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"Amanha sera outro dia. Vamos recome<;ar agorae sempre. 
Nunca desanimar e o lema. Cada dia e diferente. 

Tudo e novo, quando assim consideramos." 

Euclides Pinheiro Fernandes 



RESUMO 

SANTOS, Andreia de Cassia Slugovieski Brasil dos. ETICA NAS EMPRESAS. A 
presente pesquisa aborda a etica nas empresas e a responsabilidade social tendo 
como foco a consulta bibliografica, e de alguns c6digos de eticas neste processo. 
Ressalta a importancia da consciencia de responsabilidade social e implanta<;ao dos 
padroes eticos, visando urn born planejamento, dedicac;Bo e participayao de uma 
empresa para o desenvolvimento de uma sociedade. Sabendo respeitar a 
individualidade e as suas fimita¢es, podendo assim promover a socializa<;ao e facilitar 
o processo de conscientiza~o social. Traz uma fundamenta~o te6rica relacionada: 
ao conceito de etica, etica empresarial, etica nas empresas, as tomadas de decisao, 
os valores de uma empresa, etica e moral brasileira tendo como te6ricos: 
Aguilar(1996), Arruda(2001), Camargo(2005), Queiroz e Ashley(2005), Moreira(1999), 
Nalini(2008}, Sa (2001}, Srour, (2000), Trivinos(2000). Fez-se uso do seguinte 
instrumentos de pesquisa para a coleta de dados~ consultas bibliograficas. Os 
resultados desta pesquisa deram-se a partir da analise das obras consultas, e de 
alguns c6digos de etica, de empresas atuantes no mercado brasileiro. Os resultados 
obtidos foram positives e servem como meio para fortalecer o trabalho de estudiosos e 
empresarios no ramo e tambem como uma ferramenta de reflexao, com o unico 
objetivo de contribuir para uma pratica que favore~ o desenvolvimento critico social. 

Palavras-chave: Etica; Responsabilidade Social; Etica Empresarial; Valores. 
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1 INTRODUCAO 

Desde os prim6rdios o ser humano se depara com uma reflexao acerca 

do significado da palavra etica. Sendo assim o presente trabalho possui como 

assunto a Etica de neg6cios e seu tema a Etica nas Empresas. 

Empresarios concluiram que a etica passou a ter grande importancia 

para as empresas, principalmente a imagem e o marketing social delas. 

Este assunto passou, a ser considerado preocupante causando uma 

reac;ao nos empresarios e nas suas organizac;oes. Eles passaram a adotar 

conceitos e padroes eticos. Ao adotarem estes padroes eticos, iniciara uma 

analise comportamental de todos os envolvidos nas instituic;oes, e essas 

analises poderao ser fundamentadas nos valores morais, politicos e sociais. 

Urn novo conceito dentro da empresa ocasiona algumas mudanc;as, as 

quais poderao, ou nao atender as expectativas dos empregados, fornecedores, 

clientes, acionistas, entre outros envolvidos com a empresa. A partir, do 

momento em que se implanta algo diferente, em qualquer empresa ou 

segmento, a mesma estara em teste, obtendo uma conduta mais controlada, 

pois sabe que esta sendo analisada, por todos os interessados no 

desenvolvimento da organizac;ao empresarial, porter adotado urn padrao de 

etica. 

A sustentabilidade de uma empresa esta embasada nos pontos 

positivos da implantac;ao dos novos padroes e condutas, as quais podemos 

destacar: a integridade, honestidade, transparemcia, qualidade do produto, 

eficiencia do servic;o e respeito ao consumidor. 

Percebe-se que as empresas necessitam estarem atenta aos pianos de 

ac;oes realizados por elas, neste sentindo podemos destacar duas delas, desta 

forma a primeira fala em empresa cidada, no sentido de respeito ao meio 

ambiente, incentivo ao trabalho voluntario, realizac;ao de algum beneficio para 

a comunidade e responsabilidade social. A segunda trata sob a perspectiva de 

seu publico mais proximo, como executivos, empregados, colaboradores, 

fornecedores, acionistas, envidam-se esforc;os para a criac;ao de urn sistema 
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que assegure urn modo etico de operar, sempre respeitando a filosofia da 

organizayao e os principios do direito. 

Contudo ha empresas que empreendem urn esforc;o organizado, a fim 

de encorajar a conduta etica entre seus empregados. Para tanto, elegem 

principios e valores que sao construidos como suportes da organizac;ao. Sob a 

protec;ao desses postulados, implantam c6digos de etica, idealizam programas 

de treinamento para seus executives e empregados, criam comites de etica, 

capacitam lideres que percorrem os estabelecimentos da organizayao 

incentivando o desenvolvimento de urn clima etico, alem de outras ac;oes. 

"0 conhecimento etico oferece urn quadro de referencia para as 

decisoes corporativas, na medida em que exige uma analise de conjunto, induz 

a mapear os diferentes interesses dos agentes envolvidos com as 

organizac;oes" SROUR, R. H. 

Tendo em vista a preocupac;ao das empresas com a auto-imagem, e 

que a etica contribui muito para que esta imagem seja benefica, surge a 
importancia da consciencia critica das pessoas na empresa e de que maneira 

estas pessoas aliam esta consciencia critica com a etica, propiciando 

resultados positives para a empresa. 

0 ser social da empresa dinamizado pela consciencia critica das 

pessoas toma evidente a necessidade de se posicionarem de maneira reflexiva 

e construtiva na empresa. 

Para Camargo " esta tarefa nao e s6 dos proprietaries ou dos 

dirigentes, mas de todos os trabalhadores enquanto edificam a instituic;ao da 

qual fazem parte."( p.40, 2005). 

Nao trata apenas de criar c6digos, regulamentos ou listas de 

comportamentos a serem trabalhados, mas sim de urn trabalho em conjunto, 

onde a consciencia critica de todos os envolvidos seja levada em considerayao 

na hora de tamar decisoes, e nao deixar apenas para os dirigentes da 

empresa. 

E este trabalho pretende mostrar as divergencias e coerencias de urn 

mesmo assunto entre as variadas ideias dos diversos autores, buscando assim 

relacionar a Etica com a vivencia no contexte empresarial. E tambem debater a 

questao de como a etica e incorporada no dia a dia das empresas para trazer 

resultados positives. 



9 

1. 1 Metodologia 

A presente pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa, tendo 

como uma fonte direta de dados os mais diversificados livros, artigos sobre o 

assunto procurando explicar o problema, buscando urn embasamento te6rico, 

atraves de leituras sobre o tema abordado. 

0 conceito de pesquisa qualitativa e considerado muito abrangente, 

juntamente com a especificidade de sua agao e os limites do campo de 

atuagao. Considerada complexa, "a pesquisa qualitativa por urn lado 

compreende atividades de investigagao que podem ser denominadas 

especificas. E, por outro, que todas podem ser caracterizadas por tragos 

comuns" (TRIVINOS, 1987, p.120) 

A pesquisa qualitativa possui raizes na Antropologia e Sociologia, pois 

os pesquisadores destas areas a usavam muito para praticas e 

desenvolvimentos de suas pesquisas. 

A pesquisa qualitativa tambem conhecida como investigagao 

etnografica, que de forma ampla quer dizer investigagao do estudo da cultura, 

sendo assim o investigador nao fica fora da realidade, e atua no meio de sua 

investigagao. Mas a agao do investigador deve ser disciplinada, pois em 

momento algum suas caracteristicas culturais e interpretagoes, podem se 

diferenciar das concepgoes do homem e do mundo. 

Para Augusto, "A fungao do etn6grafo nao e tanto estudar a pessoa, e 

sim aprenderdas pessoas" (TRIVINOS, 1987 p.121) 

Desta maneira, o importante e como estudar a cultura das pessoas e 

com isto, aprender com elas. A investigagao etnografica possui dois 

pressupostos o ecol6gico-naturalista e o fenomenol6gico-qualitativo. Segundo 

Augusto os primeiros "ressaltam a influencia do ambiente sobre os atores. Se 

estes sao retirados do meio habitual e muito dificil chegar a conclusoes 

verdadeiras sobre seu comportamento" (TRIVINOS, 1987 p. 122) 

Os segundos pressupostos, "ressaltam a ideia de que o comportamento 

humano muitas vezes, tern mais significados do que os fatos pelos quais ele se 

manifesta" TRIVINOS, 1987 p.122. Estes pressupostos nos mostram o quanto 

e importante conhecer as caracteristicas culturais dos envolvidos na pesquisa, 
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pois ajudara a compreender o comportamento dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Defini~ao de etica 

As ciencias humanas estudam, sob diferentes visoes, o homem seu 

comportamento e suas a96es. Em psicologia por exemplo, analisa-se o 

entendimento, conhecimento, a vontade humana e seu comportamento. A 

sociologia analisa o coletivo, a a9ao humana interindividual, a qual ocorre com 

urn eu em rela9ao com os outros, seguindo ou nao os padroes e as normas da 

sociedade em que se insere. Segundo Arruda, "o termo etica, proveniente do 

vocabulo grego ethos, significa costume, maneira habitual de agir, indole. A 

Etica pode ser entendida como a ciencia voltada para o estudo filosofico da 

a9ao e conduta humana, considerada em conformidade ou nao com a reta 

razao".(2001, p.41) 

Ha muitos autores que nao diferenciam a etica da moral, pois , porque a 

palavra etica possui origem grega que significa costume, e a palavra moral de 

origem latina que por sua vez significa costume. Sendo entao sinoninos 

perfeitos, os quais diferem-se apenas pela origem da lingua. Mas os filosofos 

possuem uma visao diferente, para ele moral significa, o conjunto dos 

principios gerais, e a etica nada mais e que a aplica9ao destes conceitos de 

uma forma concreta. Para Nalini " Etica e a ciencia do comportamenro moral 

dos homens em sociedade", trata-se de uma ciencia, pois obtem leis proprias, 

objeto proprio e metodo proprio, de estudo. 0 objeto de estudo da etica e a 

moral, e para o mesmo Nalini " a moral e urn dos aspectos do comportamento 

humano, ou seja e urn conjunmto de normas adquiridas pelo habito reiterado 

de sua pratica. (2008, p. 28-29). 

Pode-se considerar que a Etica e parte da filosofia que estuda a 

moralidade dos atos humanos. De uma maneira generalista, e natural, a 

inteligencia adverte a bondade ou a malicia dos atos, o que pode ocasionar 

satisfa9ao ou remorso nos individuos que praticaram tal a9ao. Mas o que e o 

bern ou o mal, qual a9ao pode ser considerada boa ou rna. E este o principia 

do estudo da etica? Arruda nos diz "Etica e a parte da filosofia que estuda a 

moralidade do agir humano; quer dizer, considera os atos humanos enquanto 

sao bons ou maus." ( 2001, p.42). 
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0 objeto da etica e a moralidade positiva que nada mais e que, 0 

conjunto de regras de comportamento e formas de vida atraves das quais o 

homem tende a realizar o valor do bern, para Nalini, etica tambem quer dizer 

"modo de ser", no entanto em seu livro ele descreve que" Esse 'modo de ser' e 

a aquisic;ao de caracteristicas resultantes da nossa forma de vida. A reiterac;ao 

de certos habitos nos faz virtuosos, desta forma ethos e o carater impressa na 

alma por habito" ( 2008, p. 29) 

Segundo Sa " ela envolve, pais, os estudos de aprovac;ao ou 

desaprovac;ao da ac;ao dos homens e a considerac;ao de valor como 

equivalente de uma medic;ao do que e real e voluntarioso no campo das ac;oes 

virtuosas". 2001 p.15 

Sa ainda nos explica que a etica encara a virtude como pratica do bern 

e esta sendo a protetora e provedora da felicidade dos seres, mas tambem 

avalia os desempenhos humanos em relac;ao as normas comportamentais 

existentes. 

Para finalizar Sa diz que " a etica analisa a vontade e o desempenho 

virtuoso do ser em face de suas intenc;oes e atuac;oes, quer relativos a pr6ria 

pessoa, quer em face da comunidade em que se insere" 2001 p.16. 

