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RESUMO 

Esta monografia tem por objetivo elaborar um c6digo de etica dentro de uma 

empresa de papel e celulose, a fim de promover uma melhora no desempenho dos 

empregados e agregar valor aos neg6cios da organiza<;ao. 0 empresario que busca 

um rapido ganho financeiro tirando vantagens de clientes, fornecedores ou 

funcionarios pode obter lucro em curta prazo, mas a confian<;a que perdeu no 

processo jamais sera restaurada em suas rela<;6es de neg6cio. Falhas eticas 

danificam a imagem da empresa e as levam a perder clientes e fornecedores 

importantes, dificultando o estabelecimento de parcerias duradouras. Recuperar a 

imagem de uma empresa e uma tarefa muito dificil. Percebemos assim claramente, 

a necessidade de moderna gestao empresarial em criar relacionamentos mais 

eticos no mundo dos neg6cios para poder sobreviver e obviamente, obter vantagens 

competitivas. A organiza<;ao deve entao agir de forma honesta com todos aqueles 

que tem algum tipo de relacionamento com ela (stakeholders). Estao envolvidos 

nesse grupo os clientes, os fornecedores, os s6cios, os funcionarios, os 

concorrentes, o governo e a sociedade como um todo. Seus valores, rumos e 

expectativas devem levar em conta todo esse universe de relacionamento e seu 

desempenho tambem deve ser avaliado quanta a seu esfor<;o no cumprimento de 

sua responsabilidade social. Neste momenta a etica e a responsabilidade social 

surgem como um elemento diferenciador de imagem e cada vez mais as empresas 

percebem isso. Aquelas que incorporarem esse conceito e uma postura coerente 

com o mesmo, encontrar-se-ao mais preparadas a sobreviver e lucrar nessa 

economia cada vez mais globalizada. Merecem destaque as afirma<;6es feitas pelos 

autores citados, das contribui<;6es que a etica e o c6digo de etica trazem para as 

organiza<;6es. 

Palavras-chave: Agregar, vantagens, Iuera, imagem, relacionamentos, honesta, 
valores, etica. 
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1.1NTRODU<;AO 

E comum nos dias atuais encontrarmos nos jornais notfcias sabre atividades 

empresariais prejudiciais as pessoas e a sociedade em geral. Entre as exemplos 

mais marcantes estao a falta de preocupagao com o meio ambiente e as 

procedimentos duvidosos que afetam a seguranga dos funcionarios e clientes. 

Embora muitos as fatores que contribuem para problemas desse tipo, as evidencias 

indicam que eles sao causados principalmente pela falta de uma cultura corporativa 

que promova e incentive explicitamente 0 processo decis6rio etico. 

E preciso conscientizar as pessoas que constituem as organizagoes de que 

nos dias atuais ha uma demanda crescente par transparencia, integridade e 

probidade, no fornecimento de produtos e servigos ao mercado e nas relagoes 

humanas. Atitudes e decisoes tomadas sem etica nao constituem solugoes 

duradouras. 

As empresas devem ter como aspecto fundamental de sua cultura padroes 

eticos de conduta, urn dos motivos basicos de credibilidade no mercado. Esses 

valores percebidos pela sociedade, sao concretizados e efetivados pelas pessoas 

que compoem uma organizagao. As atitudes dos funcionarios frente a situagoes de 

conflito de interesse constituem na pratica a moralidade de uma empresa. 

Ha, portanto, necessidade de voltar a visao dos neg6cios como pratica moral, 

segundo a qual as executives devem se preocupar com as consequencias eticas do 

que fazem. Falhas eticas danificam a imagem da empresa e as levam a perder 

clientes e fornecedores importantes, dificultando o estabelecimento de parcerias, pais 

na hora de dar as maos, alem de levantar as afinidades culturais e comerciais, as 

empresas tambem verificam se existe compatibilidade etica entre elas. Recuperar a 

imagem de uma empresa e uma tarefa muito diffcil. 

Percebemos assim, claramente a necessidade da moderna gestao empresarial 

e criar relacionamentos mais eticos no mundo dos neg6cios para poder sobreviver e 

obviamente obter vantagens competitivas. A sociedade como um todo tambem se 

beneficia deste movimento. A organizagao deve entao agir de forma honesta com 

todos aqueles que tem algum tipo de relacionamento com ela, au seja, com os 

diversos parceiros empresariais: as stakeholders (empregados, fornecedores, 

clientes, investidores, acionistas, meio ambiente, sociedade e governo). 
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Neste momenta, a etica surge como um elemento diferenciador de imagem e 

cada vez mais, as empresas precisam compreender isso. Aquelas que incorporarem 

esse conceito e uma postura coerente com o mesmo se encontrar-se-ao mais 

preparadas a sobreviver e lucrar nesse mundo cada vez mais "igual". 

