do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios,
tenho a felicidade de ver que as coisas parecem estar evoluindo no
âmbito das grandes empresas brasileiras. A existência de um código de
ética, em si, já é um indicador positivo. Sua divulgação, então, impõe
compromisso. Se ele será só para fachada ou não, cabe aos dirigentes
e proprietários ou acionistas resolver. A consistência entre o que é
escrito e o que é vivido colabora fortemente para relações sustentáveis,
para o clima ético de uma organização. O contrário tem-se mostrado
como algo catastrófico. Desafortunadamente não faltam exemplos
desta segunda situação. Não me parece inteligente deixar que as
empresas caminhem conscientemente para este “final infeliz”.
Gostaria de felicitar o Sr. Douglas Flinto, sua equipe, os patrocinadores
e apoiadores do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios pela brilhante
iniciativa desta pesquisa. Aos dirigentes das empresas participantes
desejo que a gerência do código de ética represente esforços
constantes para que ele seja corretamente compreendido e vivido por
todos os stakeholders: funcionários, acionistas ou proprietários,
fornecedores, clientes, governo, comunidade, líderes de opinião, entre
outros. Da freqüente atualização e adesão ao código de ética, por todas
as partes envolvidas, dependem a formação e o reforço de atitudes, de
comportamentos, de condutas que pode mudar nosso país... Para
melhor. Ânimo, a ética sempre vale a pena!
Profª Drª Maria Cecilia Coutinho de Arruda
Coordenadora do CENE-FGV-EAESP
Centro de Estudos de Ética nas Organizações
Fundação Getulio Vargas – Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
Presidente da ALENE
Associação Latino-Americana de Ética, Negócios e Economia
Membro do Comitê Executivo da ISBEE
International Society of Business, Economics, and Ethics
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O Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, com sede em
Campinas/SP - foi fundado por um grupo de amigos em 2003 e
neste mesmo ano foi qualificado como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da
Justiça. Seu objetivo principal é fomentar a Ética nos Negócios,
especialmente, entre as crianças, jovens e adolescentes que
serão os empresários, executivos e colaboradores das
empresas de amanhã e são eles que vão mudar o mundo!

Podemos destacar, também, nosso empreendimento voltado
para as empresas, denominado Projeto RSC Brasil, que tem
como missão “promover uma visão empresarial baseada no
CONTRATO SOCIAL com os stakeholders, através da definição
de um novo padrão de qualidade da Responsabilidade Ética e
Social Corporativa, através de suas seis ferramentas de gestão,
assegurando reputação e confiabilidade às empresas
participantes”.

Para tal, conta com o inédito Projeto RSC na Escola que tem
como visão “contribuir com a formação de adultos-cidadãos e
líderes socialmente responsáveis”, inserindo no contexto
escolar os fundamentos da Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) em toda a sua amplitude.

Além disso, iniciamos o Clube do Bem – Cidadania e
Responsabilidade Social ao Alcance de Todos que dará
oportunidade a diversos profissionais, tais como: advogados,
médicos, administradores, dentistas, engenheiros, professores,
arquitetos, contabilistas e psicólogos, exercerem sua cidadania
e solidariedade, prestando serviço voluntário junto às
comunidades carentes e, tendo, principalmente, a participação
de micro, pequenas e médias empresas, as quais oferecerão
seus produtos e serviços. Esta iniciativa privilegia todo e
qualquer tipo de doação.

O Projeto RSC na Escola foi aprovado pela CENP –
Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo, validado pela Assessoria
Internacional do Ministério da Educação e indicado ao CONSED
– Conselho Nacional de Secretários de Educação e a UNDIME –
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação pela
Comissão de Educação do Senado Federal.

Saiba mais sobre o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios no
web site: www.eticanosnegocios.org.br.

Primeiramente, desejamos agradecer o patrocínio da AES Eletropaulo e o apoio da
CVC, DHL Express, Dow, Organizações Globo, Renner, Roche, Storm Corp., Tim e
VCP, sem as quais o presente trabalho não teria sido possível.
Para o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, o Código de Ética pode ser
interpretado como a Lei Maior da empresa, sua Constituição, refletindo a cultura, os
valores e os princípios corporativos, além de esclarecer suas próprias
responsabilidades éticas, sociais e ambientais perante os vários grupos e indivíduos
que interagem, direta ou indiretamente, no dia-a-dia dos negócios, os chamados
stakeholders, e estes, por sua vez, podem conhecer a empresa, suas formas de
atuação e normas de conduta e comportamento, bem como aquelas exigidas de todos
os seus funcionários.
Evidentemente, não é um mero Código de Ética que tornará uma empresa mais ética
ou mais responsável do que outra que não o possui. Porém, sem dúvida alguma, este
instrumento é de extrema relevância para a melhoria da gestão da empresa e o
aumento da reputação corporativa, dentro e fora de seus muros. Para nós, o Código de
Ética é uma vantagem competitiva para todas as empresas, sejam elas transnacionais,
grandes corporações, como também para as micro, pequenas e médias empresas. Por
que não?
Por todas essas razões, acreditamos que o Código de Ética é "a base de
sustentabilidade moral e o alicerce ético que deve orientar e conduzir a gestão e as
ações de empresas socialmente responsáveis".
O banco de dados da Pesquisa Código de Ética Corporativo 2008 baseou-se nas
empresas listadas na edição 2007 de uma das mais importantes revistas de negócios
do país, a fim de refletir a quantas andam a cultura corporativa quando o assunto é
Código de Ética. Assim, nada melhor do que apresentar as 500 maiores empresas em
atuação no Brasil, como um exemplo a ser seguido pelas demais.

Itiel Loureiro Nascimento
Vice-Presidente

Rafael Armani Remião
Diretor de Relações Internacionais

O principal objetivo deste trabalho é servir de motivação
para que um número cada vez maior de executivos e
empresários adotem o Código de Ética, por ser ele o
principal instrumento da Governança Corporativa e da
gestão responsável e, por conta disso, acaba
contribuindo para a conquista da tão sonhada (e
perseguida) Sustentabilidade.

Douglas Linares Flinto

Frederico Otávio S. Cavalcante
Diretor de Relações Acadêmicas

Sandra Dominiquini Medeiros
Diretora de Sustentabilidade

Maria Cláudia R. Tombolato
Diretora de Projetos

Fundador e Diretor Presidente do
Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios

Nelson Micuci Garcia Jr.
Diretor de Assuntos Governamentais

O Grupo AES Brasil tem o compromisso de agir sempre dentro
dos mais elevados padrões éticos. Uma das principais formas de
consolidar essa postura traduz-se no Guia de Valores da AES,
nosso Código de Ética.
O Guia rege todas as companhias controladas pela AES
Corporation no mundo e constitui um instrumento fundamental
de governança nas relações entre as empresas e seus públicos
de relacionamento, fornecendo orientações práticas de conduta
e postura para lidar com os desafios com os quais nos
deparamos diariamente.
Por reconhecer a importância dos Códigos de Ética no mundo
empresarial atual - não só na condução dos negócios, mas
também como inspiração para atitudes pessoais -, é que
apoiamos a iniciativa do Instituto Brasileiro de Ética nos
Negócios de realizar esta pesquisa, “Código de Ética Corporativo
2008”. Trata-se de um trabalho inédito, cujo objetivo é estimular
empresas a adotar Códigos de Ética e a tornar público esse
compromisso.
Um número maior de organizações engajadas com os padrões
éticos representa mais benefícios para toda a sociedade,
contribuindo para a redução de crimes corporativos, fraudes e
corrupção e propiciando o aprimoramento do comportamento
ético. O Código de Ética é fundamental para a construção de um
relacionamento transparente entre as companhias e seus
públicos e representa o exercício da maturidade corporativa.
O Grupo AES Brasil orgulha-se por participar desta pesquisa
como empresa que adota, utiliza e divulga seu Código de Ética. É
primordial para a reputação de todos nós e do Grupo AES Brasil
compartilhar com todas as partes com as quais nos relacionamos
os preceitos éticos e os Valores que regem nossas atitudes:
Segurança em Primeiro Lugar
Agir com Integridade
Honrar Compromissos
Buscar a Excelência
Realizar-se no Trabalho

Britaldo Soares
Diretor-presidente do Grupo AES Brasil

Maior distribuidora de energia elétrica em faturamento da
América Latina, a AES Eletropaulo atende 24 municípios da
região metropolitana de São Paulo - incluindo a Capital - que,
juntos, abrigam uma população de 16,3 milhões de habitantes. A
área de concessão atendida pela empresa abrange 4.526 km² e
concentra a região socioeconômica mais importante do país com
5,6 milhões de unidades consumidoras.
A empresa mantém um cronograma de investimentos planejados
conforme suas necessidades de manutenção e crescimento, o
que lhe permite contar hoje com uma estrutura física adequada à
demanda por energia em sua área de concessão. Esta estrutura
contempla: rede de distribuição e linhas de subtransmissão que
somam 36.842 km de condutores elétricos aéreos e
subterrâneos. Há ainda 1.762 circuitos primários de distribuição
e 1 milhão de postes instalados em toda a área de concessão.
A criação de valor para as partes interessadas, minimização de
riscos éticos e a adoção de boas práticas de Governança
Corporativa, assim como o seu aprimoramento contínuo, são
essenciais para a AES Eletropaulo fazer a gestão estratégica e
eficiente de seu negócio. Por ter esse compromisso, a empresa,
desde 2004, integra o Nível 2 de Governança Corporativa da
Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), que lista as
companhias que oferecem maior transparência e qualidade nas
informações relacionadas ao seu desempenho econômicofinanceiro.
Em 2007, a AES Eletropaulo manteve-se na carteira de ativos do
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), também da
Bovespa, da qual faz parte desde 2005. O ISE, que no ano
passado reuniu 32 companhias comprometidas com a
responsabilidade social, tem como objetivo divulgar as boas
práticas sociais e ambientais no meio empresarial.

O compromisso da AES Eletropaulo vai além de distribuir energia elétrica com
qualidade e segurança. Ao atuar na área mais urbanizada e densamente povoada do
País, a companhia tem consciência de que é preciso contribuir para o desenvolvimento
das comunidades atendidas.
Para levar esse desafio à frente, a AES Eletropaulo elabora seus programas e projetos
para as comunidades à luz dos aspectos sociais, econômicos e ambientais, buscando o
equilíbrio necessário para a sustentabilidade do negócio e das localidades envolvidas e
também a inclusão sócio-cultural das comunidades que atende. Em 2007, por exemplo,
mais de 70 mil famílias de 56 comunidades de baixa renda receberam as ações do
Programa de Regularização de Ligações Clandestinas, criado em 2004 e que, desde
2005, conta com recursos do Programa de Eficiência Energética e de instituições
parceiras.
O programa contempla doações de padrão de entrada, reforma das instalações
elétricas externas e internas das residências, troca de lâmpadas incandescentes por
fluorescentes, substituição de geladeiras com alto consumo por outras mais eficientes
(selo A do Procel) e ações de conscientização e educação para promover o uso
adequado e seguro de energia. Desde o início do programa até o fim de 2007, 450
comunidades de baixa renda e aproximadamente um milhão de pessoas foram
beneficiadas, em um total de mais de R$ 110 milhões em investimentos.

A ética caminha lado a lado com os negócios de toda corporação responsável. A adoção de uma postura ética na relação com nossos
clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros tem sido, sem dúvida, um fator fundamental para alcançarmos a posição de maior
operadora de turismo da América Latina. Em nossa área de atuação, essa postura é ainda mais importante, pois trabalhamos com seres
humanos e nos dedicamos à concretização de seu sonho de viajar. Qualquer deslize ético pode frustrar um sonho e nos levará, fatalmente,
a perdermos o cliente. Por essa razão, a ética é um conceito enraizado em nossos princípios e em nossa prática.
A CVC não poderia estar longe desse projeto. Estamos presentes e satisfeitos em poder colaborar com este estudo pioneiro que irá,
certamente, modificar a visão dos empresários e fazer com que mais e mais organizações apliquem o Código de Ética em seus negócios.
Com a conclusão da pesquisa, será possível alinhar a gestão corporativa e ampliar a visão empresarial no que diz respeito às
responsabilidades sócio-ambientais dos principais empreendedores deste País.
Guilherme Paulus
Presidente do Conselho de
Administração do Grupo CVC e
membro do Conselho Nacional do Turismo

Do início de suas atividades em 1972, a empresa que organizava excursões para pequenos grupos vem se reinventando ao longo do tempo e mantém-se antenada
com necessidades e oportunidades de cada momento.
A empresa cresceu e solidificou-se ao investir na própria evolução. Sempre atenta aos anseios do seu público, lançou tendências e ampliou sua gama de produtos e
serviços turísticos, a ponto de ser hoje a companhia de viagens líder na preferência dos consumidores brasileiros. Essa preferência faz da CVC a operadora com o
maior número de fretamentos aéreos de todo o Brasil – 5 mil vôos fretados em 2007, e a coloca também na posição de liderança no mercado latino-americano de
turismo.
Aliás, a empresa sempre entendeu que para consolidar sua atuação junto ao público consumidor é fundamental inovar. Tanto que foi a primeira companhia a fretar
aviões, a oferecer o parcelamento de viagens em 10 vezes sem juros e a desenvolver produtos turísticos que cabem no bolso do cidadão. Esta medida reflete a forte
preocupação social da CVC em permitir que os brasileiros tenham, cada vez mais, acesso ao turismo.
Para que possam planejar suas viagens, a CVC trabalha com uma tabela com mais de 12 meses de antecedência, que permite ao turista preparar de forma
antecipada o roteiro desejado entre os 80 diferentes destinos que a empresa oferece por meio de 770 produtos nacionais e internacionais.
E isso é apenas o começo. Muitas oportunidades serão lançadas em breve para melhor atender ao turista e fomentar ainda mais esta indústria no Brasil e no exterior.
Sob o comando de seu fundador Guilherme Paulus (também presidente do Conselho de Administração do Grupo CVC Turismo) e do presidente Valter Patriani, a
operadora CVC prepara-se para vôos mais altos, com a abertura de filiais no exterior que ampliarão a rede já composta por escritórios na Argentina, Chile, Uruguai e
França. Os planos de expansão incluem ainda expandir de 240 para 300 o número de representantes exclusivos no Brasil, estendendo o atendimento a cidades fora
dos grandes centros.
No auge de sua maioridade, com 36 anos de experiência, a CVC Turismo vive seu melhor momento em consonância com o atual cenário vivenciado por toda a
indústria brasileira de turismo, também em rota de crescimento acelerado com multiplicação de oportunidades para viajar e conduzir bons negócios.
É neste âmbito, de antecipar-se ao desejo de seu público, permitir o acesso ao turismo, desenvolver regiões turísticas, gerar empregos e crescer junto com esta
indústria, que a CVC se fortalece e reforça sua importância no dia-a-dia da economia brasileira e magnitude no setor de turismo.