Varios pensadores em diferentes epocas abordaram especificamente 

assuntos sobre a ETICA: Os pre-socraticos, Arist6teles, os Est6icos, os 

pensadores Cristaos (Patristicos, escolasticos e nominalistas), Kant, Espinoza, 

Nietzsche, Paul Tillich etc. 

Passo a considerar a questao da etica a partir de uma visao pessoal 

atraves do seguinte quadro comparativo: 
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Etica Normativa Etica Teleol6gica Etica Situacional 

Baseia-se em principios Baseia-se na etica dos fins: Baseia-se nas 

circunstancias. Tudo e 

relativo e temporal. 

e regras morais fixas "Os fins justificam os 

Quadro comparative sabre a Etica. 

Escreve Weber: 

meios". 

" toda atividade orientada pela etica pode 
subordinar-se a duas maxtmas totalmente 
diferentes e irredutivelmente opostas. Ela pode 
orientar-se pela etica da responsabilidade ou pela 
etica da convicgao. Jsso nao quer dizer que a etica 
da convicgao seja identica a ausencia da etica da 
responsabilidade e a etica da responsabilidade ~ 
ausencia da convicgao. Nao se trata 
evidentemente disso. Todavia, ha uma oposigao 
abissal entre a atitude de quem age segundo as 
maximas eticas da convicgao - em linguagem 
religiosa, diremos: '0 cristao faz seu dever e no 
que diz respeito ao resultado da ar;ao remete-se a 
Deus' - e a atitude de quem age segundo a etica 
da responsabilidade que diz: 'Devemos responder 
pelas conseqiiencias previsiveis dos atos"' 
(SROUR, 1959 p. 50). 
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2.1.1 Etica da convicgao 

A etica da convicgao, entendida como deontologia, obtem sua maxima, 

que de uma maneira simples diz: " Cumpre suas obrigagoes" ou "siga as 

prescrigoes". 

Srour nos explica que, "e uma etica que se pauta por valores e normas 

previamente estabelecidos, cujo efeito primeiro consiste em moldar as agoes 

que deverao ser praticadas. Num mundo assim regrado, deixam de existir 

dilemas ou questionamentos, nao restam duvidas a dilacerar consciemcias e 

sobram preceitos a serem implantados" (p.50,2000). 

Esta etica da convicgao pode-se desdobrar em duas vertentes: a do 

Principia, a qual se atem rigorosamente as normas marais estabelecidas, e a 

da Esperanya, que se ancora em ideais, moldada por uma fe. 

Desta forma pode- se tamar decisoes seguindo apenas os ideais como 

se fossem manuais de instrugoes. 

2.1.2 Etica da responsabilidade 

A etica da responsabilidade e conhecida como teleologia, obtem sua 

maxima, que somas responsaveis por aquila que fazemos, ampliam o leque 

das escolhas "dos males, o men or". 

Srour exemplifica a etica da responsabilidade na empresa: 

"Diante da queda acentuada de receitas, um dos 

cenarios possiveis e o da forte reduqao das 

despesas como conseqilente corte de pessoal. 

0 que fazer? Manter o disp{mdio representado 

pela folha de pagamento e agravar a crise, ou 

diminuir 0 desembolso e devolver a empresa 0 

folego necessaria para ficar a tona na tormenta? 

Vale dizer, cabe ou nao sacrificar alguns 

tripulantes para tentar assegurar sobrevida ao 

resto da tripulaqao e ao proprio navio? E, o que 

mais interessa do ponto de vista social? Uma 

empresa que feche as portas ou uma empresa 

que gere riquezas?" (p.53,2000). 
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Assim como a etica da convic~ao a etica da responsabilidade possui 

duas vertentes: a Utilitarista, a qual exige que as a~oes produzam o maximo de 

bern para o maior numero, "fa~a o maior bern para rna is gente", e a da 

Finalidade, que determina que a bondade dos fins justifica as a~oes 

empreendidas 'alcance os objetivos custe o que custar" 

A etica da responsabilidade analisa as situa~oes concretas e antecipa as 

repercussoes que uma decisao podera provocar 

AS DUAS TEORIAS ETICAS 

I ----

. ETICA DA CONVICQA.O 
' . :'.;'; - ' .. - ,,·: . , ' 

o Decis5es decorrem da 

aplica<;ao de uma tabua de 

valores preestabelecidos; 

o Maxima: "fa<;a algo porque e 
urn mandamento; 

o Vertente de principia: 

"respeite as regras haja o quer 

houver"; 

o Vertente da esperanca: 

"o sonho antes de tudo" 

. ETICA DA RESPONSA_BILIDADE -

o Decis5es decorrem de 

delibera<;ao, em fun<;ao de uma 

analise das circunstancias; 

o Maxima: "somas responsaveis 

por aquila que nossos atos 

provocam"; 

o Vertente de finalidade: "alcance 

os objetivos custe o que custar; 

o Vertente utilitarista: "fa<;a o 

maior bern a mais gente; 

Quadro explicative sobre a etica da Convicc;ao e a Etica da Responsabilidade. Fonte: 

SROUR,Robert Henry. Etica empresarial, 2000 



2.2 As tomadas de decisao 

2.2.1 As tomadas de decisao na Etica da Convicc;ao 

Como ja foi descrito a etica da convicc;ao move os agentes pelo senso 

do dever e do cumprimento das prescric;oes. De acordo com SROUR (p.58, 

2000), os itens abaixo fazem parte da tomada de decisao: 

• Como sou mae, devo cuidar dos meus filhos e tenho de dedicar-me a 
familia. 

• Como sou cat61ico, e for~oso obedecer aos dogmas da lgreja e a sua 

hierarquia. 

• Como sou brasileiro, sinto-me obrigado a amar a minha patria e 

defende-la se ela for agredida. 

• Como sou empregado, tenho de vestir a camisa da empresa. 

• Como sou motorista, preciso cumprir as regrade transito. 

• Como sou aluno, cum pre-me respeitar os meus mestres e seguir as 

orientac;oes da minha escola. 

• Como tenho urn compromisso marcado, nio posso atrasar-me. 

A TOMADA DE DECISAO: ETICA DA CONVICCAO. 

APLICACAO DE PRESCRICAO 

16 

Organograma sabre a tomada de decisao sabre a 6tica da 

Robert Henry. Etica empresarial, 2000. 

da Convicyao. Fonte: SROUR, 
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2.2.2 As tomadas de decisao na Etica da responsabilidade 

Como ja foi descrito a etica da convicc;ao move os agentes pelo sensa 

de deliberac;ao, em func;ao de uma analise das circunstancias. De acordo com 

SROUR (p.59, 2000), os itens abaixo fazem parte da tomada de decisao: 

• Como tenho urn compromisso marcado, vale a pena nao me atrasar; 

caso contrario, irei comprometer atividade que me confiaram, posso 

prejudicar a firma que me emprega e isso pode afetar minha carreira. 

• Como sou aluno, e sensato nao perturbar as aulas, concentrar- me nos 

estudos e respeitar as regras vigentes; caso contrario, isso vai 

atrapalhar os outros e, por extensao, pode me criar problemas. 

• Como sou motorista, e de interesse - meu e dos demais - que existam 

regras de transito e que sejam obedecidas, para circular em paz, evitar 

acidentes e nao correr riscos de vida. 

• Como sou empregado, e importante me empenhar com seriedade para 

nao atrapalhar o servic;o dos outros, comprometer os resultados a serem 

alcanc;ados e minha promoc;ao. Ou provocar sem pensar minha propria 

demissao. 

• Como sou brasileiro, faz sentido eu ser patriota, principalmente se 

minha conduta puder contribuir para o pais e me fizer sentir fazendo 

parte da mesma identidade com meus conterraneos. 

• Como sou catolico, e valido respeitar as orientac;oes do clero, porque 

isso promove a gloria de Deus e pode salvar a minha alma e dos demais 

fieis. 

• Como sou mae, e inteligente e util nao descuidar dos meus familiares, 

porque isso lhes traz bem-estar e me torna feliz. 



18 

A TOMADA DE DECISAO: ETICA DA RESPONSABILIDADE. 

APLICACAO SOBRE PROPOSITOS. 

Organograma sobre a tomada de decisao sobre a 6tica da 

SROUR, Robert Henry. Etica empresarial, 2000. 

da Responsabilidade. Fonte: 

2.3 Criterios de eticidade 
Para tudo o que realizamos requer criterios, assim ocorre com a etica, 

para Arruda, " ... determina-se a moralidade ou eticidade dos atos humanos 

com base na considera9ao de seu objeto, as circunstancias e a finalidade". 

(p.48,2001). E de extrema importancia conhecer o objeto, a realidade 

perseguida pelo ato, mas as circunstancias podem afetar o ato do ser humano, 

estas circunstancias sao: quem age, onde, como, por que, quando, com que 

meios. E dependendo das circunstancias pode-se atenuar ou agravar a 

eticidade ou moralidade de certo ato. A inten9ao que move o agente, a realizar 

o ato e chamada de fim ou finalidade e esta pode ou nao estar relacionada com 

o objeto. 

Para que o ato seja considerado born segundo Arruda " conclui-se que 

devem ser bons o objeto, as circunstancias eo fim. Se qualquer urn desses 

tres elementos for caracterizado como mau, o ato tambem sera mau" (p.48, 

2001). De uma maneira mais simples quer dizer que, a intenyao e fundamental 

para caracterizar a a9ao etica, e que o fim nao justifica os meios. 



Arruda ainda nos diz que: 
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"para compreendermos as inter-rela(}oes que 

estabelecem entre os individuos e os grupos 

sociais, e mister pensar na sociedade como tal, e 

na ordem social em si. Toda sociedade depende 

dos homens que integram e dos fatores que /he 

dao vida e que causam sua atividade. A teoria da 

sociedade e a Etica Social permitem compreender 

a natureza, o fim e a ordem da vida social. Esta e 
a razao do estudo da filosofia e da conduta 

humana, pela Etica, ja que as empresas, as 

organiza9oes ou institui9oes sao agentes da 

sociedade que dependem de homens de carater 

bern formado, livres, inteligentes, competentes e 

eficazes". (p. 49, 2001) 

2.4 Defini~ao de etica empresarial 

A etica empresarial pode ser compreendida como urn comportamento 

adotado pela empresa, o qual podera assegurar a sua sustentabilidade, 

reputa<;ao e resultados positivos, pois, no mundo dos neg6cios o que mais ha e 

a concornancia e competitividade, cabe entao a cada organiza<;ao buscar o seu 

diferencial, e este diferencial esta na aquisi<;ao de condutas e pad roes eticos. 

Para Moreira, "a etica empresarial e o comportamento da empresa -

entidade lucrativa - quando ela age de conformidade com os principios marais 

e as regras do bern proceder aceitas pela coletividade". ( 1999, p.28). 

A etica profissional, das empresas, institui<;oes e organiza<;oes, vern 

desempenhando urn papel de grande importancia no que diz respeito a 

sobrevivencia das mesmas. Nao estamos falando apenas das grandes 

empresas e organiza<;oes, mas tambem as de medio e pequeno porte, pois 

elas perceberam a necessidade de apropria<;ao, e utiliza<;ao da etica no setor 

empresarial. Hoje os clientes e a sociedade em geral, estao atentos aos 
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fatores que prejudicam e beneficiam a sociedade. Para tanto as empresas que 

possuem urn born padrao etico, terao a possibilidade de melhorar seu 

marketing social, e consequentemente proporcionara ou nao urn crescimento 

na rela<;ao clientes e funcionarios. 

Quando uma empresa adota e aplica a etica dentro da empresa, nao e 

somente ela que cresce e se beneficia, mas toda a sociedade, por se tratar de 

urn bern comum todos se beneficiaram, desde os clientes, os fornecedores, os 

s6cios, os funcionarios, o governo. Agindo dentro dos conceitos eticos, a 

empresa s6 tende a crescer, partindo da sua estrutura chegando naqueles que 

a compoe. 

A etica empresarial visa assegurar aos funcionarios uma compreensao 

e maior habilidade, rna resolu~ao das mais variadas situa~oes, que podem 

ocorrer em uma organiza<;ao, sem deixar de lado a agradavel convivencia no 

ambiente de trabalho. 