Este conteudo trata da administragao etica na empresa e pretende fornecer 

aos interessados ao assunto, alguma orientagao sabre como implantar e motivar a 

conduta etica em toda a empresa e lhes dar algumas razoes para agir assim. Serao 

vistas argumentos, que combinada a implantagao de um c6digo de etica dentro da 

organizagao, poderao criar um clima organizacional capaz de motivar iniciativas 

inovadoras que sao essenciais para obter e manter a excelencia nos neg6cios. Neste 

sentido, questoes eticas estabelecidas pela alta administragao e estimulados em toda 

a empresa podem agir para que a mesma, tenha ainda mais desenvolvimentos nos 

seus neg6cios. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Elaborar um c6digo de etica para uma empresa do ramo de papel e celulose. 

1.1.2 Objetivo especffico 

- Fundamentar teoricamente sabre etica e c6digo de etica; 

- Levantar informa<;6es relacionadas a estrutura da empresa; 

- Caracterizar o processo de gestao adotado pela empresa; 

- Consolidar proposta para implementa<;ao do c6digo de etica. 
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2. METODOLOGIA 

A presente monografia caracteriza-se como pesquisa bibliografica e 

explorat6ria. 

A metodologia adotada de investigac;ao explorat6ria bibliografica de fontes 

secundarias trouxe dados pertinentes ao assunto, objeto da pesquisa, permitindo a 

compreensao etica para chegar ao resultado almejado. 

Segundo Gil (1991, p. 48): "A pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir 

de material ja elaborado, constitufdo principalmente de livros e artigos cientfficos." 

Boa parte dos estudos explorat6rios pode ser definida como pesquisa 

bibliografica. As pesquisas sabre ideologias, bem como aquelas que se prop6em a 

analise das diversas acerca um problema, tambem costumam ser desenvolvidas 

quase exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. 

A principal vantagem da pesquisa bibliografica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fen6menos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Na classificac;ao de Vergara (2000, p. 48): "a pesquisa divide-se quanta aos 

fins e meios. Quanta aos fins a pesquisa e explorat6ria e quanta aos meios de 

investigac;ao a pesquisa e bibliografica." 

"A investigac;ao explorat6ria e realizada em area na qual ha pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, nao 

comporta hip6teses que, todavia, poderao surgir durante ou ao final da pesquisa." 

(VERGARA, 2000, P. 47). 

A pesquisa bibliografica e o estudo sistematizado desenvolvido com base em 
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material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletr6nicas, isto e, material 

acesslvel ao publico em geral. Tambem fornece instrumental analltico para qualquer 

outro tipo de pesquisa, mas pode esgotar-se em si mesma. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001 ): 

[ ... ] a bibliografia oferece meios para definir, resolver nao somente problemas 

ja conhecidos, como tambem explorar novas areas onde os problemas nao 

se clarificam suficientemente, e tem por objetivo permitir ao cientista o 

reforc;;o paralelo na analise de suas pesquisas ou manipulac;;ao de suas 

informac;;oes. 

2.1 COLETA DE DADOS 

As informagoes foram obtidas atraves de pesquisa bibliogratica e leitura 

explorat6ria de livros (fontes secundarias), que trouxeram dados pertinentes ao 

assunto objeto da pesquisa, permitindo assim, a compreensao e analise da etica para 

chegar ao resultado almejado. 

2.2 TRATAMENTO DE DADOS 

A pesquisa evidenciou-se pela exploragao dos conceitos existentes, 

identificando, analisando e confrontando as relagoes entre os mesmos. 

Os dados pesquisados foram essencialmente levantados por terceiros, onde 

as reflexoes interpretagoes e conclusoes dos autores pesquisados. 

A tecnica utilizada foi de analise de conteudo, que e o metoda de tratamento 

e analise de informagoes, colhidas por meio da leitura explorat6ria. 