A adoção de postura ética nos negócios mostra a disposição de uma empresa em apresentar credenciais diferenciadas ao público interno
e externo. Definida como a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais de conduta humana, a ética e a aplicação
de seus conceitos têm importância ainda maior dentro das empresas. Ela trata das relações entre funcionários e da postura em relação ao
seu público, de fornecedores e clientes.
Na DHL Express se pode avaliar essa postura em todos os departamentos. Procuramos imprimir valores morais e princípios ideais de
conduta humana que dão balizamento às nossas ações. Como empresa socialmente responsável, que respeita princípios e os adota
como ferramenta de gestão, a DHL tem seu manual de conduta e código de ética empresarial que define a identidade política e social da
empresa. Desde o processo de seleção, tentamos identificar profissionais com valores que consideramos éticos e ao ingressar na DHL
Express, todos os funcionários têm acesso a esses procedimentos e treinamentos. Mais do que isso, na atividade diária, todos têm a
possibilidade de passar da teoria à prática, exercitando seus valores e respeitando um dos elementos fundamentais do DNA da empresa: a
ética.
Para a DHL, a difusão de seus princípios éticos é uma função educativa em busca da melhor cidadania de todas as pessoas ligadas à
empresa, grupos sociais e exponencialmente, todas as nações onde os negócios são geridos.

Joakim Thrane
Presidente da DHL Express Brasil

A DHL é líder do mercado global da indústria de logística e entrega expressa internacional, especializada em fornecer soluções inovadoras e personalizadas a partir
de uma única fonte.
A DHL oferece experiência em frete expresso, aéreo e marítimo, transporte terrestre, soluções de logística, bem como serviços postais internacionais, aliado à
cobertura mundial e uma compreensão profunda dos mercados locais. A rede internacional da DHL conecta mais de 220 países e territórios no mundo todo. 285.000
funcionários se dedicam a prestar serviços rápidos e confiáveis que superam as expectativas dos clientes.
DHL é uma marca Deutsche Post World Net. O grupo gerou uma receita de 63,5 bilhões de Euros em 2007. Visite http://www.dpwn.com ou http://www.dhl.com para
mais informações.
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A decisão de apoiar o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios é uma questão de coerência. Entendemos que por ser uma empresa que
privilegia as relações interpessoais, a transparência e que aplica princípios democráticos nas ações diárias, nos identificamos com as
organizações que buscam aplicar e intensificar a ética nos negócios.

Quando soube que as Organizações Globo estavam sendo
convidadas a apoiar a pesquisa “Código de Ética 2008”, minha
reação imediata foi de entusiasmo. Em nosso país, ainda há
quem se orgulhe do chamado “jeitinho brasileiro”, que alguns
confundem com criatividade e inventividade. Na prática,
infelizmente, trata-se na maior parte das vezes de uma maneira
de encurtar caminhos, pular etapas, atingir resultados mais
rapidamente, não a partir da construção de processos novos e
transparentes, mas por meio da improvisação que, quase
sempre, fecha os olhos à ética. Num país em que essa visão é
ainda forte, uma iniciativa como a do Instituto Brasileiro de Ética
nos Negócios terá um enorme efeito benéfico: disponibilizar
informações sobre, se e como as 500 maiores empresas
brasileiras adotam códigos de conduta certamente será um
estímulo para que, cada vez mais, todos tenham a consciência
de que se comportar de acordo com valores éticos bem definidos
é uma ferramenta fundamental para se obter êxito e, assim,
produzir riqueza para o país. O Brasil sempre precisará encontrar
caminhos seus, próprios, inovadores de ver o mundo, de criar
riqueza, de produzir conhecimento. Mas isso não pode ser um
“jeitinho”; tem de ser um “jeito” brasileiro.
O curioso é que desde o marco zero de nossas empresas - a
fundação do jornal O Globo, em 1925 - isso sempre foi um
imperativo para nós. Desde o início, foi decisivo ter um olhar
brasileiro para si e para o mundo, de modo a permitir que os
brasileiros pudessem se reconhecer em nosso trabalho
cotidiano. Sem isso, o fracasso teria sido certo. Numa época em
que os jornais estavam cheios de “francesismos”, com uma
tendência a serem apenas veículos esnobes de teses que,
muitas vezes, nada tinham a ver com nossos problemas reais, O
Globo já nasceu carioca, preocupado com a nossa realidade e já
absolutamente noticioso: interessado no que era relevante para
o Brasil e para o mundo, deixando para trás o jornalismo
pedante, com os “artigos de fundo” feitos por literatos mais
interessados na forma do que no conteúdo.

Era já a busca pelo “jeito” brasileiro, acrescido de uma
característica que, para o nosso negócio, sempre foi vital: era
preciso ter informações que buscassem ser corretas, isentas e
que abrigassem os diversos ângulos que toda questão tem. Em
uma palavra, era preciso ser ético. Evidentemente, isso jamais
nos tornou imunes ao erro, ao desvio, ao mau caminho. Mas, nas
vezes em que isso infelizmente aconteceu, sempre lançamos
mão de outra dimensão da ética, a transparência. Reconhecer o
erro pode não reparar completamente os seus efeitos, mas é
uma obrigação que nos ajuda a evitar incorrer neles novamente.
Anos mais tarde, essas mesmas preocupações se mostraram
presentes na TV Globo, onde, ao lado da busca pelo bom
jornalismo, sempre quisemos fomentar na teledramaturgia a
cultura nacional, a brasilidade e a nossa identidade como povo,
procurando, apaixonadamente, conquistar o respeito do público
por meio de produções de qualidade. Hoje é reconfortante saber
que, internacionalmente, o “jeito” brasileiro de fazer TV é
amplamente reconhecido.
Num conglomerado de empresas de comunicação como o
nosso, a ética é vivida em várias dimensões, mas, em todas, tudo
é facilitado por essa certeza que nasceu lá atrás, desde o início: a
convicção de que a matéria prima do nosso produto é a busca da
correção, da isenção, da pluralidade, do respeito pelo outro,
enfim os alicerces da ética. Quando se tem isso muito fortemente
arraigado, todo o resto é positivamente contaminado. A nossa
relação com fornecedores, com as autoridades e com as
comunidades que mais proximamente convivem com nossas
diversas instalações é de respeito mútuo, honestidade e
transparência. Com nossos anunciantes, em especial, um
fenômeno singular acontece: a eles servimos como ponte
confiável e segura com o público a que precisam atingir, sem que
esperem de nós nada além disso. Compreendem, perfeitamente,
que, se um dia forem notícia, positiva ou negativamente,
receberão de nós o mesmo tratamento que damos a toda e
qualquer notícia. Em outras palavras, sabem perfeitamente que,
nesses momentos, o nosso relacionamento comercial não será
nem incentivo nem impedimento. Esse entendimento somente é
possível porque a ética é o terreno comum em que nos
relacionamos.
É evidente que, no início, nossa ética era vivida e buscada de
uma maneira intuitiva, mas, já há quase vinte anos, decidimos
estabelecer, por escrito, os nossos princípios e valores, o norte
de nossa conduta ética. É uma forma de fazer com que a sua
absorção ocorra de uma maneira consistente, principalmente
pelos novos colaboradores, que são, não apenas bem-vindos,
mas necessários.

Explicitar os nossos valores foi de uma utilidade ímpar, e se posso deixar aqui alguma
recomendação é esta: formalizem os seus princípios, as suas crenças, os seus valores.
É preciso que cada funcionário, novo ou antigo, tome conhecimento deles porque essa
será sempre a base de todo êxito. Mas não se trata evidentemente de pôr no papel
postulados bonitos, a partir de boas intenções, reunidos em discussões que podem
levar apenas algumas poucas horas. É preciso que seja uma crença real, verdadeira,
vivida ao longo de anos, que se materializa em texto com o propósito de torná-la perene.
Muitas vezes, no processo, descobre-se que há brechas e desvios aqui e ali, práticas
que devem ser abandonadas, não importa: a própria discussão ajuda a sanar os
problemas.
No nosso caso, nossos princípios e valores não nasceram do nada, mas foram fruto de
um aprendizado que vinha de décadas. Foi um processo de tornar consciente o que era
vivido de uma maneira intuitiva, como disse. Claro, ao debatê-los, percebemos alguns
atalhos, mas, de uma maneira geral, ficamos muito satisfeitos de constatar que a nossa
prática era já muito próxima do que imaginávamos ser o bom modelo. Por esse motivo,
foi com muito prazer que, há poucos anos, conheci Dominique Wolton, um sociólogo
francês, diretor do Laboratório de Comunicação e Política do Centro Nacional de
Estudos Científicos de Paris. Cheguei até ele de uma maneira inusitada. Há quatro
anos, ele veio ao Brasil e foi entrevistado na Globonews (a nossa emissora jornalística
no cabo) sobre os desafios da União Européia. Gostei da entrevista imensamente e
procurei me informar melhor sobre ele, na internet. Com surpresa, descobri que ele
escrevera em 1990 um livro sobre televisão e que, melhor, havia uma edição brasileira
de 1996, em que a TV Globo é longamente citada (ele fez a sua pesquisa sem nunca
nos ter procurado). Comprei o livro e, num misto de surpresa e emoção, li nele as
seguintes linhas sobre nós:
“O paradoxo é que muito cedo essa televisão privada comportou-se como se tivesse as
limitações de serviço público. Em outras palavras, como se a lógica do lucro se
somasse a uma tomada de consciência do seu papel social, nacional e cultural. (...)
Honra seja feita. Uma grande parte da tradição ‘pública’ da televisão brasileira e do seu
papel de serviço público provém, na realidade, da hegemonia dessa televisão
‘privada’!”
Vinda de uma fonte isenta e independente, a afirmação foi para nós a confirmação de
que os nossos princípios e valores - em resumo, servir ao público buscando a correção,
a isenção, a pluralidade e prestigiando a cultura nacional - não são apenas sonhados,
mas vividos. Há décadas, e de um jeito bem brasileiro.

Roberto Irineu Marinho
Presidente das Organizações Globo

Na Dow, nós não somente mensuramos os nossos resultados apenas pelo que alcançamos, mas também como os alcançamos. Todas as
decisões e medidas são tomadas levando-se em conta os princípios éticos, valorizando a honestidade, a transparência e a integridade
profissional. A Dow zela por esses valores em seu dia-a-dia, proporcionando para todos os funcionários cursos e treinamentos voltados
para esta temática.
Quando lidamos com companhias devemos agir como quando lidamos com indivíduos – especialmente em companhias de grande
visibilidade como a Dow – boa reputação é uma das condições básicas para atingir o sucesso dos negócios.
Portanto é essencial que haja respeito pelo próximo dentro e fora da empresa, garantir sempre a qualidade dos produtos, zelar para que os
líderes se tornem exemplos da conduta ética, além de cuidar da comunidade ao redor da empresa, proporcionando assim o
Desenvolvimento Sustentável.
Por isso, apoiamos uma pesquisa que fomenta a ética nos negócios e a importância do código de conduta empresarial na organização. Por
meio das políticas nele estabelecidas, a Dow garante que todas as suas relações sejam baseadas na transparência e na seriedade,
proporcionando um ambiente de respeito aos funcionários e aos públicos envolvidos com a empresa.