2.5 Etica nas empresas 

A etica e tratada por muitos autores como condi<;ao necessaria para a 

sobrevivencia humana, entao podemos denominar tambem que ela pode ser a 

base da sobrevivencia de uma empresa. 

Oesta maneira passou a ser urn fator que agrega valor a imagem da 

empresa e esta passou a ser entao a razao da crescente preocupa~ao, entre 

os empresarios, com a ado<;ao de padroes eticos para suas organiza~oes 

Todo e qualquer individuo e analisado pelos seus atos, assim as 

empresas passaram a ter sua conduta mais controlada e analisada, 

principalmente ap6s a lei que defende os interesses coletivos 

Sendo assim na etica podem-se obter dois pianos de a~ao, onde temos 

de urn lado, em termos valores para o exterior, fala-se em empresa cidada, no 

sentido de respeito ao meio ambiente, incentivo ao trabalho voluntario, 

realiza~ao de algum beneficia para a comunidade, e responsabilidade social. 

Oposto a este temos a perspectiva, dos executivos, empregados, 

colaboradores, fornecedores, acionistas, que procuram uma maneira para a 
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cria9ao de urn sistema que assegure urn modo etico de operar, sempre 

respeitando a individualidade da organiza9ao e os principios do direito. 

Sabemos que empresas despreocupadas com a etica podem enfrentar 

situa96es que muitas vezes podem destruir em urn dia a imagem que a mesma 

levou anos para construir, onde a falta de confian9a, multas altas, empregados 

desmotivados sao alguns exemplos, do que pode levar uma empresa a nao 

existir mais no mercado. 

Para Nalini "o futuro da empresa depende de sua fidelidade a politicas 

comunitarias de prestigio. Ninguem quer comprar de urn fabricante que explora 

mao-de-obra infantil, ou se utiliza de madeira extraida da floresta amazonica, 

ou que se utiliza de tecnologias ambientalmente incorretas". ( p.267, 2008) 

Vemos entao a importancia que tern em uma empresa ser 

"politicamente correta", no inicio pode ate ser dificil, gerar gastos, mas ao final 

o resultado sera positivo, e consequentemente atingira o prop6sito principal de 

uma empresa: o Iuera. 

Nalini ainda nos diz que "A empresa contemporanea ou assume a 

etica- denominada responsabilidade social - ou talvez venha a colher fracassos 

que podem leva-la ao desaparecimento. As reputa¢es se constroem, mas 

tambem poder ser demolidas". (p.298, 2008). 

Sabemos que ha exemplos recentes de empresas que nao 

conseguiram cuidar de sua credibilidade, e em decorrencia disto muitas foram 

expelidas do mercado. 

Mas para implantar ou elevar os padroes eticos de conduta em uma 

empresa, podem surgir inumeras dificuldades das mais variadas possiveis. 

Uma das primeiras dificuldades e mudar o pensamento e o comportamento 

interno, Aguiar 1996. 

Para Aguiar o principal e que "os empregados precisam compreender o 

que se espera deles, e as razoes das novas metas. Eles precisam receber 

garantias de que as mudanyas serao de seu melhor interesse, e eles terao que 

desenvolver novas habitos e atitudes". ( p.136 1996). De nada adianta a 

empresa adotar, renovar ou ampliar os padroes eticos, se nao informar seus 

trabalhadores, pais eles s6 poderao auxiliar neste novo processo de nodo 

positivo, a partir do momenta em que, eles souberem do que se trata, e 

entenderem que fazem parte deste processo de crescimento da empresa. 
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Toda e qualquer mudan9a que ocorra, seja ela grande ou pequena, 

gera medos, expectativas, inseguran9as, entre outros sentimentos, pois 

estamos trabalhando com seres humanos que em sua maioria preferem nao ter 

que lidar com mudan9as. Por este motivo e que as mudanyas antes de 

ocorrerem precisam ser esclarecidas. 

2.6 lmportincia da Etica Empresarial. 

0 sistema como urn todo, ao tentar fazer com que o assunto da etica e a 

etica propriamente dita deixe de ter importancia, faz com que haja uma 

diminuiyao da cria9ao dos espayos democraticos, voltados ao beneficia da 

sociedade. 0 que pode gerar uma sociedade insuficiente e incapaz de criticar e 

entender os atos que ocorrem no mundo. 

No ambito da atividade empresarial, OS principios eticos que norteiam 0 

direito, estampados no capitulo I, do titulo VII, da Ordem Economica e 

Financeira, fundamentam-se na valorizayao do trabalho humano e na livre 

iniciativa, reprimindo o abuso do poder economico, incentivando a livre 

concorrencia, dando tratamento preferencial as empresas de pequeno porte, 

proibindo a atua9ao do Estado na area especlfica da iniciativa privada, a nao 

ser em carater excepcional {seguranya nacional ou relevante interesse 

coletivo). 

0 § 4°, do art. 173, da Constitui9ao Federal de 1988, estabeleceu as 

praticas que devem ser evitadas na explora9ao da atividade economica, por 

ferir a etica empresarial, dispondo que: "A lei reprimira o abuso do poder 

economico que vise a domina9ao dos mercados, a elimina9ao da concorrencia 

e ao aumento arbitrario dos Iueras". 

A Lei n. 6.404/76, que disciplina as sociedades por ac;Oes, enumera de 

forma precisa e detalhada os deveres e responsabilidades dos 

administradores, a fun9ao social da empresa, orientando no sentido de que o 

administrador deve exercer as atribui9oes que a lei e o estatuto lhe conferem 

para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeito as exigencias do 

bern publico e da funyao social da empresa {art. 154). 
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Ao falarmos em etica surge tambem a questao ambiental, onde o meio 

ambiente obtem urn valor permanente para a sociedade, de forte conteudo 

etico. Sendo assim protege-lo, tornou-se dever para todos OS habitantes da 

terra, exigindo que cada urn se conscientize dessa necessidade mundial. 

De acordo com Silva 

"E preciso pensar e pensar rapido, com cora gem 

e ousadia, numa nova etica, para o 

desenvo/vimento. Numa etica que transcenda a 

sociedade de mercadoria, da suposta 

generaliza9iio dos padroes de consumo dos 

paises ricos para as sociedades perifericas -

promessa irrealizavel de certas correntes 

desenvo/vimentistas do passado e dos 

neoliberais de hoje em dia. Tal promessa nao 

passa de um jogo das contas de vidro, recheado 

de premissas falsas, devido a obstacu/os 

politicos criados pelos paises ricos (que brecam 

a generalizayao da riqueza) e as limita9oes 

impostas pela base de recursos naturais. Ou 

seja, as limita9oes eco/6gicas inviabi/izam 

( devido ao efeito estufa, destrui9iio da cam ada 

de ozonio, di/apidayiiO das florestas fropicais 

etc.) a homogeiniza9iio para toda a Humanidade 

dos padroes suntuarios do consumo". ( art online 

2009). 

Por este e outros motivos e que a etica torna-se indispensavel nas 

empresas e nas vidas das pessoas, pois se houver consciencia etica, havera 

uma convivencia com mais igualdade, humanidade e fraternidade. 
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2. 7 Etica, moral e responsabilidade social. 

0 interesse e o debate sobre a responsabilidade social das empresas 

vern crescendo muito, e ocupando urn espayo cada vez maior no meio 

academico e empresarial. Como este assunto esta em plena discussao, nao ha 

uma unanimidade, quanto ao posicionamento mais adequado de uma empresa. 

Ashley, em seu livro: Etica e responsabilidade social nos neg6cios descreve 

que: "Por urn lado, advoga-se que a empresa e socialmente responsavel ao 

cumprir meramente a sua funyao de gerar empregos, pagar impastos e 

proporcionar lucro aos acionistas. De outro lado, defende-se a ideia de que as 

empresas devem assumir urn papel muito mais relevante que o comportamento 

classico" (p.173,2005). 

Entao como seria o papel da empresa que nao adota o comportamento 

classico? Ashley, responde que para ser uma empresa que, pretende assumir 

urn compromisso de ter urn papel mais relevante precisa conhecer a corrente 

de pensamento que se ap6ia na teoria dos stakeholders, " segundo a qual as 

empresas devem assumir uma postura social, pressupondo-se com isso seu 

comprometimento com os interesses e aspirayoes de toda a sociedade" 

(p.173,2005). 

Para uma empresa assumir uma postura social, ela precisa 

primeiramente ser socialmente responsavel, no que implica em, valorizar seus 

empregados, respeitar os direitos dos acionistas, manter rela9oes de boa 

conduta com seus clientes e fornecedores, manter ou apoiar programas de 

prevenyao ambiental, atender a legislayao pertinente a sua atividade, recolher 

impastos, apoiar ou manter a9oes que visem diminuir ou eliminar problemas 

sociais nas areas da saude e educayao e fornecer informayoes sobre sua 

atividade. 

Ainda segundo Ashley uma empresa que segue este papel de ser 

socialmente responsavel: 

"obtem beneficios, representados por melhor 

visibilidade, maior demanda e valoriza(fao de 

suas a(foes, menor custo de capital, preferencia 

dos investidores na se/e(fao de seus 

investimentos, diferencia(fao pelos consumidores 

- que estao come(fando a dar preferencia a 
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empresas socia/mente responsaveis na hora da 

compra -, criat;ao de novos produtos, 

fortalecimento intemo, goodwill e 

sustentabilidade dos neg6cios, o que tambem 

cria valor para as empresas na forma de 

vantagens competitivas, representadas por 

maior retorno, maior valor e produtividade". (p 

173, 2005). 

Observa-se que nao apenas a empresa ganha, mas o mercado como 

urn todo, pais essas empresas possibilitam a consulta de informa9oes, as quais 

o acesso e pratico, o que torna o investimento menos arriscado e mais seguro, 

melhorando o desempenho financeiro das empresas. Entendemos que se 

mais empresas adotassem este papel, a competitividade entre elas cresceria 

assim como os investimentos, fazendo crescer de modo geral todo o mercado 

financeiro do pais. E consecutivamente uma melhor qualidade de vida para 

todos da sociedade. 

Segundo Ashley, 

"para subsidiar a avaliat;ao sobre o pret;o dos 

papeis que uma companhia tern no mercado, os 

analistas do mercado financeiro ja utifizam dados 

constantes no balant;o social em conjunto com 

as demonstrat;oes financeiras. Um aspecto que 

vern refort;ar a relat;ao do valor da empresa com 

praticas sociais e 0 posicionamento dos 

investidores institucionais, estao exigindo 

responsabi/idade social das empresas que mais 

investem" (p.180,2005). 

Ramos salienta que os fundos de pensao brasileiro~ tambem estao 

passando a adotar criterios mais rigidos de transpan3ncia e governan9a 

corporativa, para as participa96es em empreendimentos. As institui9oes 

financeiras pesquisam o desempenho social e ambiental das companhias 

abertas nacionais, para seus clientes estrangeiros. ( p.14-15). 
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2.8 Etica empresarial no Brasil 

0 ensino da etica na graduac;ao foi privilegiado no Curso de 

Administrac;ao da ESAN, Escola Superior de Administrayao de neg6cios que foi 

fundada em 1941, localizada na cidade de Sao Paulo. 

No ano de 1992, o Ministerio da Educac;ao e Cultura (MEC), sugeriu que 

todos os cursos de administrac;ao nos niveis de graduayao e p6s- graduac;ao, 

adotassem em seu curriculo a disciplina de etica. 

Em 1992, a fundac;ao Fides desenvolveu uma pesquisa sobre etica nas 

Empresas Brasileiras, os resultados desta pesquisa foram publicados no 

mesmo ano. E em 1999 a Fundac;ao Fides, repetiu a pesquisa, s6 que agora 

publicou os resultados cotejando os dois periodos. 

Ainda em 1992, a Fundayao Getulio Vargas, localizada em Sao Paulo 

criou o Centro de Estudos de Etica nos Neg6cios(CENE). Ja em 1997, o 

CENE, passou a ser chamado de Centro de Estudos de Etica nas 

Organizac;oes, pois varios projetos de pesquisa foram desenvolvidos por alunos 

da Escola de Administrayao de Empresas de Sao Paulo da Fundac;ao Getulio 

Vargas(FGV-EAESP), o que ocasionou em urn pedido de ampliac;ao do CENE. 