Tal tecnica se aplica a analise de textos escritos ou de qualquer 

comunicagao. 
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2.3 LIMITA<;OES DO METODO 

Assim como todos os metodos tem suas limitac;6es, a pesquisa bibliogratica 

tambem tem. Muitas vezes as fontes de dados secundckias, apresentam dados 

coletados ou processados de forma equivocada. 

"Um trabalho fundamentado de fontes secundarias tendera a reproduzir ou 

mesmo ampliar erros. Para reduzir esta possibilidade, convem aos 

pesquisadores assegurarem-se das condit;oes em que os dados foram 

obtidos, analisar em profundidade cada informat;ao para descobrir possiveis 

incoerencias ou contradit;oes e utilizar fontes diversas, cotejando-as 

cuidadosamente." (GIL, 1991, P. 50). 

lnicialmente fez-se uma revisao bibliografica, onde foram resumidos os 

principais conceitos e processes envolvidos nas diversas areas da etica empresarial. 

A seguir foi realizado um trabalho de coleta de informac;6es para conhecer o 

ambiente em que a empresa esta inserida, bem como suas potencialidades. Com 

essas informac;oes coletadas e os conceitos explicitados, foram discutidos passo a 

passo da implantac;ao do c6digo de etica da empresa em questao e entao detalhados 

os passos a serem implantados, bem como seus pontos de avaliac;ao. 

"Busca-se criativamente aprender a totalidade de uma situat;ao, identificar e 

analisar a multiplicidade de dimensoes que envolvem o caso e de maneira 

engenhosa, descrever, discutir e analisar a complexidade de um caso 

concreto. Mediante de um mergulho profunda e exaustivo de um objeto 

delimitado, o estudo de caso possibilita a penetrat;ao em uma realidade 

social, nao conseguida plenamente por um levantamento amostral e 

avaliat;ao exclusivamente quantitativa." (MARTINS, 2006). 
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3. REFERENCIAL TEORICO 

3.1 ETICA DO QUE SE TRATA 

Etica e uma palavra que, aparentemente, todos sabem o que significa, mas se 

perguntarmos, a maioria tera grandes dificuldades para explicar ou esclarecer. 

A etica estuda somente os julgamentos dizem respeito ao que e moralmente 

certo ou errado, bom ou mau. Sao termos aplicados de acordo com padroes ou 

criterios explfcitos ou implfcitos. 

Tradicionalmente ela e entendida como uma area de estudo ou reflexao, 

cientffica ou filosofica sabre os costumes ou sabre as ac;oes humanas. Podemos 

chamar a etica de a propria vida, quando relacionada aos costumes considerados 

corretos. A etica pode sera propria realizac;ao de um tipo de comportamento. 

"Encara a virtude como pratica do bem e esta como a promotora da felicidade 

dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas tambem avalia os 

desempenhos humanos em relac;ao as normas pertinentes." (SA, 2001, P. 15). 

A palavra etica, do grego ethos, tem a mesma base etimologica da palavra 

moral, do latim mores. Os dois vocabulos significam habitos e costumes, no sentido 

de normas de comportamento que se tornaram habituais. 

"Alguns autores fazem distinr;:ao entre etica e moral: a etica compreende uma 

teoria ou reflexao critica sabre os fundamentos de um sistema moral, ou de 

um sistema de costumes de uma pessoa, grupo ou sociedade ... 

(MAXIMIANO, 2007, P. 294). 

A moral pode ser definida como: "Um conjunto de normas e regras destinadas 

a regular as relac;oes dos indivfduos numa comunidade social dada." (VASQUEZ, 

1975, P. 25). 

"A moral, numa determinada sociedade, indica o comportamento bom e mau. 

A etica procura o fundamento do valor que norteia o comportamento, partindo da 

historicidade presente nos valores." (RIOS, 1997, P.24). 
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"C6digos de etica sao conjuntos particulares de normas de conduta. Ha o 

c6digo de etica de medicos, da propaganda, dos militares, dos politicos, de 

um partido politico, dos jornalistas, de um grupo social, de uma corrente 

filos6fica ou doutrinaria, (como a etica do capitalismo) ou ate mesmo de uma 

pessoa. Os c6digos de conduta sao explfcitos, como os juramentos que os 

medicos fazem, ou implfcitos, como a "obriga~ao" que sentem os motoristas 

avisar, por meio de sinais de luzes, que ha fiscaliza~ao policial, para os 

"colegas" que vem em sentido contrario." (MAXIMIANO, 2007, P. 295). 