Pedro Suarez
Presidente da Dow América Latina

Com vendas anuais de US$ 54 bilhões e 46.000 funcionários em todo o mundo, a Dow é uma companhia química diversificada que alia a força da ciência e tecnologia
ao “Elemento Humano” para aperfeiçoar constantemente o que é essencial ao progresso humano.
A Companhia oferece uma ampla variedade de produtos e serviços para clientes em cerca de 160 países, associando a química e a inovação aos princípios de
sustentabilidade, ajudando-os a obter o que é essencial para a sua vida, de água potável, alimentos e produtos farmacêuticos a tintas, embalagens e produtos de
higiene pessoal.
As referências à "Dow" ou à "Companhia" significam a The Dow Chemical Company e suas subsidiárias consolidadas, a não ser que detalhadas expressamente de
outra forma. Informações adicionais sobre a Dow podem ser encontradas em www.dow.com.

A Ética, entendida como um conjunto de expectativas de conduta, é imprescindível para estruturar o padrão comportamental de qualquer
grupo social. As empresas, como agentes econômicos e sociais, precisam esclarecer e formalizar este conjunto genérico de regras que
deve orientar a sua atuação e as atitudes de seus colaboradores nas várias situações do dia-a-dia. O comprometimento com o código de
ética, o domínio dos Princípios e Valores da organização e o exemplo das lideranças tornam-se uma sólida referência para a tomada de
decisões.
Ao apoiar este estudo, Lojas Renner acredita estar contribuindo para ressaltar a importância da Ética em todos os segmentos da
sociedade brasileira.

José Galló
Diretor Presidente de Lojas Renner S. A.

Com faturamento de R$ 2,5 bilhões em 2007 e mais de 9 mil colaboradores, Lojas Renner é uma das três maiores redes de lojas de departamentos de vestuário no
Brasil e, atualmente, conta com 95 lojas, sendo 88 instaladas em Shopping Centers e 7 em pontos centrais de cidades, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte
e Nordeste. A Companhia desenvolve e vende roupas, calçados e moda íntima de qualidade para mulheres, homens, adolescentes e crianças sob 11 marcas
próprias, das quais 6 são representativas do conceito Lifestyle, em que cada marca reflete um estilo próprio de ser e de vestir. A Lojas Renner também vende
acessórios e cosméticos por meio de duas marcas próprias e oferece mercadorias em determinadas categorias sob marcas de terceiros.
A Companhia foi pioneira em implantar no país, em 2002, o conceito de Lifestyle no desenvolvimento de suas coleções e na organização de suas lojas. A exposição
coordenada de roupas, calçados e acessórios sob marcas que refletem diferentes estilos de vida, facilita a escolha dos clientes, pois permite que eles identifiquem
claramente o conjunto de peças que melhor reflete seu jeito de ser e de viver, otimizando o seu tempo de compras.
O público-alvo da Companhia são mulheres entre 18 e 39 anos de idade que estão na faixa de consumo média e média-alta da população brasileira. A Lojas Renner
oferece a seus clientes produtos de moda em vários estilos, com qualidade e preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis.
Filosofia de Encantamento
Um importante diferencial de Lojas Renner é a Filosofia de Encantamento, pela qual não basta satisfazer, mas superar as expectativas dos clientes. Para que esse
alvo seja alcançado, todas as lojas contam logo na entrada, com um equipamento eletrônico – o Encantômetro – por meio do qual o cliente registra sua opinião em
relação à loja. O painel oferece três possibilidades: Muito Satisfeito, Satisfeito e Insatisfeito e exibe a quantidade de registros em cada opção. Em 2007, os
Encantômetros da rede registraram 17,6 milhões de toques. Destes, cerca de 96% corresponderam à soma de registros em Muito Satisfeito e Satisfeito.
O Encantômetro foi desenvolvido de forma pioneira por Lojas Renner, que é a única empresa de varejo do mundo a exibir, na entrada de cada loja, o nível de
satisfação do cliente com aquela unidade.
A Filosofia de Encantamento é ainda um dos principais aspectos que explicam a trajetória de crescimento da Companhia, pois fornece a avaliação imediata dos
clientes, orientando e elevando, a cada dia, o patamar de qualidade, tanto no conjunto de produtos oferecidos, quanto no profissionalismo do atendimento prestado
pela equipe de colaboradores.
Para manter viva esta filosofia, a Renner investe significativamente no treinamento de seu time. Esta política de Recursos Humanos tem rendido importantes
reconhecimentos para a Companhia. Em 2007, a Lojas Renner esteve, pela sexta vez, na lista das “150 Melhores Empresas para Você Trabalhar” (Guia Você S. A. e
Exame) e conquistou, novamente, o terceiro lugar na pesquisa “As Melhores na Gestão de Pessoas” da revista Valor Carreira.

Toda empresa, independente de seu tamanho ou segmento, precisa guiar-se por princípios éticos. O comportamento ético busca o bem,
tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo.
Como uma das líderes no setor de saúde, a Roche traz o comprometimento com a ética em sua própria missão ao desenvolver
tratamentos para várias enfermidades, incluindo muitas antes incuráveis, como alguns tipos de câncer, propiciando assim melhores
condições e qualidade de vida para milhares de pessoas em todo o mundo.
A Roche é pioneira e líder no desenvolvimento de novos medicamentos para oncologia, virologia, doenças auto-imunes, inflamatórias,
metabólicas, doenças do sistema nervoso central e obesidade, contribuindo com produtos e serviços para a detecção precoce, prevenção
e tratamento de doenças.
O esforço da Roche com pesquisa e desenvolvimento para novos tratamentos em saúde tem sido constante mesmo frente aos riscos
econômicos inerentes ao seu negócio, e traduz sua contribuição na busca de soluções às necessidades médicas ainda não atendidas.
Além de nortearmos nossa forma de atuação com rigorosos princípios éticos, expressos no nosso Guia de Ética, sentimos orgulho em
termos a ética impregnada também na nossa missão e no fruto do nosso trabalho.

Ernest Egli
Presidente Roche Brasil e
Diretor Regional América Latina

Sediada na Basiléia, Suíça, a Roche é uma das empresas mundiais líderes na área de saúde, tendo como foco pesquisa nas áreas de produtos farmacêuticos e de
diagnósticos.
Líder mundial em biotecnologia e um dos maiores fornecedores de produtos e serviços para a detecção precoce, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, o
Grupo Roche contribui de forma ampla à melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das pessoas.
A companhia também é líder mundial no mercado de diagnóstico in-vitro, assim como no fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer, transplante,
virologia (hepatites e AIDS), doenças auto-imunes, doenças inflamatórias, obesidade, osteoporose e sistema nervoso central.
A Roche conta com uma equipe de cerca de 79.000 funcionários em mais de 150 países e possui alianças e parcerias estratégicas na área de Pesquisa &
Desenvolvimento com várias companhias, incluindo uma participação acionista majoritária nas empresas Genentech e Chugai e investe anualmente mais de 8
bilhões de francos suíços em P&D.
Mais informações estão disponíveis no site www.roche.com.br.

Desde sua implantação, a TIM vem consolidando uma gestão permeada pela busca da sustentabilidade, de forma a conduzir sua
operação sempre respeitando os interesses presentes e futuros de nossa sociedade. Acredito que o movimento de responsabilidade
social se fundamenta na ética. Nenhuma empresa pode ser socialmente responsável se não tiver um comportamento ético em relação aos
públicos com os quais se relaciona e um declarado compromisso com a sustentabilidade da comunidade em que atua, do país e do mundo.
O relacionamento da TIM com a sociedade e a forma com que a empresa dirige suas atividades está em consonância com os princípios
contidos em seu Código de Ética. Considero indispensável que a sociedade tenha acesso às informações sobre o comportamento ético e
responsável das empresas. O Código de Ética é um dos mais importantes compromissos que uma empresa pode estabelecer, pois torna
transparentes os princípios que conduzem seus negócios, suas relações com seus empregados e com a sociedade. O nosso código é
alicerce do modelo organizacional, garantia de que a ética na condução dos negócios é, também, condição necessária para o sucesso da
empresa.
A TIM tem orgulho em apoiar a Pesquisa Código de Ética Corporativo 2008, promovida pelo Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, uma
vez que esse levantamento contribuirá para motivar mais empresários a adotarem um código de atuação responsável, contribuindo para a
sustentabilidade do mundo que nos cerca.

Mario Cesar Pereira de Araujo
Presidente da TIM Participações

Primeira operadora móvel a ter presença nacional, a TIM atua no País desde 1998 e tem 31,3 milhões de clientes (dezembro de 2007). A TIM foi pioneira no
lançamento de uma loja de música integrada no celular e na Internet, a TIM Music Store, além de ser a primeira a lançar no País serviços de mensagens multimídia
(MMS) e de transmissão de dados em alta velocidade com a Rede TIM EDGE. Também inovou ao trazer para o Brasil o BlackBerry, a mais conhecida solução móvel
de e-mails do mundo, disponível para clientes corporativos e individuais.
Por meio de acordos com as mais importantes operadoras nos cinco continentes, a TIM oferece Roaming Internacional Pós-Pago em mais de 180 países e
transmissão de dados e multimídia em mais de 115 países.
Em maio de 2006, a TIM tornou-se a primeira operadora de telefonia móvel brasileira a oferecer Roaming Internacional de Voz e Dados também para clientes de
planos Pré-Pagos, atualmente em mais de 15 países.
Em 2007, a empresa lançou o TIM Web, acesso sem fio à Internet, e o TIM Mais Completo, que une serviços de telefonia móvel, telefonia residencial e acesso à
Internet. A empresa inovou, também, ao lançar o TIM Casa Flex para clientes de planos Pós e Pré-Pagos, unindo um número fixo e um móvel no mesmo aparelho e
TIMChip. Mais informações: www.tim.com.br.

Desde a sua implementação, ficou claro para todos nós da VCP, que o Código de Conduta, além de acrescentar valor, apoiar o crescimento
e a constante busca pela excelência, é um documento dinâmico que contempla todos os nossos públicos relacionais, independente da
região, da cultura ou do mercado em que atuamos. E é exatamente por ser dinâmico que o nosso Código não deve, e nem pode ser
restritivo. Suas diretrizes devem ser constantemente analisadas e atualizadas, para que estejam sempre em acordo com o processo de
conquista da governança corporativa.
A VCP acredita que, empresas que se norteiam por um código de conduta ética conquistam a confiança de seus profissionais, garantem o
compromisso de clientes e parceiros e, principalmente recebem o tão almejado "certificado de reconhecimento" da sociedade em geral.

José Luciano Penido
Diretor - Presidente da VCP

A Votorantim Celulose e Papel - VCP é uma das maiores produtoras de celulose e papel do Brasil. Empresa de sociedade anônima, seu acionista controlador é o
Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais da América Latina.
Suas ações são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. Na bolsa paulista, os papéis são listados no Nível 1 de Governança Corporativa e
integram o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), desde 2001 e 2005, respectivamente.
Seu processo integrado - das florestas plantadas à industrialização, comercialização e distribuição dos produtos -, utiliza as mais avançadas tecnologias em cada
etapa, o que assegura maior eficiência no ciclo produtivo.
Produz celulose de mercado e papéis especiais e de imprimir e escrever comercializados para mais de 50 países em cinco continentes. Mantém unidades industriais
localizadas em Jacareí, Piracicaba e participação de 50% na unidade do Conpacel em Americana, todas localizadas no Estado de São Paulo. A base florestal é
representada por cerca de 318 mil hectares plantados com eucalipto e aproximadamente 200 mil hectares preservados, distribuída entre os Estados de São Paulo,
de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul.