Em julho de 2000, o agora CNE-FGV-EAESP, sediou o II congresso 

Mundial da ISBEE- International Society of Business, Economics, and Ethics, 

(mica instituic;ao internacional que congrega, professores, economistas e 

profissionais de empresas dedicados ou interessados em Etica. 

Foram desenvolvidos OS indicadores de clima etico, adaptando para 0 

Brasil o modelo Frank Navran, em parceria com Ethics Resource Center. Estes 

indicadores sao construidos com base em onze criterios, e participam 

empresas que integram urn painel permanente em urn periodo de dois anos. 

Ap6s os dois anos, cada organizac;ao reavalia seu clima etico e volta a tomar 

parte do painel. Este sistema segundo Arruda "oferece oportunidade as 

empresas de analisarem seus resultados a luz dos esforc;os envidados para a 

melhoria do clima etico e detectar quais as situac;oes que demandam mais 

atenyao". (p.61, 2001). 



27 

Ainda sob a 6tica de Arruda, utilizando os indicadores foi possivel 

apontar que "no Sui do Brasil, foi possivel avaliar aspectos regionais do 

ambiente etico de trinta e cinco empresas procedentes de diferentes ramos, em 

pesquisa apresentada no II Forum de Etica organizado pela Federac;ao das 

Associac;oes Comerciais do Rio Grande do Sui, em Porto Alegre. 

2.9 Valores de uma empresa. 

Como ja foi relatado a etica estuda os desempenhos e as atitudes 

humanas em determinado contexto, para isto acreditamos que a etica se 

constr6i a partir dos valores e principios de cada pessoa. 

Camargo em seu livro Etica na Empresa nos apresenta alguns valores 

a serem cultivados pela pessoa na empresa, em primeiro vern a justiga, que 

para o autor trata-se de urn habito " Sendo urn habito ela e adquirida pela 

pessoa com exercicios e praticas na vida em geral" 2005 p.44. A justic;a busca 

promover OS direitos fundamentais do ser humano a vida, a seguranc;a a 

felicidade e a verdade, por estes motivos e que podemos considerar a mae de 

todas as virtudes. 

A honestidade esta colocada como o segundo valor e tern como 

definic;ao do autor " a honestidade e a qualidade ligada a probidade, a 

honradez, a pureza e a decencia" 2005 p 45. 

A pessoa dentro da empresa se manifesta honesta quando a mesma 

cumpre seus deveres e objetivos, sem olhar ou pensar no que seus colegas 

estao fazendo, faz desta forma porque sabe que e o correto. 

Liberdade " pode ser entendida num sentido meramente fisico, 

psiquico, moral. Mas quem esta dentro de uma empresa e livre, pais faz parte 

dos ideais que sustentam as escolhas. lsto implica que liberdade nao e fazer 0 

que quer, mas sim o que se deve em funyao de realizar-se como ser humano" 

Camargo, 2005. p 47 

A responsabilidade aparece em quarto Iugar para Camargo " ser 

responsavel e responder corretamente pelos seus atos assumindo as 

consequencias de suas escolhas mesmo com dificuldades e sacrificios" 2005 

p.48. Percebemos que liberdade e responsabilidade estao unidas, e por este 
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motivo muitos possuem receio de serem livres, ou de serem responsaveis por 

algo. 

2.10 Etica da virtude 

A etica ligada a excelemcia e uma tentativa da junc;ao das virtudes de 

cooperac;ao e integridade. Arruda comenta que "Arist6teles ja acenava com a 

possibilidade de reunir uma empresa boa, bern- sucedida, harmoniosa e 

estavel, integrada por pessoas boas, satisfeitas, seguras e felizes, emerge de 

urn trabalho conjunto de cooperac;ao e integridade". (p.71, 2001) 

Virtudes sao as qualidades do ser humano, lhe da a capacidade de 

encontrar motivos para agir bern. Virtude e tambem valores que transformamos 

em ac;oes. 

Na visao de Arruda, a Etica da virtude ensina que o exercicio continuo 

de bons habitos conduz a aquisi<;ao da virtude, mesmo que seja arduo o 

caminho para conquista-la, a autora faz ainda uma comparac;ao da dificuldade 

em atingir a etica da virtude, com urn atleta que almeja atingir recordes. Este 

necessita treinar inumeras vezes, e por Iongo tempo, antes de alcanc;ar seu 

desejo. 

0 carater da pessoa esta diretamente associado a virtude etica. Sendo 

assim, na medida em que cresce o habito de praticar boas ac;oes, enriquece o 

carater, tornando-se entao uma pessoa enriquecida, e mais virtuosa. 

0 vicio tambem faz parte do carater humano, e sendo a virtude urn 

habito de urn exercicio continuo, para Arruda "deve ser praticado com 

moderac;ao ja que seu excesso ou falta de pratica pode transform a-la em vicio". 

( p 74, 2001). 

A virtude nada mais e do que o equilibria entre a falta eo excesso. As 

virtudes dos envolvidos na empresa poderao definir o clima etico desta 

organizac;ao, o qual e componente fundamental da cultura empresarial. 

2.11 A matriz da virtude 

A matriz da virtude e uma estrategia elaborada por estudos para 

convencer os empresarios, que e conveniente a adoyao de uma linha de 
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conduta que o leve a pensar nao somente em seus neg6cios, mas fac;a-o 

pensar nas atividades comunitarias. 

Segundo Nalini, 

"a Matriz da Virtude e composta de quatro quadrantes. 

Os dois quadrantes inferiores compoem os pi/ares da 

matriz, os dois superiores sao suas fronteiras. Os 

quadrantes de baixo constituem o que denomino 

fundamentos civis. Base consuetudinaria e codificada 

do comportamento empresarial responsavel, os 

fundamentos civis sao os acumu/os de usos e 

costumes, de um /ado, e de leis e regulamentos de 

outro, que promovem condutas socialmente 

responsaveis" ( p. 278, 2008). 

A estrategia de Matiz da Virtude pode auxiliar, e orientar, comunidades, 

e ONG's a exigir da empresa uma conduta socialmente responsavel. A Matriz 

acaba delineando, dando forma para as forc;as que geram a responsabilidade 

social de uma empresa. Na 6tica de Nalini, "As empresas adotam essas 

praticas seja por escolha espontanea (optar por observar os usos e costumes), 

seja por disciplina legal (sao obrigadas por lei e regulamentos a agir de 

determinada maneira)". 

2.12 A dupla moral brasileira. 

E comum ouvir-se falar que o brasileiro possui dupla moral, uma no 

discurso e outra na pratica. Nalini descreve o brasileiro como aquele que esta 

interessado em levar vantagem, o que esta pronto para atingir seus objetivos 

sem escrupulos morais que o inibissem. 

Os brasileiros convivem com a moral do oportunismo e com a moral da 

integridade, onde a moral da integridade considera os oportunistas imorais. E 

por sua vez, a moral do oportunismo considera os integros ingenuos. Mas o 

que predomina a maioria dos brasileiros e a moral oportunista, em todas as 

areas, inclusive na empresarial. 
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De acordo com Nalini: 

"essas duas morais convivem em urn cons6rcio ins61ito, porque 

amplamente contradit6rio, reproduzindo-se nos mais comezinhos atos e 

pensamentos dos agentes e organiza~oes. E, dada essa patente ambivalencia, 

celebram uma antol6gica hipocrisia. Certo mal-estar moral e muito comum 

entre os brasileiros, mistos de confusao ou de dissimula~o." (p.281 ,2008). 

As empresas sao formadas por seres humanos. E impossivel pretender 

que a etica por eles vivenciada refugisse aos parametros nacionais. Pois 

mesmo as empresas estrangeiras acabam cedendo a ruptura etica nacional 

brasileira. 

2.13 As empresas brasileiras que possuem c6digo de etica. 

Como foram explicitados no t6pico anterior, os brasileiros em sua 

maioria, convivem com a moral do oportunismo, inclusive os envolvidos com a 

area empresarial. Sera este o motivo que leva as empresas brasileiras a adotar 

os c6digos de etica. Em urn artigo on-line da lnfoMoney, de agosto de 2008, 

cujo o tema foi Poucas empresas tern C6digo de Etica escrito por Karin Sato 

afirma que: 

" em SAO PAULO - Entre as 500 maiores 
empresas em atuagao no Brasil, apenas 148 ou 
29,6% de/as possuem e/ou disponibilizam em 
seu site corporativo nacional o C6digo de Etica. 
0 dado integra a pesquisa C6digo de Etica 
Corporativo 2008, do Jnstituto Brasileiro de Etica 
nos Neg6cios. Entre as 352 que nao possuem 
ou nao disponibilizam para 0 publico OS C6digos, 
em suas paginas nacionais da web, 105, numero 
que corresponde a 29, 8%, o fazem no site 
corporativo global, por tambem serem 
estrangeiras. Destas 105, 15 trazem C6digos de 
Etica traduzidos para varios idiomas, inclusive o 
portugues". 

Pode-se observar que sao poucas empresas e empresarios brasileiros, 

que estao preocupados com o desenvolvimento social e humano. Mas e 

preciso criar consciencia critica em nossa sociedade, para isto mais cidadaos 

devem se inteirar dos assuntos que beneficiam a sociedade, para assim poder 

cobrar, e exigir ac;oes de responsabilidade social das empresas. 
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Foram extraidos da internet tres c6digos de etica e responsabilidade 

social de tres respectivas empresas atuantes no mercado brasileiro( Anexo 1), 

as quais se pode analisar que todas possuem uma preocupayao, voltada a 

infancia e adolescencia, a comunidade, a educagao e ao meio ambiente. 

Priorizando, os empregados, fornecedores, consumidores e os acionistas. 
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3 CONSIDERACOES FINAlS 

Este trabalho permitiu conhecer urn pouco mais sobre a etica, e a etica 

nas empresas, em urn contexto mais te6rico, mas trazendo tambem uma 

abordagem pratica de algumas empresas atuantes no mercado brasileiro. 

Fica clara a necessidade da busca de informagao e compreensao sobre 

a etica e responsabilidade social, para que isto ocorra o melhor caminho e por 

meio da informagao, pesquisa, aplicagao e atuagao, fazendo com que todos 

conhegam as formas de se conviver melhor em sociedade. 

E papel das empresas e empresarios compreenderem o processo de 

desenvolvimento de uma sociedade, promovendo o avango individual e 

coletivo, dentro de urn ambiente positivo, que incentive os seus funcionarios, 

clientes, fornecedores e acionistas a criar solugoes e explorar possibilidades, 

respeitando a forma como cada urn interage dentro do contexto apresentado e 

em algumas situagoes reavaliando a sua pratica e tendo que proporcionar 

atividades que facilitem este processo. 

0 projeto realizado foi de grande importancia, oportunizou o 

desenvolvimento do tema que precisa ser trabalhado com mais atengao, para 

que as empresas nao esquegam, que por mais importante que seja o lucro 

elas continuam fazendo parte de uma sociedade que esta inserida em urn 

mundo, que precisa ser preservado de todas as maneiras possiveis, 

possibilitando assim urn desenvolvimento natural de uma sociedade 

consciente, critica e ativa no que diz respeito a etica e responsabilidade social. 

Espera-se que este Trabalho consiga fazer com que os professores, 

estudantes, empresarios, empregados e todos os envolvidos neste contexto 

percebam a importancia que exercem para a sociedade como urn todo e 

principalmente no processo conscientizagao social, os quais representam 

agentes ativos da sociedade. 
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ANEXOS 



HSBC 

C6digo de etica 
0 c6digo de etica ou de compromisso social e urn instrumento de realizagao da visao e da 
missao da empresa, que orienta suas agoes e explicita sua postura social a todos com quem 
mantem relagoes. 

Missao, Visao e Valores 

0 HSBC sabe que para alcanyar excelencia em sua categoria e preciso estar sempre cuidando 
de sua conduta e seu desempenho. 

Para isso, estipulamos missoes, metas e valores que acreditamos serem fundamentais para a 
instituigao, clientes e colaboradores. 

Missao 

• Garantir a excelencia na entrega de produtos e servigos financeiros, maximizando valor 
para clientes e acionistas. 