3.2 ABRANGENCIA DA ETICA NA ADMINISTRAc;Ao 

A discussao sobre a etica abrange e questiona inumeros aspectos da 

administrac;ao das organizac;oes e suas relac;oes com a sociedade. Esses aspectos 

podem ser classificados em algumas categorias principais. A classificac;ao pode ser 

feita em quatro categorias ou niveis: nivel social, nivel dos stakeholders, nivel da 

administrac;ao e das politicas internas e nivel individual. 

"Objetivos de lucro muito rfgidos e cenarios de alto estresse, emocionantes 

que poem a empresa em risco, sao motivadores poderosos. Mas eles 

tambem tendem a suprimir a capacidade para articular raciocfnios morais. As 

pesquisas de Marshall Clinard sobre comportamento empresarial ilegal tem 

relatado as pressoes de lucro e custo como principal pressao de trabalho 

citada pelos administradores de nfvel intermediario. Nove entre dez 

entrevistados achavam que tal pressao leva ao comportamento antietico em 

uma empresa." (NASH, 2001, P. 122). 

3.2.1 Nivel social da etica 

Segundo Maximiano (2007, p. 295): "No nivel da sociedade de foram geral, as 

questoes eticas relacionam-se com a propria presenc;a, o papel e o efeito das 

organizac;oes na sociedade." 

Algumas das questoes eticas envolvidas neste nivel sao as seguintes: 

• E justo os executives ganharem o equivalente, a dezenas de salarios dos 
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trabalhadores operacionais? 

• Pode-se aceitar a influencia das empresas nas decis6es governamentais, 

como das construtoras na prepara<;ao do or<;amento das obras na Uniao? 

• E correto empresas e interesses privados participarem da escolha de 

governantes e dirigentes, par meio de financiamento de campanhas polfticas? 

0 que esses patrocinadores pedem, em troca de seu apoio, aos candidates 

que ajudaram a eleger? 

3.2.2 Nfvel do stakeholder 

Stakeholder (ou parte interessada) e o conceito alternative de shareholder 

(acionista). Partes interessadas sao pessoas que estao associadas direta ou 

indiretamente a organiza<;ao ou que sofrem algum de seus efeitos: clientes, 

fornecedores, distribuidores, funcionarios, ex-funcionarios e a comunidade, na 

medida em que sao afetados pelas decisoes da administra<;ao. Essas pessoas 

podem ser indivfduos ou membros de grupos ou organiza<;6es. Alguns aspectos da 

administra<;ao das organiza<;6es que envolvem questoes eticas, neste nfvel, sao os 

seguintes: 

• Quais sao as obriga<;6es da empresa no que tange a necessidade de informar 

sabre os riscos de seus produtos para o consumidor (alcool, tabaco, por 

exemplo)? 

• Como se devem pautar as rela<;6es dos funcionarios com os usuaries, 

especialmente no caso de funcionarios publicos, em suas rela<;6es com os 

contribuintes? 

• Quais sao as obriga<;6es da empresa com rela<;ao ao impacto da opera<;ao e 

desativa<;ao de fabricas sabre a comunidade, os fornecedores e 

distribuidores? 

3.2.3 Etica na administra<;ao e polftica interna 

Segundo Maximiano (2007, p. 297): "No nfvel da administra<;ao e polftica 

internas, a discussao sabre a etica focaliza especialmente as rela<;6es da empresas 
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com seus empregados." 

Algumas quest6es relevantes sao as seguintes: 

• Quais sao as obrigagoes da empresa com seus funcionarios? 

• Que tipos de compromissos a empresa pode exigir de seus funcionarios? 

• Qual o impacto sabre a forca de trabalho das decis6es sabre redugao de 

produgao ou desativagao de operagoes? 

• Que participagao os funcionarios devem ter nas decisoes que afetam a 

empresa? 

Muitas decisoes que as empresas e outras organizagoes devem tamar todos 

os dias sao afetadas por essas quest6es eticas. Lideranga, motivagao, planejamento 

da carreira, movimentagao de pessoas e conduta profissional sao assuntos que 

envolvem quest6es eticas. 

3.2.4 Etica no nivel individual 

As questoes eticas, no plano individual, dizem respeito a maneira como as 

pessoas devem tratar umas as outras. Por exemplo: 

• Quais as obrigagoes e direitos as pessoas tem como seres humanos e 

trabalhadores? 

• Que normas de conduta devem orientar as decis6es que envolvem ou afetam 

as outras pessoas? 