Existem dezenas de expressões que podem definir o papel social das empresas, sendo todas elas louváveis. Contudo, para o Instituto
Brasileiro de Ética nos Negócios, a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) pode ser entendida como:
“O comprometimento voluntário e permanente de uma determinada empresa em adotar e exercer a Ética nos Negócios,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, simultaneamente com a preservação ambiental e a melhora da qualidade de
vida de seus colaboradores e familiares, da comunidade local e da sociedade como um todo, e assim, a empresa estará
avançando na direção da sustentabilidade”.
Esta definição considera a Ética nos Negócios como prioridade da empresa, pois acreditamos que a gestão responsável deve,
necessariamente, se alicerçar no que chamamos de Tripla Responsabilidade Corporativa (TRC). A TRC não considera a responsabilidade
econômica, porque esta já está intrínseca na empresa, visto que sem desenvolvimento financeiro e lucro a empresa não subsistirá, e sim a
Responsabilidade Ética, a Responsabilidade Social e a Responsabilidade Ambiental, pois tais responsabilidades devem ser inseparáveis
e até indistinguíveis, e somente o exercício de todas elas permitirá a uma empresa trilhar o caminho da sustentabilidade. Além disso, essas
responsabilidades deverão estar presentes desde o planejamento estratégico, passando pela preocupação e a atenção a todos os
stakeholders, até as ações colocadas em prática no dia-a-dia das empresas.
De nada adiantará as empresas se dizerem socialmente responsáveis, ecologicamente corretas ou preocupadas com o desenvolvimento
sustentável se não houver a interação, a integração e a sinergia das três responsabilidades mencionadas aqui. Ou seja, não existe
responsabilidade social sem ética nos negócios; não existe responsabilidade ambiental sem ética nos negócios; e muito menos existirá
sustentabilidade sem ética nos negócios. Ao contrário, teremos apenas a utilização do Marketing da Ética se uma determinada
organização se auto-intitular empresa-cidadã, mas seu discurso corporativo for diferente das suas reais práticas empresariais. Este,
inclusive, é o principal problema encontrado no mundo dos negócios atualmente. Ainda existe um gigantesco abismo entre aquilo que
muitas empresas pensam e pregam com o seu modo de agir e realizar.
Porém, é preciso reconhecer que, ainda que se trate de uma prática corporativa apoiada nos manuais do marketing, isso de alguma forma
tem beneficiado a sociedade, preservado o meio ambiente e a sustentabilidade vem sendo perseguida. Além do mais, é visível o
crescimento do número de empresários e executivos que abandonam esta cultura suicida e adentram, verdadeiramente, no universo
seguro e lucrativo da Ética nos Negócios e do conseqüente exercício da responsabilidade social e ambiental, bem como da
sustentabilidade.
Dessa forma, podemos dizer que a Ética nos Negócios deve envolver (1):
- A preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam ou venham a afetar todos os stakeholders envolvidos;
- A promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões universais de direitos humanos, de cidadania e da
participação da sociedade;
- O respeito ao meio ambiente e a contribuição para sua sustentabilidade em todo o mundo;
- O maior envolvimento nas comunidades em que se insere a empresa, contribuindo para o desenvolvimento econômico e humano
dos indivíduos ou até atuando diretamente na área social, em parceria com governos ou isoladamente.
Por todas essas razões, acreditamos que “a base e a aferição da atuação responsável de uma
determinada empresa é a Ética nos Negócios” e ponto.
Anos atrás, essa afirmação soaria filosoficamente maravilhosa. Na prática, seria utópica, e no mundo dos
negócios, impraticável. Porém, atualmente, os empresários, dirigentes e executivos já se deram conta de
que a Ética nos Negócios é algo sério e que começa a fazer sentido. Poderíamos ir até mais longe e dizer
que “a Ética nos Negócios significa a sobrevivência das organizações” (2) e o passaporte para a
Sustentabilidade.

Ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando alguém pergunta (3). Todavia, vamos
começar recorrendo ao renomado professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira que afirma, em seu Dicionário Aurélio, ser a Ética “o
estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja
relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto”.
A palavra ética vem do grego, "Ethos", e em seu significado original podia ser escrita com “e” minúsculo, significando morada, ou com “E”
maiúsculo, significando costumes, sentido que mais se aproxima da idéia que temos hoje de moral, de virtude. Segundo Aristóteles, a ética
está na "práxis", ou seja, em nossas condutas. Todas as noções que se tem de ética, normativas ou não, baseiam-se em uma teoria que
sustenta a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade das pessoas, individualmente e entre si.
A ética tem, portanto, reflexos simultaneamente individuais e sociais. Agir eticamente é construir o próprio caráter em direção à virtude e é,
também, ao mesmo tempo, construir o bem comum tal como o entendemos em nosso meio, em nossa comunidade (4). Além disso, muitos
diferenciam a ética da moral de vários modos, alegando que:
1. Ética é princípio, moral é conduta;

4. Ética é regra, moral é conduta da regra;

2. Ética é permanente, moral é temporal;

5. Ética é teoria, moral é prática.

3. Ética é universal, moral é cultural;

Podemos concluir que, etimologicamente, ética e moral
são palavras sinônimas (5).

A Ética pode ser representada pela honestidade e integridade de conduta em todas as áreas de nossa vida. Por exemplo, no mundo dos
negócios, as empresas não têm vida própria, seus funcionários, desde os que trabalham no chão de fábrica até os de maior nível
hierárquico na organização é que dão vida à empresa.
Então, o padrão de conduta de cada um dos colaboradores e a somatória das atitudes de todos é que determinará se uma empresa é Ética
ou não. Logo, cada um de nós é responsável por construir a reputação da empresa para que ela seja interna e publicamente reconhecida
como uma empresa ética - e repleta de virtudes, dentre elas: a honestidade, a transparência e a integridade de conduta – por todos os seus
stakeholders.
Algumas questões são comumente destacadas em inúmeros Códigos de Ética Corporativo, ou mesmo em textos sobre o referido tema,
para tentar solucionar o dilema vivido por todo o funcionário quando uma decisão sua pode acarretar conseqüências tanto para a empresa
como para ele próprio. E essas perguntas, sem dúvida alguma, podem servir, por analogia, a outras esferas da nossa vida em sociedade:
Se a situação não estiver clara, algumas perguntas podem ajudá-lo na tomada de decisão em situações de dúvida ou conflito:
> Pensando nos valores e princípios corporativos, tenho confiança de que a minha empresa apoiará minha decisão?
> Minha decisão reflete a ação mais correta nessa circunstância?
> Se outras pessoas tomassem essa mesma decisão na empresa, isso poderia prejudicar o negócio, a imagem ou
a reputação da minha empresa?
> Posso sustentar minha decisão diante de meus pares, de meu gestor e mesmo da minha família?
> Aconselharia esta decisão à outra pessoa que estivesse em situação semelhante?
> Quais conseqüências para minha reputação profissional esta decisão pode acarretar?
> Se minha decisão fosse publicada nos jornais, ela seria um bom exemplo?

Fonte: Código de Ética Comgás

E para concluir esse tema, a melhor definição de Ética para nós e que, inclusive, nos faz refletir e repensar sobre nossas próprias ações,
seja como pessoa ou como profissional, é aquela descrita pelo professor Francisco da Silveira Bueno (6): “Ética é a parte da filosofia que
estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade”.

Cada vez mais temos refletido sobre o papel das empresas em nossa sociedade, dando maior ênfase, não somente aos aspectos
econômicos, mas principalmente, os sociais e ambientais.
As decisões desses novos atores assumem uma importância crescente para o bem-estar das comunidades locais e da preservação do
meio ambiente onde estão inseridas e, portanto, eles são chamados a responder a critérios bem mais amplos do que uma simples lógica de
maximização do lucro e de ações assistencialistas e filantrópicas para com a sociedade.
Isso explica porque nos países mais desenvolvidos não somente os governos, mas também os investidores, os acionistas, os
consumidores, a mídia e o público em geral apresentam exigências cada vez maiores sobre o desempenho da empresa, atribuindo valor além do puro resultado econômico - a aspectos como a qualidade, a imagem, a confiabilidade e a reputação da empresa em termos da
Ética nos Negócios e das Responsabilidades Social e Ambiental.
Em outras palavras, não se analisa somente o resultado econômico-financeiro, mas também a maneira como foi obtido, avaliando e
premiando as empresas que possuem as “melhores práticas” nas relações com os seus interlocutores públicos e privados, quer pela
qualidade dos produtos e serviços, quer pela excelência no atendimento, quer pela transparência e retidão de comportamento.
A idéia inspiradora e motivadora da gestão responsável de uma empresa deve ser a sua “reputação”, ou seja, ser publicamente
reconhecida por todos os seus stakeholders como uma empresa ética e socialmente responsável, empenhada em salvaguardar os direitos
humanos e atenta às questões sociais e ambientais, pois a reputação é o recurso mais importante para o sucesso da empresa e representa
um ativo intangível que agrega valor e é a base sustentável para o crescimento da empresa ao longo do tempo.
A importância da reputação deriva do fato de que esta permite a instauração de relações de confiança entre a empresa e os seus
stakeholders internos (colaboradores, executivos e dirigentes) e os stakeholders externos (clientes, fornecedores, consumidores,
investidores, acionistas, comunidades locais, administração pública, parceiros de negócios, financeiros, entre outros). E essa reputação
corporativa representa, especialmente, um reconhecimento da sociedade que dá às empresas a permissão para operar, sem a qual
nenhuma empresa pode prosperar (7). Essas mesmas empresas, por sua vez, agradecem à sociedade, dizendo: Obrigado!

A expressão “obrigado” pode ser interpretada como uma “fórmula de agradecimento por um serviço prestado ou obséquio recebido” (8).
É por essa razão que as empresas acabam “agradecendo” à sociedade através de ações responsáveis, seja de cunho social ou ambiental.
É como se a empresa estivesse “obrigada” a devolver à sociedade e ao meio ambiente, parte daquilo que recebe de ambos.

"É a declaração do conjunto de direitos, deveres e responsabilidades corporativas para com todos os stakeholders, refletindo os
princípios e os valores da empresa, a gestão social e ambiental, e o conjunto das normas de conduta para dirigentes, executivos
e colaboradores, como também para os integrantes da cadeia produtiva, mediante os quais atuam as premissas que enriquecem
os processos decisórios da empresa e orientam o seu comportamento. Além disso, deve ser o principal instrumento de governo
e da gestão estratégica das empresas.”

O Código de Ética pode ser interpretado como a Lei Maior da empresa, sua Constituição, ou seja, o Código de Ética é uma "Carta dos
Direitos e dos Deveres Fundamentais" (morais), através do qual a empresa indica e esclarece as suas próprias responsabilidades éticas,
sociais e ambientais, e assim, este instrumento tem a função de explicitar um tipo de CONTRATO SOCIAL (9) que liga a empresa aos vários
grupos e indivíduos que interagem direta ou indiretamente no dia-a-dia de seus negócios.
O Código de Ética é o instrumento através do qual todos estes stakeholders podem conhecer uma empresa, suas formas de atuação e
suas normas de conduta tanto dela (empresa) como de todos os seus funcionários.
Além disso, o Código de Ética é a principal ferramenta e a base de atuação da Tripla Responsabilidade Corporativa (TRC) e pode ser
incorporado às empresas de todos os ramos de atividade e de qualquer porte que desejarem melhorar sua gestão e sua atuação
responsável.
Existe um outro instrumento corporativo, de igual valor e importância, no contexto das empresas socialmente responsáveis. Trata-se do
BALANÇO SOCIAL ou, como é mais conhecido hoje, do RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, o qual tem a principal função de informar
e divulgar os avanços e as conquistas da atuação responsável da empresa a todos os stakeholders.
Podemos concluir, então, que o “Código de Ética é a base de sustentabilidade moral e o alicerce ético que deve orientar e conduzir a
gestão e as ações de empresas socialmente responsáveis”.

O Código de Ética possui três funções básicas (10):
1. Função de Legitimação Moral:
Os direitos e as responsabilidades da empresa para com os stakeholders, expressos no Código de Ética, oferecem os termos com base
nos quais todos os stakeholders podem reconhecer que as suas legítimas expectativas serão tratadas eqüitativamente. O critério de
equilíbrio das expectativas torna-se a base para um acordo e uma cooperação mutuamente vantajosa.
2. Função Cognitiva:
O Código de Ética, através da enunciação de princípios abstratos e gerais, e de regras de comportamento preventivo, permite reconhecer
os comportamentos não éticos (oportunistas) e esclarecer o exercício apropriado (não abusivo) da autoridade, da arbitrariedade, da
delegação e da autonomia decisória de cada participante da empresa e de cada stakeholder.
3. Função de Incentivo:
O Código de Ética gera incentivos à observância dos princípios e dos valores corporativos e também das normas de conduta nele contidas,
pois da sua observância depende a formação da reputação da empresa e o estabelecimento de relações de confiança reciprocamente
vantajosas entre a empresa e os seus stakeholders.

O Código de Ética Corporativo vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Originado da Declaração de Princípios (descrição da missão,
visão, princípios e valores da empresa), passando pelo Código de Conduta (regras de conduta a serem observadas e cumpridas por todos
os funcionários da empresa) e chegando aos atuais Códigos de Ética que podem contemplar num só instrumento:
- Missão e Visão da empresa
- Princípios e Valores da Empresa
- Princípios Éticos gerais
- Princípios gerais de Justiça e eqüidade no
relacionamento com os stakeholders

- Gestão, tratamento, respeito e preservação do Meio Ambiente
- Gestão da Sustentabilidade
- Normas e Padrão de Comportamento da empresa e de seus colaboradores
- Organismos internos para reportar alguma desconformidade ao código
- Procedimentos e padrões de atuação e controle (órgãos internos)

Podemos, inclusive, afirmar que o Código de Ética é uma extensão do Contrato de Trabalho dos funcionários de uma empresa, ou seja, é
uma “cláusula” adicional e, portanto, estabelece direitos e deveres recíprocos. E isto é de fácil comprovação, bastando constatar aquilo
que foi narrado num determinado Código de Ética analisado durante este estudo:
“A Empresa espera de seus colaboradores a mesma conduta ética descrita no presente Código de Conduta Profissional dos Empregados,
que passará a fazer parte dos contratos de trabalho a serem firmados, assim como dos futuros contratos com fornecedores e prestadores
de serviço”.
Notemos que esta relação jurídica contempla não só os colaboradores da empresa, mas também, os stakeholders de sua cadeia
produtiva, estendendo e exigindo igual atuação responsável desses atores que prestam serviços ou comercializam seus produtos para a
empresa.