Vi sao 

• Ser o melhor grupo financeiro do Brasil em gerayao de valor para clientes, acionistas e 
colaboradores. 

Val ores 

• Nossa conduta deve refletir os mais altos padroes de etica; 
• Nossa comunicayao deve ser clara e precisa; 
• Nosso gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado; 
• Nosso relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado 

na responsabilidade e confianya entre as partes. 

Os Quatro Pilares do HSBC 

Para atingir o objetivo de garantir a excelencia na entrega de produtos e servigos financeiros, 
maximizando valor para clientes e acionistas, o HSBC Bank Brasil sustenta todas as suas 
agoes em quatro pilares fundamentais: 

Solidez 
Com uma rede internacional de aproximadamente dez mil escrit6rios em 83 paises e territ6rios, 
143 anos de experiencia, mais de 128 milhoes de clientes e ativos de US$ 2.354 bilhoes, o 
Grupo HSBC e urn dos mais s61idos grupos financeiros do mundo. Essa seguranya faz parte e 
reforya os beneficios de todos os produtos e servigos do HSBC no Brasil, seja uma conta 
corrente, urn seguro de vida, urn plano de previdencia privada, urn fundo de investimento, etc. 

Relacionamento 
Em todo o mundo, o HSBC tern uma politica de relacionamento que coloca o cliente sempre 
em primeiro Iugar. Em nossas agencias, escrit6rios e mesmo no suporte a nossos canais de 
atendimento remoto, como Phone Centre do HSBC - Servigos Bancarios e Internet Banking, 
temos colaboradores 100% dedicados a fazer mais pelo cliente, sempre dispostos a ouvir e 
resolver seus problemas. 



Proximidade 
Onde quer que voce esteja, em qualquer momenta da sua vida, o HSBC esta ao seu lado. Para 
conseguir isso, investimos constantemente em infra-estrutura e tecnologia. Para o cliente, essa 
proximidade e percebida nos dez mil escrit6rios que o Grupo HSBC tern ao redor do mundo. 0 
HSBC Bank Brasil esta presente em 565 municipios brasileiros, com 933 agencias, 457 postos 
de atendimento bancarios, 949 postos de atendimento eletronicos e 2. 000 ambientes de auto
atendimento, com 5.673 caixas automaticos. Os clientes contam ainda com 27 mil caixas 
automaticos na rede compartilhada com outros bancos no Brasil. 

Know-how 
0 Grupo HSBC nao se tornou uma das maiores instituigoes financeiras do planeta por acaso. 
Desde 1865, quando abriu o primeiro escrit6rio, o HSBC tern sido respeitado mundialmente 
pelo profunda conhecimento que possui da industria de servigos financeiros. Essa experiencia 
foi adquirida e ampliada ao Iongo dos anos, nos quais o Grupo cresceu tanto organicamente 
quanta por meio de aquisigoes. 0 contato com diferentes culturas na Europa, Asia-Pacifica, 
Americas, Oriente Media e Africa moldou urn curricula sem paralelo. Hoje, o HSBC pode se 
orgulhar de ser o banco local do mundo, oferecendo a seus clientes uma presenga 
internacional com grande experiencia nos mercados locais. 

Nenhum outro banco presente em nosso pais consegue oferecer uma relagao tao harmonica e 
positiva entre esses quatro pilares fundamentais. No Brasil e no mundo, voce pode sempre 
contar com o HSBC. 

Conheca o lnstituto HSBC Solidariedade 

Nossa equipe 

Conhega a equipe e a localizagao do lnstituto HSBC Solidariedade. 



Nossos princrpios 

Veja o porque da criac;ao do Institute HSBC Solidariedade. 

Como atuamos 

As boas praticas de governanc;a corporativa tern como objetivo aumentar o valor da sociedade, 
facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 

Nossos compromissos 

Veja quais sao c6digos de conduta externos que o Institute HSBC Solidariedade segue. 

Relat6rio de Sustentabilidade 2007 

Nosso hist6rico 



8 Jeitos de Mudar o Mundo 

Atingir os 8 macro objetivos ate o anode 2015, por meio de a9oes concretas dos governos e 
da sociedade. 

Dicas para voce 
praticar solidariedade 

Nos brasileiros ja nascemos solidarios. 
E s6 usarmos a nossa imagina9ao e fazer do mundo urn Iugar mais feliz! 

lnfancia feliz 

I 
====~lnvestir nas nossas crian9as e ajudar a transformar o Brasil. 

Educa9ao 

I 
.___..-:.::...:;_=c==---:....--=~0 melhor caminho para o desenvolvimento e a educa9ao. 

Comunidade 

I 
t.:=:== ==:=__=====lsaiba como criar condi9oes para o desenvolvimento integral das 
comunidades. 

Meio Ambiente 



l 
I 

llnvestir na natureza e cuidar do nosso maior patrimOnio. 

Como voce pode contribuir 

Cada urn de nos pode ser urn agente transformador. Com boa vontade e dedicagao, 
exercemos nossa responsabilidade social individual como construtores de urn mundo mais 
feliz. 

Confira as dicas do lnstituto HSBC Solidariedade para voce fazer urn mundo mais feliz: 

• Voce pode adquirir produtos e servigos sustentaveis do HSBC 
• Voce pode realizar trabalho voluntario 
• Voce pode apoiar financeiramente projetos sociais 
• Voce pode criar seu mundo mais feliz 

www.hsbc.eom.br/ .. hsbclhsbc .. ./missao-visao-e-valores 



OBOTICARIO 

Empresa 

Formulas inovadoras, qualidade e relacoes eticas transformam 
pequena farmacia na maior rede de franquias de cosmeticos do 
mundo. 

0 espfrito empreendedor de Miguel Krigsner, fundador do Boticario, aliado 
ao 
desejo de inovar e atender cada cliente de forma personalizada, 
transformou uma pequena farmacia de manipulagao aberta em 1977, no 
Centro de Curitiba (PR), na maior rede de franquias de perfumaria e 
cosmeticos do mundo. 0 Boticario nao cresceu por acaso. Conquistou o 
publico com produtos inovadores, relagoes eticas com parceiros e com a 
comunidade e com a pratica de valores que norteiam a atuagao dos 
colaboradores desde o infcio. 

0 grande passo para a futura expansao do neg6cio foi a abertura da loja, em 
1979, no Aeroporto Afonso Pena, que atende Curitiba e regiao. Pessoas d~ 
varias regioesdo pais encontraram ali produtos diferenciados. 

A qualidade despertou em que os experimentava o interesse de revende-los 
pelo Brasil. Um ano depois foi inaugurada a primeira franquia 0 Boticario, 
em Brasilia. Em 1985 ja eram cerca de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. 
Atualmente, 0 Boticario e a maior rede de franquias de perfumaria e 
cosmeticos do mundo, com mais de 2.660 lojas no Brasil e presenga em mil 
pontes de venda e 73 lojas exclusivas de outros 15 pafses. 

A demanda cresceu. Em 1982 foi inaugurada a fabrica em Sao Jose dos 
Pinhais, na Grande Curitiba. Hoje, ela emprega 1.400 funcionarios e tem 
area construfda de 39 mil m2

• A linha que comegou na decada de 70 com 
dois produtos- um creme hidratante e um shampoo a base de algas 
marinhas- conta hoje com cerca de 600 itens, divididos em perfumaria, 
maquiagem, cuidados para o corpo, cuidados faciais, protetores solares, 
desodorantes, sabonetes e shampoos. 

0 Boticario sempre buscou modernizar-se em sua trajet6ria, mas nunca 
deixou de disseminar valores. Hoje cria, produz, distribui e vende seus 
produtos, integragao que e reflexo do trabalho de todos os colaboradores, 
fornecedores e franqueados. 

Desde aquela epoca muita coisa mudou, mas a essencia do Boticario 
continua a mesma- levar beleza, satisfagao e a possibilidade da 
transformagao a cada consumidor. 

que nos move 

Visao 

Conectar as pessoas aos odeais de beleza, sendo a marca preferida, com rentabilidade e 
cresdmento acima do mercado. 



Prop6sito Profundo 

Contribuir para um mundo mais belo. 

Valores Culturais 

:: Criatividade 

:: Cuidado e aten9ao aos detalhes 

:: Entusiasmo pelos desafios e pel as realiza96es 

:: Etica 

:: Foco no foco do cliente 

:: Valoriza9ao das pessoas 

:: Valoriza9ao das rela96es 

Responsabilidade Social 

0 futuro do planeta Terra depende do comportamento dos seres humanos 
em rela9ao a sociedade, aos neg6cios e aos recursos naturais existentes. 
Qualquer fator social, economico ou ambiental que afete uma na9ao e de 
interesse do mundo, pais somas tudo e todos um s6. 
Preservar o equilibria do planeta e o melhor que podemos oferecer as 
gera96es futuras e e com esta premissa que 0 Boticario atua na gestao dos 
seus neg6cios. Responsabilidade em rela9ao as pessoas e a natureza sao 
valores muito presentes na forma de gerir nossos neg6cios. Sabemos que 
uma empresa sozinha nao consegue mudar o mundo, mas acreditamos que 
ela pode contribuir significativamente para que isto aconte9a. 

Com a participa9ao da nossa rede de franquias -a maior do mundo em 
perfumaria e cosmeticos, dos nossos consumidores, fornecedores, 
colaboradores, comunidade, governo e sociedade, estamos formando uma 
rede do bem, na qual um numero cada vez maior de pessoas contribui para 
construir uma realidade mais justa, um mundo melhor. 

Conhe9a a seguir as pollticas e compromissos assumidos pela empresa, seu 
investimento social privado e suas a96es socialmente responsaveis. 

Politicas e Compromissos 



Todas as ac;oes que permeiam os neg6cios da marca 0 Boticario buscam 
contribuir na construc;ao de um futuro melhor para os seres humanos e para o 
meio ambiente. 

lnvestimento Social Privado 

I!NSTHUTO 

0 Bot.icario 

0 Boticario destina aproxirnadamente 1% da receita liquida para o lnvestimento 
Social Privado, e foca suas ac;oes na preservac;ao do meio ambiente e na 
disseminac;ao da cultura e da educac;ao. 

Gestio da Responsabilidade Social 

0 modele de gestae adotado pelo Boticario busca integrar nossa cadeia de valor 
com praticas de neg6cios socialmente responsaveis: 

lnvestimento Social Privado 

Acreditamos que para ser uma empresa bem-sucedida, e precise ir alem do 
Iuera financeiro. Uma gestae de sucesso contribui para a preservac;ao do 
meio ambiente e e capaz de ter praticas socialmente responsaveis 
permeando o seu neg6cio. 

Funda~io 0 Boticario de Prote~io a Natureza 



A Fundagao 0 Boticario ja financiou mais de mil projetos de outras 
organizagoes. AIE§m disso, criou e mantem duas reservas naturais e investe na 
sensibilizagao da sociedade para a prote<;ao da natureza por meio das Estagoes 
Natureza. 

lnstituto 0 Boticario 

I~ NST ITUTO 

0 Boticario 

Preservar o patrimonio cultural brasileiro, valorizando a arte e a cultura para 
promover a educagao. Estes sao os principais objetivos do Institute 0 Boticario, 
uma organizagao sem fins lucrativos com sede em Curitiba. 

PoHticas e Compromissos 

Com uma administra<;ao etica e transparente, 0 Boticario conduz seus 
neg6cios baseado em valores s61idos de respeito aos seres humanos e ao 
meio ambiente. Assumimos compromissos de promover os direitos humanos, 
a erradica<;ao do trabalho infantil, o comercio justo, a conserva<;ao da 
natureza eo cumprimento das Metas do Milemio. 

Saiba mais sobre nossas polfticas de responsabilidade social e os 
compromissos assumidos pela empresa. 

Politicas do Boticario 

o Botkxirio~ 
~- ~ 

Por meio de politicas especfficas em sua gestao, 0 Boticario busca a integra<;ao em tres 
dimensoes: social, economica e ambiental. 

Pacto Global 



Mais que praticar uma gestao responsavel, a empresa se mobiliza para disseminar os valores 
fundamentais propostos pelo Pacto Global. 