"As decis6es neste plano tem grande impacto sobre o clima organizacional e 

a qualidade de vida percebida pelos funcionarios, porque os atingem mais de 

perto em assuntos pessoais. Por ex: algumas organizag6es ajudam os 

funcionarios a resolver problemas pessoais, como doengas de familiares. 

Esse tipo de agao baseia-se na convicgao de que a empresa tem a 

obrigagao de socorrer seus funcionarios quando eles enfrentam dificuldades 

que nao conseguem resolverem sozinhos." (MAXIMIANO, 2007, P 297). 
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C6digos de etica fazem parte dos sistemas de valores que orientam os 

comportamentos das pessoas, dos grupos e das organizac;oes e seus 

administradores. A noc;ao de etica, e as decisoes pessoais e organizacionais que sao 

tomadas com base em qualquer c6digo de etica, refletem valores vigentes na 

sociedade. A etica estabelece a conduta apropriada e as formas de promove-la, 

segundo as concepc;oes vigentes na sociedade como um todo ou em grupos sociais 

especfficos. 

3.3 CRIA<;AO DO SISTEMA DE VALORES 

Valores sao julgamentos a respeito do que e desejavel e indesejavel e 

oferecem justificativas para as decisoes. 

Os valores formam a base dos c6digos de etica. Os valores que orientam o 

comportamento etico, e que permitem classificar os comportamentos dentro de 

qualquer escala de desenvolvimento moral, foram e continuam sendo propostos por 

fil6sofos e diversos tipos de lfderes. 

"Essas pessoas manifestam opinioes respeito de como a sociedade deveria 

ser, e o fazem de maneira a influenciar as convicyoes alheias. Religioes, 

ideologias, crenyas e doutrinas polfticas e econ6micas nasceram dessa forma. 

Outras normas de conduta etica nascem dos usos e costumes, do processo 

social de julgar comportamentos e considera-los certos ou errados, e de 

distinguir o vicio da virtude pelos sentimentos de reprovayao ou aprovayao que 

inspiram." (MAXIMIANO, 2007, P. 297). 

3.3.1 Responsabilidade social 

Muito da discussao sobre a etica na administrac;ao tern sua origem na opiniao 

de que as organizac;oes tern responsabilidades sociais e que elas tern a obrigac;ao 

de agir no melhor interesse da sociedade. Portanto, devem pautar sua ac;ao pelo 

princfpio do estagio p6s-convencional de desenvolvimento moral. Esta opiniao 

representa uma ampliac;ao da ideia da responsabilidade social dos indivfduos. No 
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contexte de responsabilidade social, a etica trata essencialmente das relac;6es entre 

pessoas. Se cada um deve tratar os outros como gostaria de ser tratado, o mesmo 

vale para as organizac;oes. 

Nao ha discussao sabre o fato de que as organizac;oes, assim como os 

individuos, tem responsabilidades sociais, na medida em que seu comportamento 

afeta outras pessoas e querendo elas ou nao, ha pessoas e grupos dispostos a 

cobrar essas responsabilidades por meio do ativismo politico, da imprensa, da 

legislac;ao e da atuac;ao dos parlamentos. Porem, ha duas doutrinas a esse respeito, 

cada uma delas com argumentos muito fortes: a doutrina da responsabilidade social 

e a doutrina do interesse do acionista. 

A) Doutrina da responsabilidade social 

A primeira doutrina e a que reconhece a responsabilidade social das 

organizac;6es de forma geral e das empresas em particular. 

"0 princfpio da responsabilidade social baseia-se na premissa de que as 

organizay6es sao instituiy6es sociais, que existem com autorizayao da 

sociedade, utilizam os recursos da sociedade e afetam a qualidade de vida 

da sociedade. Um dos principais representantes dessa corrente e Andrew 

Carnegie, fundador da Steel, que, em 1899, nos Estados Unidos, publicou 0 

evangelho da riqueza, livro no qual estabeleceu dois princfpios de 

responsabilidade social corporativa: caridade e zelo. Esses princfpios 

baseavam-se numa visao paternalista do papel do empresario em relayao 

aos empregados e clientes." (MAXIMIANO, 2007, P. 300). 