Para exemplificar e ilustrar as vantagens e desvantagens para a empresa resultantes da elaboração, da adoção e da divulgação de um
Código de Ética Corporativo, transcrevemos um trecho do trabalho sobre o referido tema, elaborado pelas renomadas especialistas em
Ética Empresarial, as professoras Maria do Carmo Whitaker e Maria Cecília Coutinho de Arruda:
“A adoção de um código de ética é uma ótima oportunidade de aumentar a integração entre os funcionários da empresa e estimular o
comprometimento deles. Ademais, o código de ética permite a uniformização de critérios na empresa, dando respaldo para aqueles que
devem tomar decisões.
Serve de parâmetro para a solução de conflitos e também protege, de um lado, o trabalhador que se apóia na cultura da empresa refletida
nas disposições do código e, de outro lado, serve de respaldo para a empresa, por ocasião da solução de problemas de desvio de conduta
de algum colaborador, acionista, fornecedor ou algum outro stakeholder.
O código de ética costuma trazer para a empresa harmonia, ordem, transparência, tranqüilidade, em razão
dos referenciais que cria, deixando um lastro decorrente do cumprimento de sua missão e de seus
compromissos.
É absolutamente imprescindível que haja consistência e coerência entre o que está disposto no código de
ética e o que se vive na organização. Caso contrário, ficaria patente uma falsidade que desfaz toda a
imagem que a empresa pretende transmitir ao seu público. Essa é a grande desvantagem do código de
ética”.

É crescente a preocupação de todo o mercado com a atuação das empresas, especialmente dos consumidores que estão mais
conscientes e acabam por exigir das empresas uma atuação ética, socialmente responsável e ecologicamente correta, premiando as
empresas que apresentam tal excelência de comportamento, através da aquisição de seus produtos e serviços. Por outro lado, os
consumidores punem as demais empresas, deixando seus produtos na prateleira. Ainda vai chegar o tempo em que os clientes vão
determinar qual empresa ficará com suas portas abertas!
Outros atores que têm semelhante poder em suas mãos são os acionistas e investidores do mercado de capitais. Ambos conhecem a
forma de atuação da empresa, primeiramente, através do seu Código de Ética, e, posteriormente, através das ações colocadas em prática,
as quais refletem os resultados de curto, médio e longo prazos da própria empresa e, portanto, os ganhos desses atores.
A Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo criou o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (Nível 1 e
Nível 2), sendo “segmentos especiais de listagem desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação que estimule,
ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a valorização das companhias. A premissa básica desses segmentos especiais é de que
as "Boas Práticas de Governança Corporativa agregam valor aos investidores, pois os direitos concedidos aos acionistas e a qualidade
das informações prestadas reduzem as incertezas no processo de avaliação e, conseqüentemente, o risco”. Contudo, a elaboração e a
divulgação do Código de Ética Corporativo ainda são efetuadas de modo voluntário pelas empresas listadas na Bovespa, diferentemente
do que ocorre na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) onde, dentre as Normas de Governança Corporativa, a de número 303A.10
determina que as companhias lá listadas, americanas ou não, deverão adotar e divulgar um Código de Ética em seu website corporativo,
devendo este instrumento ser observado tanto pelos membros do Conselho de Administração e diretores como por todo e qualquer
funcionário. Além disso, o Código de Ética deverá ser incorporado ao Balanço Anual como anexo.
Como se não bastasse, todas as companhias registradas na Securities Exchange Commission (SEC) são obrigadas a cumprir as
disposições da Lei (pós-Enron) Sarbanes-Oxley, de julho de 2002. Esta lei, em sua seção 301, estabelece a obrigação de implantar
mecanismos para recebimento de queixas ou comunicações, de forma confidencial, relativas às más práticas em matéria de contabilidade,
controle ou auditoria interna. Por essa razão, as empresas brasileiras listadas na NYSE ou que desejarem ter seus papéis comercializados
na maior Bolsa de Valores do planeta, deverão, necessariamente, elaborar e divulgar seu Código de Ética.
Os resultados do presente estudo comprovam a diferença de postura, em relação à adoção do Código de Ética, das empresas que compõe
o recém-criado ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, em comparação com as empresas integrantes do Novo Mercado e dos
Níveis Diferenciados de Governança Corporativa. Neste quesito, essas “empresas-modelo” dão mais um exemplo de “boas práticas” a ser
seguido não somente pelas demais empresas listadas na Bovespa, mas por todas as empresas com atuação no país.
Vale destacar, também, que em fevereiro deste ano o Bovespa, dando mais um passo à frente do nosso tempo, estendeu os benefícios do
mercado de capitais às empresas de pequeno e médio porte criando o Bovespa Mais. Trata-se de um segmento de listagem mais
acessível, com foco nas empresas que “desejam ingressar no mercado de capitais de forma gradativa, ou seja, que acreditam na
ampliação gradual da base acionária como o caminho mais adequado à sua realidade, buscando crescer utilizando o mercado acionário
como uma importante fonte de recursos”.
A primeira empresa a integrar essa nova carteira é a Nutriplant que já se prepara para divulgar o Código de Ética em seu website
corporativo, fortalecendo o entendimento de que este importante instrumento não é exclusividade dos grandes conglomerados, mas pode
ser utilizado também por micro, pequenas e médias empresas.

A tendência mundial dos investidores procurarem empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos iniciou-se há alguns
anos. Tais aplicações denominadas “Investimentos Socialmente Responsáveis” (“SRI” - Social Responsability Investiment), consideram que empresas sustentáveis
geram valor para o acionista, em longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. Essa demanda vem se
fortalecendo ao longo do tempo e hoje é amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado internacional.
O ISE tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a
sustentabilidade empresarial, além de atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro.

Esta pesquisa tem por objetivo principal demonstrar a importância de uma empresa em elaborar, adotar e divulgar seu Código de Ética,
especialmente para servir de exemplo e motivação para que um número maior de executivos e empresários venham a adotar o mais
importante instrumento para o planejamento, a gestão e a atuação responsável empresarial.

Como banco de dados para realização desta pesquisa utilizamos as informações constantes na edição 2007, de uma das publicações de
maior credibilidade do país, onde são listadas as 500 empresas de maior destaque no cenário nacional.

O método utilizado neste estudo foi simples e objetivo. A pesquisa foi realizada junto à maior e mais importante ferramenta de divulgação de
informações corporativas na atualidade: a Internet.
No mês de fevereiro de 2008 foram acessados todos os 500 websites das empresas listadas na citada publicação, levando-se em
consideração as seguintes informações:
Divulgação
Foram consideradas as empresas que disponibilizam livremente o seu Código de Ética no website corporativo. As empresas que informam
possuir este instrumento, porém não o divulgam, foram tratadas como aquelas que não disponibilizam este importante instrumento, ou por
não possuírem ou por optarem em não divulgá-lo publicamente.
Localização
Verificação do local onde as empresas disponibilizam seus Códigos de Ética dentro do website corporativo.
Destaque Página Inicial
Verificar se a empresa dá “destaque” ao Código de Ética na página inicial.
Relacionamento com os Stakeholders
Se o Código de Ética contempla o relacionamento com os diversos públicos – os chamados “stakeholders” - em que a empresa interage no
dia-a-dia dos seus negócios, inclusive o meio ambiente.
Obrigatoriedade de Denúncia
Existência de cláusula explícita contendo a obrigatoriedade de levar ao conhecimento da empresa, seja através dos stakeholders internos
ou externos, quaisquer desvios de conduta sobre as determinações constantes no Código de Ética.
Proteção ao Denunciante
Se contempla cláusula explícita com a informação de que a empresa protegerá de qualquer tipo de represália aqueles stakeholders,
especialmente seus colaboradores, que relatarem os fatos presenciados ou de conhecimento.
Ações de Responsabilidade Social e/ou Ambiental
Identificação das empresas que divulgam ações de responsabilidade social e/ou ambiental.

Balanço Social ou Relatório de Sustentabilidade
Identificação das empresas que elaboram e divulgam este importante instrumento.
Sustentabilidade
Verificar se já existe algum tipo de destaque para a Sustentabilidade no website das empresas pesquisadas.
Empresa Estrangeira
Houve a necessidade de se realizar pesquisa no website global para verificação da existência ou não do Código de Ética em empresas
estrangeiras que não divulgam seu Código de Ética no website nacional, inclusive com a verificação de tradução para outro idioma, além
do inglês.

A Pesquisa Código de Ética Corporativo revela uma tendência das empresas de intensificar a utilização desta que é a principal ferramenta,
não só do governo da empresa, mas em especial, da atuação responsável.
Há de se registrar também que um número significativo das maiores empresas em atuação no Brasil já adotam, divulgam e se utilizam do
Código de Ética, no dia-a-dia dos seus negócios, para sanar dilemas éticos e atingir os mais altos padrões de conduta funcional e de
excelência do comportamento empresarial. Além disso, elas apontam o norte para o cumprimento da Tripla Responsabilidade Corporativa
(TRC).
Notemos também que, 80% dessas empresas já realizam Ações de Responsabilidade Social e Ambiental, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da sociedade brasileira e buscando o Desenvolvimento Sustentável.
Todas essas ações se constituem em um importante exemplo e um enorme incentivo para que qualquer empresa em atuação no país siga
os passos vitoriosos das Maiores do Brasil!
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Tive oportunidade de trocar idéias com um grupo de
universitários, focalizando a ética nos diversos segmentos da
empresa: ética na área de recursos humanos, ética em finanças,
ética em vendas, ética em marketing e propaganda, ética nas
relações com o fornecedor e com o cliente e assim, por diante.
Certo dia, quando ingressei na sala de aula, me surpreendi com
uma anotação no quadro: “ética no pagode”. Pensando que
estivesse ridicularizando o tema da matéria ali tratada, aquele
aluno forneceu-me excelente ocasião de explorar com eles esse
tema e explicar para a classe, que a ética não é apenas um
adjetivo que se atribui a algo ou alguém, mas trata-se de uma
ciência.
A Ética é uma ciência
Como ciência compõe um sistema de conhecimentos com um
objeto determinado e um método próprio e estuda a moralidade
do agir humano, isto é, considera os atos humanos enquanto são
bons ou maus.
A ação ética provém do ser humano livre, responsável e
consciente, envolvendo a pessoa como um todo. Passa a ser
uma questão de coerência: se pretendo direcionar todas as
minhas ações para o bem, não posso tomar essa atitude
somente quando se trata de coisas que me parecem mais sérias
e esquecer da ética, quando entro em um pagode, para
legitimamente me distrair e me descontrair. Mesmo nessas
ocasiões de descanso e relaxamento devo manter meus
princípios éticos. Não posso, portanto, dizer que a ética é relativa
segundo as conveniências e oportunidades do momento, mas
sim, que á ética é uma só.
A ética se apóia em princípios
Isto significa que os mesmos princípios que regem o meu
comportamento, enquanto pessoa que sou, dotada de dignidade
e com anseios de plena realização e felicidade, aplicam-se a
todas as circunstâncias. Enquanto atuo como profissional, como
amigo, como membro de uma família, como adversário em uma
competição esportiva, como colega de trabalho, nas relações
com concorrentes, em situações formais ou descontraídas,
tenho que me esforçar por adotar atitudes coerentes com os
princípios que escolhi para regerem minha conduta.

Para fins de estudo, por questão de método, distingue-se, por
exemplo a ética profissional da ética empresarial, a ética na
política, na família, no trabalho, nos negócios, mas fala-se da
mesma e única ciência, que se baseia em princípios universais e
duradouros, que ultrapassam as fronteiras do tempo e do
espaço.
A excelência humana
A ética tem a ver com caráter, integridade, coerência,
transparência, todos aqueles valores inerentes aos seres
humanos, livres e racionais, na sua trajetória de busca do bem e
da verdade, na procura da felicidade. Ora, se o modo de agir do
ser humano segue o seu modo de ser, e estes valores integram a
essência da pessoa humana, será natural que ingressando em
uma empresa que prioriza esses princípios a tendência será para
a conduta ética.
Entretanto, caso o indivíduo não tenha tido o privilégio de receber
desde a infância esses valores, traz em si, por natureza, a
capacidade de adquiri-los e assimilá-los, em um ambiente
empresarial que desenvolva condições favoráveis, mantendo
uma cultura ética. Daí a importância de a empresa escolher bem
seus colaboradores e ajudá-los em sua formação.
As organizações estão começando a tomar consciência dos
benefícios que resultarão do desenvolvimento de uma cultura
ética que estimule os colaboradores a adotarem práticas
adequadas no seu dia-a-dia. Nesse sentido o código de ética
pode ser excelente aliado. Porém, não basta manter um código
de ética ou exibi-lo em quadros nas salas de recepção. Impõe-se
que esse documento se reflita na vida e atuação de todos os
integrantes da empresa, desde a alta administração até o chão
de fábrica. A ética não está na empresa, ou no guia de conduta,
mas sim, na excelência das pessoas que a representam e vivem
os princípios e valores adotados em seu código de ética.