Metas do Milenio 

As oito metas do milenio permeiam as ac;oes e relac;oes do Boticario com todos os elos da sua 
cadeia de valor. 

Compromisso com a Crianca e o Adolescente 

A Fundac;ao Abrinq concedeu ao Boticario o selo "Empresa Amiga da Crianc;a" por assumirmos 
compromissos em beneffcio da inftmcia. 

Gestao de Responsabilidade Social 

Quando falamos em responsabilidade social, a palavra de ordem e 
integrac;ao. 0 futuro do planeta depende da conscientizac;ao de que 
somos tudo e todos, um s6. 

Por isso, ao gerir nossos neg6cios, buscamos integrar todos os elos 
da nossa cadeia de valor com as estrategias de neg6cios, valores, 



poHticas, indicadores sociais e ambientais da empresa para o 
equilfbrio social, economico e ambiental. 

Fornecedores 

Os fornecedores da empresa sao convidados a refletir sobre suas a~oes 
assumir compromissos de atuar com responsabilidade social em seus ne 
Todos os anos, as melhores praticas sao reconhecidas pelo Boticario. 

Consumidores 

0 sucesso de uma organiza~ao nao se mede apenas pela qualidade de s 
produtos e servi~os, mas depende tambem de atender as expectativas dE 
consumidores em rela~ao a preserva~ao do meio ambiente. 

Comercio Justo e Solidario 

0 Boticario, ao lado de parceiros como a ONG Visao Mundial e a empres 
Comercio Solidario, se propoe a incentivar a discussao do comercio Justo 
Brasil e a criar oportunidades para pequenos produtores. 

Franqueados 



0 Boticario desenvolve agoes especificas para incentivar sua rede de 
franqueados a gestao socialmente responsavel, comprometida com o tod 
construgao de uma sociedade mais justa. 

Publico lnterno 

0 Boticario acredita que o principal diferencial competitive das empresas, 
pessoas que trabalham nela, para ela ou que fazem neg6cios com ela. 

Comunidade 

A comunidade do entorno da fabrica e envolvida pela empresa atraves de 
programas culturais, educativos e de oportunidades profissionais. 

Meio Ambiente 

A contaminagao das aguas e solos, a poluigao do ar, a escassez de recursos naturais sao 
problemas globais que ameagam a manutengao da vida na terra. A preocupagao com o meio 
ambiente faz parte da hist6ria do Boticario. Este posicionamento ambientalmente responsavel 
se expressa em agoes internas de minimizagao dos impactos ambientais, mobilizagao e 
conscientizagao ambiental com diversos publicos relacionados ao neg6cio e na consolidac;ao 
do investimento social privado da empresa, como a criagao e destinagao de recursos a 
Fundagao 0 Boticario de Protegao a Natureza. 

Polrtica Ambiental 



0 Boticario, par acreditar que a garantia da qualidade de vida das gera9oes presentes e futuras 
depende da compatibiliza9ao do desenvolvimento s6cio-economico com a adequada prote9ao 
da natureza e do meio ambiente, fato ja demonstrado na pratica ao direcionar suas a9oes de 
cidadania empresarial (investimento social) para a conserva9ao da natureza, determina-se a: 

:: Alem de atender a legisla9ao ambiental afim, sempre que possfvel, superar os requisites 
legais ou normativos. 

:: Considerar o ciclo complete de suas atividades e respectivos impactos ambientais, 
buscando utilizar de forma eficiente os recursos (materiais, combustfvel e energia) e minimizar 
os possfveis riscos e impactos ambientais decorrentes de todas' suas atividades. 

:: Conscientizar e educar sua for9a de trabalho para que essa poHtica seja par eta assimilada e 
implementada, encorajando seus fomecedores e franqueados a agirem da mesma forma. 

:: Comunicar sistematicamente as partes interessadas esta polftica e decorrentes a9oes de 
gestae ambiental e de conserva9ao da natureza. 

:: Assegurar os recursos necessaries para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais 
estabelecidas, bern como assegurar a constante analise critica e adequa9ao dos mesmos. 

Projetos 

Campanhas de coleta seletiva 

fato de termos consciencia de que todos nos 
zimos quantidades diarias de lixo ja e 0 

uficiente para nos esfor9armos a participar 
mente do processo de separ89ao, 

'!llrnn'!lloo;ronamento, coleta e destina9a0 final dos 
duos. 

A coleta seletiva e uma alternativa 
ecologicamente correta que desvia, do destine em aterros sanitarios ou 
lixoes, residues s61idos que podem ser reciclados e minimiza o uso de 
materia-prima reciclavel e conseqoentemente diminui a extra9ao dos nossos 
recursos naturais. 

Em 2004 foi implementada a coleta seletiva no Boticario. Esta coleta e 
realizada por meio de coletores padronizados e identificados. 

No ana de 2005 demos inicio a campanha da reciclagem seletiva com a 
finalidade de melhorarmos o monitoramento e a eficiemcia da coleta seletiva 
por area. 

3R's- Reduzir/ Reutilizar/ Reciclar 
0 Boticario realiza campanhas de educa9ao 
ambiental, sempre pensando nos 3R·s que sao: 

Reduzir: devemos aprender a reduzir a 
quantidade do lixo que geramos. E simplesmente 
uma questao de reordenar os materiais que 
usamos no dia-a-dia. Uma das formas de se 



tentar reduzir a quantidade de lixo gerada e combatendo o desperdicio de 
produtos e alimentos consumidos. 
A redu~ao do volume de lixo significara redu~ao de custos, alem de fator 
decisive na preserva~ao dos recursos naturais. Menos lixo gerado tam bern 
implicara em estrutura de coleta menor, e tambem em redu~ao de custos de 
disposi~ao final. 

Reutilizar: existem inumeras formas de reutilizar os mesmos objetos, ate por 
motives economicos. Escrever nos dois lados da folha de papel, usar 
embalagens retornaveis e reaproveitar embalagens descartaveis para outros 
fins, sao apenas alguns exemplos. 

Reciclar: a reciclagem forma o terceiro ponto do tripe, sendo alternativa 
quando nao e mais possivel reduzir nem reutilizar. 

Kaizen Eco-rentavel (GER) 

BEnEFfcaos 
ORGAniZACIOnAIS 

BEnEFfcaos 
ECOLOGICOS 

i'• 

eEnEFfcaos 
Economtcos REOUCAO 

OE CUSTOS 

0 Kaizen Eco-rentavel surgiu de uma parceira com o SENAIICIC - CETSAM 
e implantou-se no Boticario urn projeto piloto de gestao de custos ambientais. 
Durante o processo de implanta~ao o processo foi associado ao Kaizen -
uma metodologia de origem japonesa que prega a melhoria continua. 

Gestao empresarial ECO-Rentavel (GER) tern como finalidade identificar 
oportunidades de melhorias relacionando os beneficios ambientais e 
economicos, cujo foco e o processo produtivo. 

A implementa~ao desta metodologia permite a empresa sensibilizar seus 
colaboradores em rela~ao a questao ambiental e de sua responsabilidade 
quanto a gera~ao de residues; otimizar processes internes, reduzir custos 
ambientais, minimizar investimentos tim de tubo, dentre outros. 

Bio-Consciencia 

Biocons:denda . 
0 B . _.. "" ~ . Preocupado com a garant1a das presentes e 

-. OtlC~lflOfuturas gera~oes, 0 Boticario lan~ou em 
Curitiba o projeto "Bioconsciencia o Boticario". 
Atraves do projeto a empresa convida os seus 

consumidores a devolver nas lojas as embalagens da marca, p6s-consumo, 



possibilitando a reciclagem dos diferentes materiais que as compoem. 
A finalidade da campanha e reduzir a quantidade de residuos dispostos 
incorretamente reciclando-os, alem de ser urn instrumento de educa~o 
ambiental. 0 projeto teve inicio em 2007 em Curitiba, foi estendido para Bela 
Horizonte (MG), Campinas (SP) e Recife (PE) em 2008 e em 2009 teve inicio 
a expansao gradativa para todas as lojas do Pais. 

internet.boticario.com.brl . .lmenuitem.254a 73329a435a4d638a 7c78e2008a0cl? ... -
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C6digo de Etica 

lntrodw;ao 
Nossos Valores 
Artigo 1° Premissa 

TIM PARTICIPAQOES S.A. (RELAGAO COM INVESTlDORES} 

Artigo 2° Objetivos e Valores 
Artigo 3° Sistema de Centrale Interne 
Artigo 4° Rela~ao com as Stakeholders I Partes lnteressadas 

4.1 Acionistas 
4.2 Clientes 

4.2.2 Concorrentes 
4.2.3 Fornecedores 
4.2.4 lnstitui~oes 
4.2.5 Meio-Ambiente 

4.3 Comunidade 
4.4 Recursos Humanos 
4.5 Mercado 

Artigo 5° Transa~oes com Partes Relacionadas 
Artigo 6° Condutas dos Usuaries do C6digo 
Artigo 7° Cumprimento do C6digo . 
Artigo 8° Monitoramento e Revisao do C6digo 

lntroducao 

C6digo de Etica. Nossos Valores na pratica. 

:EN GUSH 

OUTROS RECURSO 

Voce ja conhece nossos valores. Eles sao compartilhados par todos, sendo responsaveis pela 
forma~ao de nossa identidade empresarial. 0 C6digo de Etica apresenta as atitudes que estao 
de acordo com a cultura e as valores da TIM. Ele e seu guia para coloca-los em pratica da 
melhor maneira. Seguindo o C6digo de Etica, estamos integrando nossas ideias e objetivos para 
consolidar uma identidade cada vez mais forte para a Empresa. 

Leia e siga o C6digo de Etica. A TIM cresce e voce tambem. 

Nossos valores 



PRC)~ATI\liDADE, 

Antecipa e influencia positivamente os eventos. Capta e desenvolve as oportunidades que se 
apresentam, formulando propostas e iniciativas uteis ao alcance dos objetivos organizacionais. 

TRANSPARENGIA 

Assegura atraves de sua conduta transparente e etica, o fortalecimento de relacionamentos 
internos e externos fundamentados em principios de lealdade e troca de informac;Qes. 

~ VELOCIDADE 

Considera o tempo como urn recurso importante cuja otimizacao impacta nos custos do servico e 
na possibilidade de fidelizacao do cliente interno ou externo. Mesmo diante de situacao 
complexa e com ausemcia de informacoes, apresenta solucoes ageis e eficazes. 

EXCELENCIA PROFISSIONAL 

Desenvolve as competemcias requeridas por seu campo de atuacao, transmitindo seguranca e 
credibilidade aos demais. Responsabiliza-se por seu autodesenvolvimento, utilizando este 
projeto de crescimento profissional, como sua contribuicao para o sucesso da TIM. 

FOGO NO CLIENiTE 

Considera o cliente, interno ou extemo, como seu principal empregador e sua satisfacao como 
valor fundamental. Sabe escutar seus clientes para antecipar ou responder rapidamente as 
necessidades identificadas. 

ESPfR~TO OE EQUIPE 

Coopera e age em conjunto, minimizando os conflitos e maximizando a troca de informacoes, 
promovendo o aproveitamento da contribuicao profissional de todos em busca de urn resultado 
comum. 

tNOVA(fAO 

Assegura o desenvolvimento de solugoes inovadoras, promovendo novos caminhos para a 
melhoria de processos e sistemas existentes, reforcando, desta forma, o posicionamento da TIM 
no mercado. 



• ESPIRlTO EMPREENDEDOA 

Responsabiliza-se diretamente pelo alcance de resultados concretes, assumindo desafios e 
riscos que lhe foram delegados como uma oportunidade de crescimento, sem demandar a sua 
supervisao problemas passfveis de resolugao no proprio ambito de sua atuagao. 

ARTIGO 1°- PREMISSA 

• 0 grupo Telecom ltalia conduz sua atividade interna e externa observando os principios 
contidos no presente C6digo, alicerce do modele organizacional e do sistema de controle 
interne do Grupe, convencido de que a etica na condugao dos neg6cios e, tambem, 
condigao necessaria para o sucesso da empresa. 