B) Principia da caridade 

0 principia da caridade, segundo Carnegie, diz que os indivfduos mais 

afortunados da sociedade devem cuidar dos menos afortunados, compreendendo 

desempregados, doentes, pobres, pessoas com deficiencias fisicas. Esses 

desafortunados podem ser auxiliados diretamente por meio de instituic;6es como 

igrejas, associac;6es de caridade ou movimento de auxilio. A obrigac;ao e do individuo 

e nao da sua empresa, e o indivfduo decide qual o valor da caridade que pretende 
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praticar. 

C) Princfpio do zelo 

0 princfpio do zelo, derivado da Bfblia, estabelece que as empresas e 

indivfduos ricos deveriam enxergar-se como depositarios de sua propriedade. 

Segundo Carnegie, os ricos tem seu dinheiro com a confian<;a do resto da sociedade 

e podem usa-lo para qualquer finalidade que a sociedade julgar legftima. 0 papel da 

empresa e tambem aumentar a riqueza da sociedade por meio de investimentos 

prudentes e uso cauteloso dos recursos sob sua responsabilidade. 

Uma base para aceita<;ElO da doutrina de responsabilidade social e a 

proposi<;ao de que as organiza<;oes provocam efeitos que nem sempre sao bons para 

seus stakeholders. Seus beneffcios para a coletividade sao contrabalan<;ados pelos 

prejufzos que, voluntaria ou involuntariamente, muitas vezes causam, como danos no 

ambiente ou demissoes e desemprego. 

D) Doutrina do interesse do acionista 

A corrente alternativa a responsabilidade social propoe que as empresa tem 

obriga<;oes primordialmente com seus acionistas. 0 representante mais conhecido 

dessa doutrina de Milton Friedman, economista da Universidade de Chicago. Ele 

afirma que a principal responsabilidade das empresas e maximizar o lucro do 

acionista. De acordo com esse ponto de vista, a etica das decisoes de neg6cios 

consiste em procurar as alternativas que produzam mais dinheiro, porque esta diretriz 

promove a utiliza<;ao mais eficiente e eficaz dos recursos individuais, organizacionais, 

sociais e ambientais. 

Segundo Friedman, os administradores nao tem condi<;oes de definir 

prioridades nem as necessidades de recursos dos problemas sociais e devem 

concentrar naquilo que e fundamental para as empresa, ou seja, fazer dinheiro. A 

solu<;ao dos problemas sociais deve ser entregue as pessoas que se preocupam com 

eles e ao governo. 

3.4 DIMENSOES ETICAS 
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Podemos dividir as dimensoes eticas em tres partes: etica social, crista e 

profissional: 

3.4.1 Etica social 

Os homens nascem, crescem e vivem em sociedade. Assim, desde crianc;:a as 

indivlduos recebem informac;:oes daquilo que podem au nao fazer. Mesmo que, no 

primeiro momenta, tais ordens nao sejam bem assimiladas, com o passar do tempo o 

indivlduo vai entendendo sua necessidade. E assim, cada pessoa vai criando seu 

comportamento. Como a vida em sociedade e necessaria e inevitavel: as pessoas 

vivem em familia, vao a escola, ao trabalho, elas vao aprendendo a comportar-se de 

forma que seja posslvel seu convlvio na comunidade. 

Uma vez que cada pessoa apresenta seu proprio conjunto de crenc;:as e 

valores, com comportamento e objetivos diferenciados, surgem conflitos nos 

relacionamentos existentes no seio da sociedade. 

A etica social, que estuda o comportamento humano na sociedade, busca 

estabelecer as nlveis aceitaveis que garantem a convivencia pacifica dentro das 

sociedades. 

3.4.2 Etica crista 

A etica crista, como a filosofia crista em geral, parte de um conjunto de 

verdades reveladas a respeito de Deus das relac;:oes do homem com o seu criador e 

do modo de vida pratico que o homem deve seguir para obter a salvac;:ao do outro no 

mundo. 

"Nesta sociedade, caracterizada tambem pela sua profunda fragmentagao 

econ6mica e polftica, devida a existemcia de uma multidao de feudos, a religiao 

garante certa unidade social, porque a polftica esta na dependencia dela e a 

lgreja como instituigao que vela pela defesa da religiao exerce plenamente um 

poder espiritual e monopoliza toda a vida intelectual." (VAZQUEZ, 1998, P. 

236). 

Segundo Valls (2001, p. 36): "Os ensinamentos de Jesus Cristo sao uma 
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continuac;ao e certo aperfeic;oamento. Ele nao nega a lei antiga, mas a relativiza num 

mandamento renovado, o mandamento do am or." 