Maria do Carmo Whitaker
Professora e Consultora em Ética
nas Organizações

Ética é o reconhecimento e prática de limites colocados nos
indivíduos como membros de uma comunidade. No contexto da
sustentabilidade, a ética amplia suas fronteiras para além da
comunidade a que pertencemos, incluindo os recursos naturais –
bióticos e abióticos – e seres humanos como um todo.
O paradigma da sustentabilidade, ao contrário do uso por alguns
políticos e tecnocratas ultrapassados, não pode ser visto como
um estreito canal de crescimento econômico, de acumulação de
bens. Mas sim como um ideal ético que contrapõe a
sobrevivência da vida no planeta à manutenção dos privilégios
de uma camada estrita da população, posicionada do topo da
pirâmide e responsável pela maior parte do consumo.
A transição para a sustentabilidade é, sobretudo, uma mudança
ética. Mudança na percepção do valor dos recursos naturais em
si e suas funções de mantenedores da vida, e não apenas na
conversão destes recursos em “comodities” para alimentar os
modelos de desenvolvimento tradicionais, predadores e
excludentes.
Como ideal ético, podemos associar o paradigma da
sustentabilidade, de acordo com o conceito da Comissão
Brudtland, a seis critérios fundamentais: visão holística do
desenvolvimento; integração entre conservação e desenvolvimento; satisfação das necessidades humanas básicas para
todos; eqüidade e justiça social; assegurar a autodeterminação e
a diversidade cultural; e garantir a manutenção da integridade
ecológica.
O processo de transição citado tem sido reconhecidamente
lento, possivelmente em função de o termo sustentabilidade
estar sendo utilizado não como um princípio ético e sim como
retórica em muitos casos.
Mesmo após 20 anos do lançamento do conceito, em 1987, a
evolução, em muitos momentos, é contaminada por sofismas e
discurso duplo, resultando até os dias de hoje em uma perda da
diversidade dos recursos naturais, tendo como maior exemplo a
extinção de espécies.
O reordenamento do rumo do desenvolvimento local e global não
é uma tarefa apenas técnica ou financeira. É, acima de tudo, uma
monumental transição cultural e adaptativa, na qual os dilemas e
desafios serão enfrentados e resolvidos com mudança de
comportamento e atitude de todos.
O desenvolvimento sustentável impõe limites e restrições. Já
estamos vivemos em um mundo com restrição à emissão de
carbono, restrições ao consumo de água, limites à pesca e ao
consumo de bens e serviços.

Sob a égide da ética para a sustentabilidade, o desenvolvimento
deverá rever o próprio conceito de lucro – naturalmente rever,
não acabar. Lucro terá que considerar o retorno do investimento
($), assim como um (S) relacionado com a sobrevivência e
funcionamento das estruturas dos sistemas naturais e das
estruturas dos sistemas sociais, incluindo aí a manutenção da
democracia, respeito às leis, entre outros.
É seguramente correto afirmar que passos importantes foram
dados no caminho do desenvolvimento sustentável nestas duas
décadas. Os bons exemplos, no entanto, não foram suficientes
para iniciar a transição em direção a uma sociedade global
sustentável. Ou seja, as tendências continuam preocupantes.
Há pelo menos três questões críticas. Na primeira, a escala de
tempo se torna decisiva para a transição. O segundo ponto
refere-se à necessidade premente de dar escala regional,
inicialmente, e global no futuro aos bons exemplos hoje já
existentes. E, finalmente, traduzir os discursos e filosofias, com
base ética, em resultados consistentes que revertam as
tendências.
O percurso sustentável determina uma atitude orgânica, holística
e participativa, montando um cenário em que fatos e valores
estão intrinsecamente relacionados com a ética integrada ao
cotidiano. O percurso determina ainda uma relação sinérgica dos
seres humanos entre si e com os ecossistemas, assim como a
incorporação de um conhecimento indivisível, empírico e intuitivo
com relações não lineares de causa e efeito, características que
perdemos ao longo dos anos de “progresso”. A natureza deve ser
entendida como um conjunto de sistemas inter-relacionados, no
qual o todo deve ser maior que a soma das partes. Devemos
incluir outros ingredientes fundamentais: descentralização do
poder, transdisciplinariedade, cooperação e limite tecnológico
definido pela sustentabilidade do planeta.
A ética da sustentabilidade é
subversiva. Impõe um processo
de transformação urgente e
radical, subvertendo a ordem
econômica, social e ambiental
hoje prevalente. Não há outro
caminho se quisermos deixar um
legado às futuras gerações de
harmonia entre oportunidades,
qualidade de vida e sobrevivência
da biodiversidade.
Fernando Almeida
Presidente Executivo do CEBDS
(Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento)
Autor do livro: Os Desafios da Sustentabilidade - Uma Ruptura Urgente - Ed. Elsevier/Campus

Empresas praticantes da responsabilidade corporativa,
preocupadas com a comunidade e com o meio ambiente,
diligentes com os direitos trabalhistas de seus funcionários, com
os recursos naturais utilizados e com os detritos resultantes de
suas ações, demonstram o exercício de poder fundamentado na
responsabilidade e no respeito de visão global. Atitudes que se
antecipam às leis e às exigências específicas e, por isso, ações
em consonância com os princípios éticos.
Em sua terceira versão, o Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), documento fundamental e norteador da
adoção das melhores práticas de governança, apresenta os
princípios básicos em que se inspira: transparência, eqüidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Princípios da governança pautados pela Ética, que permeia toda
a publicação, sem haver a necessidade de a palavra Ética ser
mencionada em suas páginas. Como conceito, ela é transversal
no Código e intrínseca à boa governança e à conduta profissional
dos administradores e stakeholders, independentemente do
porte e estrutura societária da organização. Espera-se que seja
vivenciada em todo o processo e instâncias da empresa, sendo o
conselho de administração o responsável pela sua disseminação
e pela estratégia de incorporação dos princípios de governança.
O Código de Conduta, baseado na declaração de princípios da
empresa, complementa o processo ao padronizar e discorrer
sobre os procedimentos, regras e comportamentos esperados a
fim de atingir os valores expressos pela organização. Porém,
vale ressaltar que somente se atinge o patamar ético quando se
ultrapassa as exigências legais e específicas.

A própria adoção por escolha da governança corporativa,
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
demonstra o interesse da empresa pelos princípios éticos. Ações
como respeito aos minoritários e aos direitos de voto; qualidade e
integridade nos relatórios financeiros; o desejo de informar;
conselho íntegro e membros independentes; ativismo entre os
acionistas; o encorajamento e facilitação da denúncia de
comportamentos antiéticos e ilegais; a ênfase no papel dos
stakeholders na governança corporativa são exemplos de
recomendações de como lidar com a ética nos negócios.
Iniciativas envolvendo o bom relacionamento entre
acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria,
auditoria independente e conselho fiscal capazes de
proporcionar um melhor desempenho da organização, aumentar
o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital, contribuir
para uma melhor gestão e, conseqüentemente, colaborar para
sua longevidade.

Heloisa B. Bedicks
Principal executiva do IBGC

A discussão sobre o papel da empresa na sociedade não é nova.
O debate sobre a evolução da governança corporativa se
intensificou a partir dos anos 70, ressaltando a necessidade das
organizações prestarem contas não apenas aos acionistas, mas
também a outros stakeholders, como funcionários, clientes,
fornecedores, Estado e comunidade, já que suas operações
afetam e podem ser afetadas por estes atores.
Segundo Umberto Eco, “quando o outro entra em cena, nasce a
ética”, e nesta perspectiva, com tantos “outros” ao redor das
organizações, a ética passa a receber um foco cada vez maior e
necessário.
No entanto, ainda hoje, são muitas as barreiras para a adoção de
uma atuação ética nas companhias num sentido amplo, e não
somente em sua relação com os acionistas. Uma das principais
barreiras é o acirramento da competição e da necessidade de
fazer mais com menos. Muitos líderes ainda não vêem o
comportamento ético e socialmente responsável como um
investimento, mas sim como custo. Além disso, muitas vezes, as
atividades desse tipo são vistas como um conjunto de demandas
adicionais, sobrecarga e desvio de finalidade empresarial, e não
como parte da própria estratégia de um negócio bem-sucedido.
Em pesquisa recente da Fundação Dom Cabral, coordenada
pelos professores Álvaro Cyrino e José Paschoal Rossetti, sobre
as tendências de negócios no Brasil junto aos CEOs das 1.000
maiores empresas que operam no país, mostrou-se que perto de
90% das empresas formalizam ou pretendem formalizar suas
crenças e valores. No entanto, menos da metade dessas
divulgam externamente suas práticas neste sentido, perdendo,
assim, a oportunidade de enriquecer o relacionamento com os
stakeholders externos.
Segundo a pesquisa, a opção pela não-formalização (10,10%
das empresas) pode sinalizar a convicção delas de terem
alcançado um grau de amadurecimento de sua cultura interna,
em que crenças e valores estão internalizados. Tal convicção é
admirável, porém deve-se salientar que uma gestão desse nível
requer muita sofisticação de compreensão dos fenômenos
individuais e coletivos.

Outro problema notado na pesquisa é a concentração destes
valores e crenças na esfera da alta administração e não por toda
a organização. Talvez por falta de segurança em como inserir o
corpo de colaboradores e, além deles, os demais stakeholders,
em processos de diálogo, a tendência internacional de maior
transparência e engajamento das partes interessadas ainda se
revela de baixa intensidade nas empresas pesquisadas.
O comportamento ético das lideranças é, certamente, vital para
que a ética se torne uma característica da empresa, evitando a
percepção interna (e externa) de hipocrisia. Para isso, é preciso
envolver funcionários e colaboradores, que devem ser
estimulados a adotar os valores e comportamentos éticos sobre
os quais a empresa pretende fundamentar suas práticas. Mesmo
depois de explicitados em um código de ética, este deve ser
constantemente revisitado, tornado vivo através de um sistema
de gestão que garanta a sua efetividade, e não apenas a mera
formalização dos princípios de conduta. São necessários
indicadores e metas, e em especial, muito diálogo para a efetiva
incorporação destes princípios na prática da organização.

Maria Raquel Grassi F. Marques
Coordenadora do Núcleo Andrade Gutierrez
de Sustentabilidade e Responsabilidade
Corporativa da Fundação Dom Cabral

As mudanças profundas que vêm ocorrendo nas últimas
décadas na economia mundial - notadamente aquilo que se
convencionou chamar de "globalização" - têm provocado
transformações igualmente profundas na maneira como as
empresas trabalham e constroem sua imagem, ou marca,
perante a sociedade. No Brasil, outros fatores, como a
democratização do país e problemas sociais e ambientais
crescentes, também implicam novas demandas para essas
empresas.
Ao papel tradicional de gerar bens e serviços, lucro, trabalho e
pagar impostos, somam-se agora desafios como se tornar
socialmente responsável e fazer investimentos sociais. Esses
desafios podem ser entendidos bem simplesmente como um
fenômeno do estágio atual do capitalismo que, com uma
competição cada vez maior, agora em escala mundial, exige das
empresas e de seus produtos e serviços, ética e cada vez mais
qualidades.
Mas essa visão restringe o significado do que tem ocorrido no
campo da responsabilidade social empresarial e do investimento
social privado. É notável o número, igualmente crescente, de
empresários que, de fato, estão preocupados não apenas com o
lucro de suas atividades econômicas, mas também a
sustentabilidade socioambiental da sociedade em que vivem.
Assim, esses empresários têm revisto seus processos
produtivos, buscando maneiras mais sustentáveis de fazer seus
negócios florescerem - o que envolve desde as relações
trabalhistas até a gestão de resíduos poluentes.

A expressão Investimento Social Privado (ISP) nasceu junto com
o GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas e significa o
repasse de recursos privados para projetos de interesse público,
de forma sistemática, voluntária, planejada e monitorada. Esse
conceito se contrapõe a outras iniciativas, já tradicionais, do
setor privado em relação ao campo público, mais
assistencialistas ou na matriz da caridade. Estas tendem a lidar
mais com os sintomas dos problemas sociais do que com suas
causas.
O GIFE representa uma rede de 112 organizações, que investem
mais de R$ 1 bilhão por ano em projetos focados em diferentes
causas como a redução do câncer infanto-juvenil no Brasil, a
reformulação de políticas públicas em educação, o
aprimoramento do sistema de garantias dos direitos das crianças
e dos adolescentes, a restauração do patrimônio histórico
brasileiro, a redução da exclusão digital e tantos outros exemplos
que mostram a força e a relevância do investimento social
privado.