• Nesse cenario, a Telecom ltalia aderiu- e incentiva a adesao de todas as Sociedades do 
Grupe - ao Pacta Global (Global Compact) promovido pela Organizagao das Nagoes 
Unidas (ONU), em materia de direitos humanos, protegao do meio ambiente, condigoes 
de trabalho e com bate a corrupgao, garantindo a plena execugao deste compromisso 
institucional mediante a realizagao de iniciativas pontuais sabre temas de carater 
ambiental e social, com particular atengao as seguintes areas de atuagao: a) poHticas 
ambientais; b) politicas sociais relativas ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, a saude 
e seguranga, a liberdade de associagao e ao direito a contratagao coletiva, a nao
discriminagao, aos procedimentos disciplinares, ao horario de trabalho, a remuneragao; 
c) relagoes com os fornecedores no processo de compra do Grupe Telecom ltalia. 

0 que e o Pacto Global (Global Compact)? 

lniciativa que propoe a comunidade 
empresarial global o desafio de apoiar 
mundialmente a promogao de valores 
fundamentais nas areas de direitos humanos, 
direitos do trabalho, protegao ambiental e 
combate a corrupgao. 

• Devem observar o presente C6digo - nos limites das respectivas competencias, fungoes 
e responsabilidades -, os 6rgaos sociais, os colaboradores, o corpo gerencial, os 
prestadores de servigo de todas as Sociedades do Grupe, assim como os colaboradores 
e terceiros com relagao de neg6cios com o Grupo. 

0 Codigo de Etica apresenta os principios seguidos pelo Grupe Telecom ltalia. Ele e a 
base do nosso modelo organizacional e do sistema de controle interno, pais 
consideramos a etica na condugao dos neg6cios como urn fator que influi no sucesso da 
empresa. 
Voce deve segui-lo de acordo com seus poderes, fungoes e responsabilidades. 

ARTIGO 2° - OBJETIVOS E VALORES 

• 0 objetivo basico das Sociedades do Grupe Telecom ltalia e a criagao de valor para o 
acionista, de forma sustentada, em observancia aos princfpios constantes neste C6digo. 



Para este fim, devem ser orientadas as estrategias industriais e financeiras e as 
decorrentes condutas operacionais, inspiradas no emprego eficiente dos recursos. 

Objetivo 
Gerar valor para nossos acionistas e o objetivo basico das Sociedades do Grupo 
Telecom ltalia . Uma meta que e alcancada por meio do emprego eficiente dos recursos. 
Portanto, todas as estrategias industriais e financeiras devem ser orientadas para que o 
objetivo seja possivel. 

• As Sociedades do Grupo: 

Na condiyao de membros ativos e responsaveis pelas comunidades em que operam, tern o 
compromisso de respeitar e fazer com que respeitem, intemamente, as leis vigentes nos paises 
em que exercem sua atividade e os principios eticos normalmente aceitos, de acordo com os 
padroes intemacionais, na conduyao dos neg6cios: transparencia, honestidade e lealdade. 

As Sociedades do Grupo sao membros ativos e responsaveis de sua comunidade e 
devem respeitar as leis do pais em que operam. 

Alem disso, as Sociedades do Grupo Telecom ltalia seguem os seguintes Principios 
Eticos lnternacionais: 

• Transparencia 
• Honestidade 
• Lealdade 

Devem rejeitar e condenar comportamentos ilegais ou de alguma forma incorretos (em relacao a 
comunidade, as autoridades publicas, aos clientes, aos trabalhadores, aos investidores, aos 
fornecedores e aos concorrentes) para alcanyar seus pr6prios objetivos econ6micos, os quais 
devem ser perseguidos exclusivamente com a excelencia de seus produtos e services em 
termos de qualidade e custo/beneficio, com base na experiencia, na atencao ao cliente e na 
inovayao. 

Valores 
Para alcanyar seus objetivos economicos, as sociedades nao devem fazer uso de 
comportamentos ilegais ou incorretos. Devem se empenhar no aperfeicoamento da 
excelencia de seus produtos e services. Experiencia, atencao ao cliente e inovayao sao 
os preceitos basicos para que isso aconteca. 

Devem adotar instrumentos organizacionais capazes de prevenir a violayao das leis e dos 
principios de transparencia, honestidade e lealdade por parte dos pr6prios funcionarios e 
colaboradores, assim como devem tomar medidas que assegurem que tais instrumentos sejam 
respeitados e efetivamente implementados. 

Devem garantir ao mercado, aos investidores e a comunidade em geral plena transparencia 
sobre suas acoes, sempre resguardadas as informacoes estrategicas. 

Devem envidar todos os seus esforcos para promover uma competiyao leal, que considerem de 
seu proprio beneficia, bern como do beneficia de todas as operadoras do mercado, seus clientes 
e os Stakeholders/partes interessadas em geral. 



0 que sao Stakeholders? 

Os Stakeholders sao todas as pessoas e 
empresas que influenciam ou sao impactadas 
pelas acoes de uma organizacao empresarial. 
A empresa que considers os Stakeholders 
entende que seu publico alvo nao e so o 
consumidor final, mas todos os segmentos 
relacionados a sua atividade. 

Os clientes, funcionarios, fornecedores, 
acionistas, concorrentes, o governo e ate as 
futuras geracoes sao exemplos dos 
Stakeholders da TIM. 

Devem perseguir a excelemcia e a competitividade no mercado, oferecendo aos seus clientes 
produtos e services de alta qualidade e que atendam de forma eficiente suas exigencias. 

Devem estar conscientes da importancia estrategica dos services por elas prestados para o 
bem-estar e o crescimento das comunidades em que operam. 

Devem proteger e valorizar os recursos humanos que utilizam. 

Devem empregar com responsabilidade os recursos, tendo como meta o desenvolvimento 
sustentavel, respeitando o meio ambiente e os direitos das futuras geracoes. 

Devem tomar a iniciativa de realizar atos de liberalidade, especialmente em favor de organismos 
e entidades sem fins lucrativos, mediante iniciativas de carater humanitario e cultural, social e 
esportivo, que representem acoes concretas que criem valor agregado aos acionistas e aos 
stakeholders, sob a 6tica ainda de urn comportamento etico e civil; 

Devem garantir o correto planejamento e a realizacao tempestiva dos objetivos da empresa, em 
forte coerencia com as diretivas estrategicas do Grupo Telecom ltalia correlatas, tendo como 
compromisso prioritario a criacao de valor. 

Alguns deveres das empresas do Grupo Telecom ltalia: 

• Transparencia nos neg6cios 
• Promover a lealdade na concorrencia 
• Buscar excelencia e competitividade no mercado 
• Atender ao bem-estar e ao crescimento das comunidades nas quais operam. 
• Valorizar seus recursos humanos. 
• Ter como meta o desenvolvimento sustentavel. 

ARTIGO 3°- SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 



• Urn sistema eficiente e efetivo de controle intemo e condiyao necessaria a conduyao dos 
neg6cios em conformidade com os principios deste C6digo. Neste contexto, o sistema 
de controle interno se enquadra como processo- constituldo por regras, procedimentos 
e estruturas organizacionais- destinado a assegurar: a) a efici€mcia da gestao societaria 
e empresarial; b) o seu reconhecimento e verificagao tam bern atraves da rastreabilidade 
de atos e operagoes; c) a confianga nas informagoes contabeis e de gestao; d) a 
observancia das leis e dos regulamentos de cada fonte e a proteyao da integridade 
empresarial, a fim de prevenir fraudes que tragam prejuizo para as Sociedades do Grupo 
Telecom ltalia e para os mercados financeiros Nesse sentido, todas as pessoas para as 
quais este C6digo se direciona devem colaborar para que o sistema funcione 
adequadamente. 

• Sao aspectos especialmente importantes do sistema de controle intemo: a correta 
especificayao de deveres e responsabilidades, com uma coerente alocayao da 
delegagao das atividades operacionais e a confiabilidade dos dados contabeis e de 
gestao. 

• 0 levantamento, registro, elaboragao e apresentagao dos dados contabeis, 
administrativos e gerenciais, segundo as modalidades e nos termos previstos pelas 
normas aplicaveis e alinhadas aos procedimentos empresariais, representam urn 
objetivo prioritario para as Sociedades do Grupo. 0 alcance deste objetivo - para o qual 
e necessaria a colaboragao de todos os usuarios do C6digo - e responsabilidade 
primaria do Chief Executive Officer (Diretor Presidente), do Chief Financial Officer 
(Diretor Financeiro), e dos responsaveis pela contabilidade e pelo controle operacional 
de cada Sociedade do Grupo. 

Dados contabeis e gerenciais 

0 Diretor Presidente e o Diretor Financeiro sao primariamente responsaveis pelo 
levantamento, manutengao, processamento e divulgagao dos dados contabeis, 
administrativos e gerenciais. 

ARTIGO 4° - RELACCES COM OS Stakeholders /Partes lnteressada 

4.1 Acionistas 

As Sociedades do Grupo comprometem-se a garantir igualdade de tratamento a todas as 
categorias de acionistas, evitando tratamentos preferenciais. As vantagens decorrentes de 
pertencer a urn grupo empresarial devem ser garantidas com observancia as normas aplicaveis 
e ao interesse individual de cada uma das Sociedades na lucratividade das suas atividades e na 
criayao de valor para os seus acionistas. 

Acionistas 
A igualdade entre os acionistas e garantida pelas Sociedades do Grupo. Em funyao 
disso, os comportamentos que favoregam alguma categoria de acionistas sao 
condenados. 

4.2 Clientes 



As Sociedades do Grupo baseiam a exceh~ncia dos produtos e servigos oferecidos na atengao 
aos clientes e no desejo de satisfazer seus pedidos. 0 objetivo primaz perseguido e o de 
assegurar uma resposta imediata, qualificada e competente dirigida as exigencias dos clientes, 
baseando suas condutas na honestidade, cortesia e colaboragao, sob uma 16gica de foco no 
cliente, respeitando principios pontuais de disciplina dispostos por procedimentos. Neste 
contexto, e valorizada tambem a atividade de colaboragao com as associagoes dos 
consumidores, atraves da estipulagao de acordos especificos sobre a questao. 

4.2.2 - Concorrentes 

As Sociedades do Grupo devem se empenhar em promover uma competigao leal, considerada 
funcional no atendimento dos interesses do Grupo e de todas as operadoras de mercado, dos 
clientes e dos stakeholders em geral. . 

4.2.3 - Fornecedores 

As Sociedades do Grupo devem garantir que os processos de compra sejam destinados ao 
fornecimento de produtos/servigos com as melhores condigoes de mercado, assegurando ao 
mesmo tempo os requisitos de qualidade, seguranga e respeito ambiental. 

4.2.4 - lnstitui~oes 

As Sociedades do Grupo desejam manter uma relagao de colaboragao e de transparencia com 
as lnstituigoes nacionais e supranacionais, com o objetivo de facilitar o dialogo sobre os temas 
de interesse especifico. 

4.2.5 -Meio-Ambiente 

As Sociedades do Grupo buscam alcangar a pr6pria estrategia em materia ambiental sabre os 
seguintes principios: otimizar a utilizagao das fontes de energia e de recursos naturais, minimizar 
os impactos ambientais negativos e maximizar os impactos positivos, favorecer a difusao da 
cultura de uma correta abordagem dos temas ambientais, garantir o empenho para uma continua 
melhoria do patrimonio ambiental, adotar politicas de compra sensiveis aos temas ambientais. 

Nossos Clientes 
Devemos garantir uma resposta imediata, qualificada e dirigida as necessidades dos 
clientes de maneira honesta, com cortesia e colaborativa. 

4.3 Comunidade 

• As Sociedades do Grupo pretendem contribuir para o bem-estar econOmico e para o 
crescimento das comunidades em que atuam, atraves da prestagao de servigos 
eficientes e tecnologicamente de ponta. 

• De forma coerente com os mencionados objetivos e com as responsabilidades 
assumidas diante dos diversos Stakeholders/partes interessadas, as Sociedades do 
Grupo devem identificar na pesquisa e na inovagao uma condigao prioritaria para o 
crescimento e sucesso. 

• Em consonancia com sua natureza de sociedades empresariais privadas e as relativas 
exigencias de uma administragao economicamente eficiente, nas escolhas realizadas as 
Sociedades do Grupo devem levar em consideragao a relevancia social dos servigos de 
telecomunicagoes e envidar esforgos para atender as necessidades da coletividade, 



inclusive de seus componentes mais fracos. 

Tecnologia 
Oferecer servi<;os eficientes e tecnologicamente de ponta e a maneira do Grupo Telecom 
ltalia contribuir para o bem-estar economico e para crescimento das comunidades em 
que atuam. Suas sociedades devem considerar a relevancia social dos servi<;os de 
telecomunicayaes, envidando esforvos para atender as necessidades da coletividade. 
Pesquisa e inovayao devem ser consideradas essenciais para seu crescimento e 
sucesso. 

• Conscientes da importancia do servivo prestado e das decorrentes responsabilidades 
diante da coletividade, as Sociedades do Grupo mantem com as Autoridades das 
administrayaes publicas locais, nacionais e supranacionais, relavoes inspiradas na plena 
e eficaz colaboravao e na transparencia, respeitado o papel de cada uma delas, assim 
como os objetivos economicos e os valores contidos neste C6digo. 

• As Sociedades do Grupo sao favoraveis e, quando for o caso, ap6iam iniciativas sociais, 
culturais e educacionais dirigidas para a promovao da pessoa e para a melhoria da sua 
condiyao de vida. 

• As Sociedades do Grupo nao farao contribuivoes de qualquer natureza a partidos 
politicos ou organizayaes sindicais dos trabalhadores, nem a seus representantes ou 
candidates, garantida a observancia da legislavao aplicavel. 

Relacionamento com lnstitui~oes Sociais 
As Sociedades do Grupo devem levar em conta sua Responsabilidade Social. Devem 
manter uma relayao transparente com as Autoridades das administravoes publicas, 
sendo proibidas de destinar qualquer tipo de contribuivao ou vantagem a partidos 
politicos que nao as legalmente previstas. lncentivar e apoiar iniciativas sociais, culturais 
e educacionais, que visem a melhoria da qualidade de vida do indivfduo, tambem esta 
entre os seus deveres. 

• As Sociedades do Grupo acreditam em um crescimento global sustentavel, visando o 
interesse comum de todos os Stakeholders /partes interessadas , atuais e futuros. Suas 
escolhas de investimento e de neg6cios devem ser baseadas, portanto, no respeito ao 
meio ambiente e a saude publica. 

• As Sociedades do Grupo devem levar em consideravao as questoes ambientais para a 
definiyao das suas escolhas, propondo-se a adotar alem do que e exigido pela legislavao 
aplicavel - quando isso for operacional e economicamente viavel - tecnologias e 
metodos de produvao harmonicas com o meio ambiente, com o objetivo de reduzir o 
impacto ambiental de suas atividades. 

Meio ambiente 
As Sociedades do Grupo acreditam nas praticas que levam ao desenvolvimento 
sustentavel, preservando o patrimonio natural para as geravoes futuras. Os 
investimentos e operavoes do Grupo Telecom ltalia devem ser escolhidos levando em 
conta o respeito ao meio ambiente e a saude publica. Tecnologias e metodos de 
produvao devem ser harmonicas com o meio ambiente com o objetivo de reduzir os 
impactos. 

4.4 Recursos Humanos 



• As Sociedades do Grupo reconhecem a importancia central dos recursos humanos, 
convencidas de que o principal fator de sucesso de toda a empresa e representado pela 
contribuicao profissional das pessoas que nela trabalham, num contexte de lealdade e 
confian9a mutua. 

• As Sociedades do Grupo defendem a seguran9a e a saude nos locais de trabalho e 
consideram fundamental, no desempenho da atividade economica, o respeito aos 
direitos dos trabalhadores. A gestao nas rela9oes de trabalho deve ser orientada para 
assegurar iguais oportunidades e favorecer o crescimento profissional de cada 
colaborador . 

Gestio de Pessoas 
0 principal fator de sucesso de toda empresa e representado pela contribui9ao das 
pessoas que nela trabalham. As Sociedades do Grupo devem zelar pela seguran98 de 
seus empregados nos locais de trabalho e respeitar seus direitos trabalhistas. Alem 
disso, devem oferecer iguais oportunidades e favorecer o crescimento profissional de 
seus colaboradores. 

4.5 Mercado 

• As Sociedades do Grupo reconhecem a importancia que uma informa9ao correta sobre 
suas atividades representa para o mercado, para os investidores e para a comunidade 
em geral. 

• Garantidas as exigemcias de confidencialidade exigidas pela condu9ao do seu neg6cio, 
as Sociedades do Grupo assumem a transparencia como seu objetivo nas relayees com 
todos os Stakeholders/partes interessadas. As Sociedades do Grupo devem, em 
especial, prestar info rmayees ao mercado e aos investidores, observando os criterios de 
honestidade, clareza e igualdade de acesso a informa9ao. 

• A divulga9ao de informa9oes a terceiros deve ser regida - observadas as normas 
aplicaveis - por procedimentos internes especificos. 

Comunica~io 
Divulgar informa9oes corretas sobre suas atividades deve estar entre as preocupa9oes 
das Sociedades do Grupo. Elas devem assumir a transparencia como seu objetivo nas 
rela9oes com todos os Stakeholders/partes interessadas , tendo o cuidado de divulgar 
informa9oes para o mercado com honestidade, clareza e igualdade de acesso. Para a 
divulgacao de dados para terceiros, os procedimentos internos devem ser seguidos. 

ARTIGO 5°- TRANSACQES COM PARTES RELACIONADAS 

As atividades das Sociedades do Grupo devem pautar-se nos principios de honestidade e 
transparencia. Para esse fim, transa9oes com partes relacionadas, incluindo transayees entre 
empresas do grupo, devem garantir honestidade substancial e de procedimento, atraves do 
cumprimento de regras pre- estabelecidas de conduta de neg6cios aplicaveis a tais transayees, 
sendo que tais regras de conduta devem ser adequadamente informadas ao mercado. 

As operac;oes e transac;oes com as partes relacionadas, incluindo as transac;oes entre 



empresas do grupo, devem garantir honestidade substancial e de procedimento. 

ARTIGO 6°- CONDUTAS DOS USU.ARIOS DO CODIGO 

• A conduta e as rela~oes de neg6cios dos 6rgios sociais, dos administradores e de 
todos aqueles que trabalham para as Sociedades do Grupo devem ser baseadas 
no cumprimento das normas aplicaveis, deste C6digo e dos procedimentos 
pr6prios das Sociedades. 

Comportamento 

A conduta dos funcionario do Grupo Telecom ltalia deve seguir: 

• cumprimento das normas aplicaveis; 
• as disposicoes deste C6digo de Etica; 
• os procedimentos pr6prios das Sociedades. 

As pessoas a quem este c6digo se direciona nio poderio: 

• perseguir interesses pessoais ou de terceiros em detrimento do interesse da 
Sociedade para a qual trabalham; 

• explorar impropriamente, para interesses pessoais ou de terceiros, o nome ou a 
reputa~io da Sociedade para a qual trabalham ou do Grupo, assim como 
informa~oes ou oportunidades de neg6cios obtidas em decorrencia do exercicio 
de suas fun~oes; 

• utilizar bens da Sociedade para fins diversos dos que se destinem. 

As pessoas as quais este C6digo se destina devem abster-se de exercer atividades 
(remuneradas ou nio) e condutas incompativeis com as obriga~oes decorrentes de suas 
rela~oes com a Sociedade para qual trabalham. 

Condutas nio permitidas 
Aos funcionarios nao e permitido colocar seus interesses pessoais acima dos interesses 
da Sociedade. Eles nao devem utilizar em beneficio proprio o nome ou a reputayao da 
Sociedade, nem mesmo informacoes ou oportunidades de neg6cio que tiveram 
conhecimento no exercicio de suas atividades. 

• Os colaboradores das Sociedades do Grupo devem relatar aos seus superiores 
imediatos qualquer conflito de interesses, seja potencial, direto ou indireto, com 
rela~io a Sociedade para qual trabalhem; em caso de duvida sobre a existencia de 
conflito de interesses, os colaboradores deverio cumprir o aqui disposto. 

• As pessoas a quem este C6digo de destina devem garantir a confidencialidade de 
qualquer informa~io obtida no exercicio de suas fun~oes, em observancia da 
disciplina prevista pelo especifico procedimento intemo, obedecendo ao perfil de 
confidencialidade da classifica~io e da gestio das informa~oes. 0 tratamento das 
informa~oes confidenciais, especialmente em rela~io as informa~oes sensiveis, 
ou seja, que possam causar impacto nos pre~os de produtos, servi~os ou valores 



mobiliarios (price sensitive information), deve ser regido - observadas as normas 
aplicaveis - por procedimentos internos especificos. 

Confidencialidade de informa~oes 
Os funcionarios devem manter em sigilo as informacoes adquiridas no cumprimento de 
suas funcoes. 0 tratamento de informacoes confidenciais e definido por procedimentos 
internes especiais. 

ARTIGO 7°- CUMPRIMENTO DO CODIGO 

• As Sociedades do Grupo comprometem-se a implementar procedimentos, 
regulamentos e instru~oes destinados a garantir que os valores aqui afirmados 
sejam refletidos nas condutas concretas de cada uma delas e de todos os seus 
funcionarios e colaboradores, prevendo - quando for o caso e observadas as 
normas aplicaveis - urn sistema de puni~io para eventuais viola~oes. 

• Os colaboradores proprios, consultores, prestadores de servi~o e terceiros com 
rela~io de trabalho com o Grupo, devem informar prontamente a pessoa 
encarregada pelo Controle lnterno da Sociedade para a qual trabalham, seja 
diretamente ou atraves do seu superior imediato, o cumprimento das modalidades 
indicadas por procedimentos internos especificos, recorrendo a forma nio 
anonima na comunica~io nos casos abaixo: 

o viola~io ou indu~io a viola~io das normas de lei ou regulamento, de 
prescri~oes do presente Codigo, de procedimentos internos; 

o irregularidade ou negligencia nos registros contabeis ou de documentos 
relacionados, ou ainda no cumprimento das obriga~oes referentes a 
relatorios financeiros ou administrativos internos. 

o eventual solicita~io de esclarecimentos sobre a avalia~io da honestidade 
de comportamentos de si proprios ou de outros, assim como possiveis 
deficiencias do presente Codigo ou propostas de modifica~io e/ou 
integra~io do proprio Codigo. 

• A pessoa responsavel pelo Controle lnterno deve examinar as informa~oes 
recebidas a fim de apurar os fatos e tomar as devidas providencias, incluindo 
propostas para punir os culpados quando for o caso, observados os 
procedimentos dispostos nas normas aplicaveis, acordos coletivos ou contratos. 

• A pessoa que de boa-fe relatar eventuais situa~oes de desrespeito ao codigo nio 
devera sofrer qualquer consequencia adversa. Seu nome sera mantido em sigilo, 
exceto quando a lei dispuser em contrario. 

• 0 Comite de Controle lnterno e da Goveman~a Corporativa e o Conselho 
Fiscai/Comite de Auditoria devem ser oportunamente informados dos relatos 
recebidos pelas pessoas encarregadas pelo controle interno, bern como das 
providencias tomadas em decorrencia. 

lnformando condutas inadequadas 
Em caso de eventuais viotacoes as leis vigentes, ao C6digo de Etica ou a procedimentos 
internes, os funcionarios devem informar imediatamente ao responsavel pelo controle 
interne estas irregularidades. A identidade do funcionario que fornece tais informacoes 
sera preservada, respeitada a legistacao vigente. 



ARTIGO 8° - MONITORAMENTO E REVISAO DO CODIGO 

Este Codigo deve ser objeto de controle anual e se for verificada a necessidade de sua 
atualiza~io por parte do Conselho de Administra~io da TIM Participa~oes, mediante 
previa recomenda~io do Comite de Controle lnterno e da Governanca Corporativa, 
observada, ainda, a opiniio do Conselho Fiscai/Comite de Auditoria, que tambem podera 
submeter propostas ao Conselho de Administracio. 

Ultima atualizacio em 29 de maio de 2009 

www.b2i.us/frame.asp?BziD=837 ... 