Fernando Rossetti
Secretário-Geral do GIFE - Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas e presidente do Comitê
Coordenador da Wings - Worldwide Initiatives for
Grantmakers Support

A Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social – FIDES -, fundada em
1986 tem sido pioneira no Brasil na reflexão e implantação do que na época foi chamado
de “Balanco Social” e que atualmente passou a ser denominado, com propriedade,
“Relatório de Sustentabilidade”, pois, com esta denominação deixa mais claro o que no
começo estava implícito: a empresa tem uma responsabilidade que abarca uma visão
integral nos aspectos patrimoniais e econômicos, sociais e ambientais.
Não foi casualidade que simultaneamente desenvolvemos outra vertente de ação: a ética
nos negócios.
Embora conceitual e praticamente possam ser âmbitos diferentes um está
profundamente imbricado ao outro. A visão de sustentabilidade empresarial passa,
necessariamente, pela visão e atitude ética diante dos negócios.
Definir melhorias concretas na relação com os fornecedores, clientes, comunidade, o
poder público, o cuidado com o meio ambiente, etc., itens que são essenciais, em
qualquer modelo aplicado de sustentabilidade, implica uma reflexão ética prévia, madura
e ampla, em toda a empresa, dos critérios que orientarão esses indicadores de melhoria.
Não deverá ser somente instrumento de melhoria de imagem, oportunismo de
comunicação ou mera reação a pressões, mas, uma atitude afirmativa, permanente e
crescente de respeito para com as empresas, poder público, organismos da sociedade e,
em última instancia, para com a dignidade da pessoa humana, comum denominador de
toda atitude ética.
Muitas vezes somos perguntados sobre os primeiros passos para começar um processo
de reflexão ética nas empresas, entendemos que os conceitos acima podem servir como
orientadores nesse processo.

Alberto Augusto Perazzo
Conselho de Curadores FIDES

Das 500 maiores empresas em atuação no Brasil, 29,6% (148)
possuem e/ou disponibilizam o Código de Ética no web site
corporativo nacional.

Das 148 que disponibilizam seus Códigos de Ética, 38 são
considerados por nós como as "Melhores Práticas".

Das 352 empresas em atuação no Brasil que não possuem ou
disponibilizam seus Códigos de Ética, 29,8% (105) por também
serem estrangeiras, o fazem no web site global.

Destes 105 Códigos de Ética disponibilizados somente no web
site global, 15 deles (14,3%) estão traduzidos para vários
idiomas, inclusive o português.

Apenas 22% das empresas que disponibilizam o Código de Ética
dão destaque a este instrumento na página inicial do website
corporativo, diferentemente do que ocorre com as ações de
responsabilidade social e ambiental.
85% dos Códigos de Ética prevêem relacionamento com
diversos stakeholders indicando a crescente preocupação das
empresas em atender e satisfazer os interesses de todos os
públicos que se relacionam no dia-a-dia de seus negócios.
Inclusive, em muitos destes casos, destacam o tratamento dado
ao meio ambiente.
Quase a totalidade dos Códigos de Ética explicita a
obrigatoriedade de se reportar ao superior imediato, à diretoria
ou a algum departamento específico, como RH ou Comissão de
Ética, toda e qualquer desconformidade com àquilo que é
imperativo no código.
Entretanto, pouco mais da metade indicam claramente que a
empresa não permitirá qualquer tipo de represália àquele que
cumprir a determinação de reportar as desconformidades ao
Código de Ética. Em muitos deles, a empresa se compromete
apenas em tratar o assunto confidencialmente.

O Código de Ética é frequentemente disponibilizado junto às
informações institucionais da empresa, seguida pela Relação
com Investidores.
Pode existir uma tendência em relacionar o Código de Ética com
a Responsabilidade Social Corporativa e agora com a
Sustentabilidade, algo absolutamente compreensível.

Apesar do resultado expressivo de empresas que participam da
Responsabilidade Social Corporativa, divulgando suas ações
responsáveis com destaque, inclusive, na home page, ainda
existe um número significativo de empresas que não o fazem, ou
por que tem como filosofia empresarial sua não divulgação ou
ainda não exercem sua cidadania.

Pouco mais de 1/3 das empresas elaboram e divulgam o Balanço
Social (BS) contendo as ações corporativas com foco na
responsabilidade social e ambiental.

Existe uma tendência de aumento na divulgação das ações
ambientalmente corretas praticadas pelas empresas,
impulsionadas pela maior conscientização da sociedade em
geral com as questões ambientais, em especial, a do
aquecimento global.

Os números indicam que 22,8% das empresas deixaram de
publicar o Balanço Social 2006, mas continuaram a divulgar os de
exercícios anteriores.

15% das empresas (75 das 500) de alguma forma já destacam na
home page e/ou na página Relação com Investidores o tema
“Sustentabilidade”.

49 (27,8%) dos Balanços Sociais elaborados e divulgados pelas
empresas passaram a se chamar Relatório de Sustentabilidade,
indicando uma tendência natural no mundo dos negócios.

A adoção do Código de Ética pelas empresas em atuação no
Brasil e a divulgação nos websites corporativos ainda ocorre de
forma tímida, do mesmo modo que a cultura de elaboração do
Balanço Social (BS) ou Relatório de Sustentabilidade (RS).
É nítido que a maior preocupação das empresas ainda é destacar
suas ações de Responsabilidade Social e Ambiental.

Quanto maior a empresa, maior a preocupação em elaborar, adotar e divulgar as principais ferramentas da atuação responsável: o Código
de Ética e o Balanço Social.
Quanto maior a empresa, maior a preocupação em divulgar as ações de responsabilidade social e ambiental.
E isso acaba por dar um grande exemplo que poderá motivar as demais empresas do país em adotar as "Melhores Práticas" da gestão
responsável e sustentável das Maiores do Brasil.

Este quadro espelha a existência de uma cultura corporativa mais
acentuada na elaboração, adoção e divulgação dos Códigos de
Ética nas empresas originárias dos países desenvolvidos e até
dos países da América Latina se comparado com os resultados
percentuais das empresas nacionais.
As empresas estatais possuem um percentual de divulgação dos
Códigos de Ética superior ao das empresas privadas de capital
nacional.
Sem dúvida alguma, o destaque é para as empresas americanas
e européias. Entretanto, a falta de cultura no Brasil na adoção e
divulgação dos Códigos de Ética, faz com que uma parcela
considerável das subsidiárias acabem por não disponibilizar este
importante instrumento nos websites nacionais.

Se todas as empresas estrangeiras divulgassem seu Código de
Ética no website nacional, o percentuais das 500 maiores
empresas em atuação no Brasil, saltaria para mais de 50%.

AES Eletropaulo
Ambev
Arcelor (Belgo e CST)
Brasil Telecom
Braskem
Bunge Alimentos
Carrefour
CPFL
CSN
Embraer
Embratel
Fiat
Gerdau Aços Longos
Itaipu Binacional

Light
Pão de Açúcar
Perdigão
Sadia
Shell
Souza Cruz
Tam
Telefônica
Telemar/OI
Tim
Unilever
Vale
Whirlpool

BR Distribuidora
Celesc
Cemig (Cemig Distribuição
e Cemig GT)
Copasa
Copel (Copel Distribuição,
Copel Geração e
Copel Transmissão)
Correios
Eletrobrás
Eletronuclear
Furnas
Gasmig

Infraero
Liquigás
Serpro
Petrobras
Petroquímica Triunfo
Refap
Sabesp

Acesita
Alcoa
Ambev
Basf
Belgo Siderúrgica
Braskem
Bunge (Bunge Alimentos
e Bunge Fertilizantes)
CSN
CST
Embraer
Fiat
Gerdau (Gerdau Aço Minas e
Gerdau Aços Longos)

A conduta ética está totalmente enraizada na cultura da Whirlpool
e é parte essencial da política de gestão da companhia. Por isso,
nosso Código de Ética orienta cada colaborador a agir de forma
responsável, mantendo uma conduta pessoal, comercial e legal
compatível com os valores da companhia, que são: Respeito,
Trabalho em Equipe, Integridade, Diversidade e Inclusão e
Espírito de Vitória.
Como parte do nosso comprometimento em manter uma conduta
ética e transparente aplicável no relacionamento com todos os
nossos públicos, a Whirlpool lançou, em 2007, o Hotline – um
canal de comunicação aberto a qualquer público que permite que
colaboradores e parceiros de negócio da Whirlpool S.A. relatem e
questionem, de forma segura, preocupações ou conflitos éticos.

MBR
Nokia
Perdigão
Petrobras
Petroquímica União
Refap
Sadia
Siemens
Souza Cruz
Suzano
Unilever
Vale
Whirlpool

Recentemente, lançamos o Código de Conduta de
Fornecedores, documento que formaliza os princípios básicos
sob os quais mais de quatro mil fornecedores da companhia na
América Latina, além dos fornecedores de todas as regiões em
que a Whirlpool Corporation atua devem seguir.
Para a Whirlpool, toda empresa,
independentemente de seu
tamanho ou setor de atuação, deve
considerar o impacto de seu negócio
sobre os públicos com os quais se
relaciona. Aqui, as opiniões dos
nossos colaboradores, governo,
comunidades, fornecedores,
acionistas e parceiros de negócios
são consideradas e compõem a
estratégia de crescimento da nossa
empresa. Isso porque, cada vez
mais, buscamos o equilíbrio entre as
dimensões econômica, social e
ambiental.

Paulo Periquito
Presidente da Whirlpool S.A.

AES Eletropaulo
AES Sul
Ampla Cerj
Bandeirante Energia
Brasil Telecom
Celesc
Cemig e Cemig Distribuição
Celpe
Coelba
Coelce
Comgás
Copel
Correios
CPFL (Paulista e Piratininga)
Elektro

A ética nos negócios é fundamental para a adoção de uma
política de responsabilidade corporativa. Por isso, o caminho para
a sustentabilidade só é traçado por empresas que exigem os
princípios éticos em suas relações de trabalho e na condução de
seus negócios. Para a GOL, a conduta ética implica em trabalhar
de forma virtuosa, honesta e íntegra, valorizando uma relação de
transparência e confiança entre as pessoas, onde todos possam
alcançar plenamente os seus objetivos. Por isso, adotamos há
três anos nosso código de ética, pois não há dúvida de que esse é
o principal instrumento para delinear a ética nos negócios,
tornando claro e público o que a Companhia entende por conduta
ética, além de auxiliar na definição de parâmetros de atuação.

Eletrobrás
Embratel
Furnas
Gol
Itaipu Binacional
Light
Liquigás
RGE Energia
Sabesp
Tam
Telefônica
Telemar/OI
Tim (Celular e Nordeste)
Tractebel Energia

Ética é a base da cultura corporativa da Embratel. Priorizamos o
comportamento íntegro e honesto em nossas relações o que
contribui para fortalecer, ainda mais, nossa posição de liderança
no mercado brasileiro de telecomunicações. Há mais de 42 anos,
a Embratel imprime seus valores éticos em cada um dos serviços
e soluções tecnológicas que oferece a milhões de consumidores.
Essa política contribui também para que a Embratel seja uma das
marcas mais lembradas e respeitadas pelos brasileiros.
O Código de Ética da Embratel é o instrumento que fortalece
esse compromisso e rege todas as diretrizes de conduta dentro
de nossa estrutura corporativa porque queremos ser
merecedores do reconhecimento e da preferência de nossos
funcionários, parceiros e clientes.

Constantino de Oliveira Júnior
Presidente da GOL

José Formoso
Presidente da Embratel

ABC Brasil
Banco da Amazônia
Banco do Brasil
Banestes
Banrisul
BicBanco
Bradesco
Brascan
BRB
Caixa
Daycoval
Itaú
Nossa Caixa
Panamericano

Presidir uma das mais fortes e instigantes instituições de nosso
País, além de ser um desafio para a carreira de qualquer
executivo, é, acima de tudo, assumir a responsabilidade de
mantê-la na trajetória de sucesso que esta Empresa registra no
momento das comemorações dos 200 anos de fundação.
Neste contexto, o compromisso com a ética, a transparência e o
tema da sustentabilidade, materializado na Agenda 21 do BB é
valor fundamental que pavimenta a busca de resultados ainda
mais positivos no relacionamento com nossos acionistas,
funcionários, clientes, fornecedores
e com a comunidade, conciliando o
alcance dos resultados econômicos
com o respeito ao meio ambiente e
com a promoção da justiça social.
Antônio Francisco de Lima Neto
Presidente do Banco do Brasil

Pime
Santander/Banespa
Sofisa
Unibanco
Votorantim

O Código de Ética é o instrumento com o qual buscamos nortear
nossos processos, relacionamentos e condutas dentro da
organização. Com isso, queremos construir um ambiente de
trabalho saudável e produtivo que propicie a auto-estima e a
valorização de nossos colaboradores. O ambiente interno
positivo se reflete no nosso relacionamento com os clientes.
Desta forma, todo o colaborador é um agente importante na
construção e manutenção da marca e da imagem do Banco, seus
produtos e serviços junto ao público, que cada vez mais adota a
conduta ética nos negócios como parâmetro de consumo.

Rafael Palladino
Diretor Superintendente do Banco PanAmericano

Agrenco
Americanas
BR Distribuidora
Carrefour
Insinuante
Martins
Riachuelo
Renner
Pão de Açúcar
Petróleo Sabbá
Repsol YPF
Shell
Sonae

B2W
CSU
DataPrev
Motorola
Nokia
Serpro
Siemens (Siemens e Siemens Eletrônica)
Unisys

Dos setores econômicos, as maiores empresas do comércio e do
mundo digital são as que menos adotam e/ou divulgam o Código
de Ética em comparação com os demais setores.

Resultados sustentáveis de forma a perpetuar a Companhia têm
sido a diretriz do grupo de empresas Randon ao longo de seus 59
anos. Mais do que um conceito, a sustentabilidade está baseada
em vários pilares que envolvem qualidade, meio ambiente, gestão
de pessoas e comunidade.
Qualidade na Randon é um compromisso de todos e onde a
gestão ambiental também é uma obrigação coletiva através da
adequada utilização dos recursos naturais. Soma-se a isto, o
talento humano, nosso bem maior. Juntos, criamos um clima
organizacional saudável e propício ao crescimento pessoal e
profissional através de programas corporativos. Completando o
círculo virtuoso do desenvolvimento sustentado, está a
comunidade com a qual interagimos. Através de ações específicas
na área da educação e da cultura, ampliamos os horizontes das
pessoas também fora dos portões das fábricas. Tudo isto,
seguindo o critério inegociável de uma postura ética frente aos
negócios envolvendo tanto o público interno como externo.

David Randon
Vice-presidente do Conselho de
Administração da Randon S.A. Implementos
e Participações

É notório a preocupação das TOP 100 em adotar e divulgar a
todos os stakeholders seu jeito de pensar e agir no dia-a-dia dos
seus negócios, tornando-se exemplo e motivação para que
outros empresários e executivos sigam seus vitoriosos passos.

AES Tietê
Acesita
Aços Villares
All Brasil
Almart
Ambev

Americanas
Arcelor Brasil
Avipal
Bradesco e Bradespar
Brasil Telecom
Bunge (Alimentos
e Fertilizantes)
Camargo Corrêa
Embraer
Embratel

Endesa Energia
Energias do Brasil
Futuretel
Gerdau
Gol
Guararapes
Itaú
Light
Marcopolo
Pão de Açúcar

Perdigão
Randon
Renner
Rodobens/Verdi
Sadia
Santander/Banespa
Siemens
Souza Cruz
Sul América
Suzano

Tam
Telefônica
Telemar/OI
Tim Brasil
Tractebel Energia
Unibanco
Vale
Votorantim
White Martins
Whirlpool

Por isso, nos baseamos numa gestão socialmente responsável
com três focos centrais:
- Transparência com o público interno e uma gestão focada nas
relações de compromisso com a força de trabalho para construção
de resultados de valor de agregado, por meio da qualidade do
ambiente de trabalho, saúde e segurança. Em uma empresa de
alta complexidade gerencial como o Grupo Medial, que depende
de delegação em alta escala, somente uma absoluta cultura de
integridade, na qual prevalecem a ética, o caráter, a transparência
e a honestidade intelectual, torna viável o funcionamento e gestão
da companhia.
- Transparência com o público externo, e uma gestão focada na
qualidade dos serviços, e na ética em nosso relacionamento com
os clientes, fornecedores e investidores.
- Transparência com a sociedade, e uma gestão focada na
proteção ao meio ambiente e no cumprimento das
responsabilidades legais, fiscais e sociais.
E, complementarmente o exercício da cidadania por meio de
projetos prioritariamente orientados para o setor educacional e
participação dos nossos profissionais em programas voluntários
de apoio à comunidade.

Luiz Kaufmann
Um compromisso moral de transparência na condução de todas
as suas práticas é uma necessidade básica para a sobrevivência e
crescimento no longo prazo de uma empresa moderna.
Um compromisso moral de transparência na condução de todas
as suas práticas é uma necessidade básica para a sobrevivência e
crescimento no longo prazo de uma empresa moderna.
E numa empresa de alta complexidade gerencial como o Grupo
Medial, que depende de delegação em alta escala, somente uma
absoluta cultura de integridade, na qual prevalecem a ética, o
caráter, a transparência e a honestidade intelectual, torna viável o
funcionamento e gestão da companhia.

Presidente do Grupo Medial

AES Eletropaulo
AES Elpa
AES Tietê
Acesita
Aços Villares
All Brasil
Ambev
Americanas
Ampla Cerj
Aracruz
Arcelor Brasil
Banco do Brasil
Banrisul
Bradesco

B2W
Banco do Brasil
Banco Nossa Caixa
Bematech
BR Malls
Brasil EcoDiesel
Camargo Corrêa
CCR Rodovias
Providencia

Brasil Telecom
Braskan
Braskem
CCR Rodovias
Cemar
Cemig
Coelba
Coelce
Comgás
Copasa
Copel
CPFL
CSN
Dasa

Sabesp
Copasa
CPFL
CSU
Datasul
Dasa
EDP (Energias
do Brasil)
Embraer

Eternit
Heringer
Iguatemi
Indústrias Romi
JHSF
Light
Localiza
Medial Saúde
MMX Mineração

Duke Energy
EDP (Energias do Brasil)
Elektro
Eletrobrás
Embraer
Embratel
Fosfértil
Itaú
Guararapes
Gerdau
Gol
Localiza
Light
Medial Saúde

MPX Energia
Odontoprev
Perdigão
Redecard
Renner
Rodobens/Verdi
Tecnisa
Tractebel Energia

Metalúrgica Gerdau
MMX
Net
Nossa Caixa
Pão de Açúcar
Perdigão
Petrobras
Renner
RGE Energia
Sabesp
Sadia
São Paulo Alpargatas
Souza Cruz
Sul América

Aracruz
Bradesco
Banco Cruzeiro do Sul
Banco Daycoval
Banco Indusval
Banco Itaú
Banco Panamericano
Banco Pime
Banco Sofisa
Banrisul

BicBanco
Brasil Telecom
Braskem
Eletrobrás
Cemig
Confab Industrial
Fras-Le
Gerdau
Iochp-Maxion
Mangels

Suzano
Tam
Telefônica
Telemar/OI
Telemig Celular
Tenaris-Confab
Tim Brasil
Tractebel Energia
Unibanco
Vale
VCP
Whirlpool

Pão de Açúcar
Paraná Banco
Randon
Sadia
São Paulo Alpargatas
Suzano
Unibanco
Vale
VCP

ABC Brasil
AES Eletropaulo
All Brasil
Celesc
Equatorial Energia
Gol
Marcopolo
Net
Sul América

Suzano Petroquímica
Tam
Terna Participações

Em um mundo em constante transição, a importância da ética nos
negócios é facilmente entendida quando reconhecemos que a
confiança de nossos clientes e da sociedade está diretamente
relacionada aos princípios éticos que norteiam nossa conduta
profissional. Na OdontoPrev, lidamos diariamente com bens
preciosos: a saúde, o bem-estar e auto-estima das pessoas.
Poucas coisas no mundo têm valor equivalente. E para atingir
nossos objetivos lidamos com recursos importantes dos
acionistas, dos clientes, e, sobretudo, nossos recursos humanos e
intelectuais. A ética faz o papel de unir tudo isto, conduzindo-nos
em um ambiente de confiança e credibilidade. Manter-se ético
subentende fazer escolhas, nem sempre fáceis e óbvias, mas que
devem ser feitas. Neste contexto, o Código de Ética assume o
papel de disseminar em nossa organização o que entendemos
como sendo um comportamento digno. Um veículo orientador, e
não uma série de normas burocráticas, para que todos possam
perpetuar estes valores por meio de suas condutas dentro e fora
de nossa organização.
Randal Luiz Zanetti
Diretor Presidente da OdontoPrev
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Embraer
Energias do Brasil
Gerdau
Iochp-Maxion
Itaú

Light
Perdigão
Petrobras
Sabesp
Sadia
Suzano
Tractebel Energia
VCP

Falar em Ética nos negócios não deveria ser necessário. Não
porque o mundo corporativo não precise de Ética – muito pelo
contrário. Mas sim porque a expressão “Ética nos Negócios”, em
um mundo ideal, seria um pleonasmo. Agir em consonância com
princípios éticos seria a conduta padrão nos negócios, em casa,
na rua. Desse modo, não faria sentido falar em Ética aqui ou ali,
não seria preciso delimitar área. Não é isso o que acontece, no
entanto. É por essa razão que a ação do Instituto Brasileiro de
Ética nos Negócios constitui um trabalho de suma importância
para ressaltar e destacar as empresas que não apenas divulgam
seu Código de Ética, mas que, de fato, norteiam suas ações por
esse código.
A Bematech se orgulha de estar
listada na Pesquisa Código de Ética
2008. Mas estaremos ainda mais
felizes quando a divulgação de um
código deste tipo e, consequentemente, a condução dos trabalhos de
maneira ética, não merecerem maior
destaque, porque terão se tornado a
norma.
Marcel Malczewski
CEO da Bematech

Atlas Schindler
Aurora Alimentos
Brasil EcoDiesel
Bridgestone Firestone
Cenibra
Cosern
Deten Química
Escelsa
Eucatex

Heringer
Mantecorp
Martin-Brower
OAS
Petroflex
Samarco
Santista Têxtil
TBG

As práticas e o relacionamento da Samarco são pautados pelo
respeito e pela defesa de valores universais dos direitos
humanos, do trabalho, de proteção ao meio ambiente e de
combate à corrupção, conforme o Pacto Global, proposto pela
organização das Nações Unidas e endossado pela Samarco
desde 2002. Para nós, empresa ética é aquela cujas decisões e
ações estabelecem equilíbrio entre seus interesses econômicos
e os de todos os públicos envolvidos. É aquela que se
compromete com a conduta moral, que se empenha na solução
dos problemas, orientada, sempre, por princípios éticos. A
consideração e o respeito entre as pessoas são fundamentais
para a criação e a manutenção de um ambiente de confiança na
Samarco. Este é o fundamento da prática empresarial, essencial
à criação de um ambiente saudável e harmônico, propício ao
trabalho criativo e inovador, e ao desenvolvimento de lideranças
éticas em toda a empresa.

José Tadeu de Moraes
Diretor-Presidente da Samarco

A 3M é reconhecida como uma companhia respeitadora das leis e
da ética. Embora realize negócios em mais de 200 países, possui
apenas uma diretriz para as políticas de conduta ética nos
negócios. Estes padrões universais fornecem orientações para
que a condução dos negócios seja feita de forma correta – ética e
legalmente– em todos os locais, e os funcionários e terceiros que
atuam em seu nome devem cumprir as leis e Políticas de Conduta
nos Negócios 3M.
Diante do crescimento da competitividade entre as empresas, é
importante lembrar que tal fato não deve justificar práticas e
comportamentos que comprometam a transparência dos
negócios e, principalmente, a reputação empresarial. Para que a
ética seja disseminada como um valor predominante em todas as
instâncias de uma companhia, ter Políticas e Código de Ética é
fundamental. O fácil acesso às informações e a reciclagem
contínua dos conceitos da Política e do Código por todos que
fazem parte da empresa, garantem a aplicação e transparência
que a 3M busca em todas as suas práticas comerciais, além do
alinhamento aos valores corporativos.

Luigi Faltoni
Presidente da 3M

O desafio foi lançado: desenvolver uma marca para a Pesquisa
Código de Ética 2008 que traduzisse o assunto em questão
através de simples traços. Essa foi mais uma etapa vitoriosa de
tantas que vivenciamos no dia-a-dia, afinal, esse é nosso
trabalho.
O primeiro passo seria englobar os aspectos mais importantes da
Ética em conjunto com formas que remetessem ao meio
ambiente. Tudo em cores vivas justamente com o propósito de
ilustrar as consequências de uma excelência na conduta.
Responsabilidade social, sustentabilidade, meio ambiente, amor,
fidelidade, respeito, compromisso, integridade... Essas foram as
primeiras palavras que nos vieram a mente. Algumas talvez
aprendidas com a vida e outras nos relacionamentos
profissionais e com a família, mas não importa. Esse baú de
informações e conceitos borbulhava permitindo darmos início aos
primeiros traços.
Começamos com gotas e folhas entrelaçadas, mas ainda era
necessário humanizar esses elementos. Nesse momento
adicionamos ao conjunto de traços laranjas contrastantes que
identificassem seres humanos. Tudo partindo de um mesmo
ponto. Tudo diretamente relacionado. Tudo tendo como base o
Código de Ética.
Dessa maneira finalizamos o projeto e chegamos à imagem que
você vê ao lado. Esperamos que essa marca seja impressa não
só no papel, mas em seu coração, para que se faça lembrar em
todas as ocasiões da sua vida e não apenas nas relacionadas ao
mundo dos negócios. Para que o valor ao próximo e ao meio
ambiente seja evidente e crescente, principalmente, partindo
daqueles que possuem influência direta e indireta sobre pessoas
e sociedade. Você é uma peça importante e seu exemplo é
fundamental!
Rafael Domingues Alvares
Diretor-Presidente da Clip | Design
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Observações Importantes sobre o conteúdo deste estudo:
1) Os textos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios são de sua
inteira responsabilidade e poderão não refletir a opinião da empresa patrocinadora
deste estudo, bem como das empresas apoiadoras e dos apoios institucionais.
2) Do mesmo modo, o prefácio e os artigos constantes deste estudo são de inteira
responsabilidade dos seus autores e poderão também não refletir a opinião tanto do
Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios como também de todas as empresas que
apoiaram este trabalho.
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