Quando o homem se pergunta como deve agir, nao pode mais satisfazer-se 

com a resposta que manda agir de acordo com a natureza, mas deve adotar uma 

nova posic;ao que manda agir de acordo com a vontade do Deus pessoal. 

Valls (2001, p. 36): "Os homens procuram a revelac;ao de Deus, que nao e 

apenas uma exposic;ao te6rica, mas e toda ela voltada para a educac;ao do homem. 

0 homem busca ser santo, como Deus no ceu e santo." 

"A etica crista tende a regular o comportamento dos homens com vistas a 

outro mundo (a uma ordem sobrenatural), colocando seu fim ou valor supremo 

fora do homem, isto e, Deus. Disto decorre que, para ela, a vida moral alcant;:a 

sua plena realizat;:ao somente quando o homem se eleva a esta ordem 

sobrenatural, e dai decorre, tambem que os mandamentos supremos que 

regulam o seu comportamento, e dos quais derivam todas as suas regras de 

conduta, procedem a Deus e apontam para Deus como fim ultimo." 

(VASQUEZ, 1998, P.238). 

3.4.3 Etica profissional 

Sa (1995, p. 201 ): "Conduta do profissional na sua vida funcional." 

Camargo (1999, p. 31 ): "A etica profissional e a aplicac;ao da etica geral no 

campo das atividades profissionais." 

A pessoa tem que estar imbufda de certos princfpios ou valores pr6prios do 

ser humano para vive-los nas suas atividades de trabalho. De um lado, ela exige a 

deontologia, isto e, o estudo dos deveres especfficos que orientam o agir humano no 

seu campo profissional, de outro lado, exige a diciologia, isto e, o estudo dos diretos 

que a pessoa tem ao exercer suas atividades. Portanto, a etica profissional e 

intrfnseca a natureza humana e se explicita pelo fato de a pessoa fazer parte de um 

grupo de pessoas que desenvolvem determinado agir na produc;ao de bens ou 

servic;os. Neste sentido, vale a pena refletir sobre as afirmac;oes seguintes: 

Sa (1995, p. 92): "Cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem de 

conduta que permita a evoluc;ao harmonica do trabalho de todos, a partir da conduta 
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de cada um, atraves de uma tutela no trabalho que conduza a regulagao no 

individualismo perante o coletivo." 

3.5 DEVERES E VIRTUDES DOS PROFISSIONAIS 

3.5.1 Deveres 

Sao todas as capacidades necessarias ou exiglveis para o desempenho eficaz 

da profissao. 

Sendo o profissional solicitado para prestar determinado servigo, e dever 

deste, o bam desempenho da tarefa e a satisfagao plena do cliente e da sociedade. 

0 que precede a escolha de uma profissao e saber se esta coincide com a 

nossa vocagao, e ainda, precisamos conhecer a tarefa a executar, na qual 

trabalharemos grande parte da nossa vida. 

Nao basta escolher uma profissao baseada em "status" financeiro e "status" 

perante a sociedade ou par imposigao paterna ou ainda porque ha excesses de 

vagas nas faculdades. A escolha da profissao deve ser alga natural, vocacional, 

prazenteiro, que se faga com amor. 0 fundamental e ir me busca da satisfagao 

pessoal. 

A hist6ria registra muitos casas de profissionais que acabam mudando de 

area. Recentemente a revista Epoca publicou uma pesquisa a qual revelou que 

apenas uma em quatro pessoas esta feliz com o trabalho, e a explicagao e quase 

sempre a mesma "eu era muito novo quando five que escolher a profissao, e errei." 

Mas nao bastam as competencias cientificas e tecnicas. E necessaria tambem 

relativa as virtudes do ser, aplicada ao relacionamento com pessoas, com a classe, 

com o Estado, com a sociedade e com a patria. Entre diversas virtudes podemos citar 

o zelo, a competencia e a honestidade como as mais desejaveis. 

sa (2001, p. 157): 

"E proprio de n6s seres humanos, uma tendencia de solucionarmos primeiro 

os problemas de nosso eu, depois os de terceiros e muito depois os da 

sociedade. No exercfcio da profissao, o raciocfnio para o social merece mais 



I 7 

relevo, pois trabalhamos sempre para servir a alguem e, em fun<;:ao disto, 

extrafmos o proveito para suprimento de nossas pr6prias necessidades." 

3.5.2 Virtudes basicas 

Sa (2001, p. 175): "Virtudes basi cas profissionais sao aquelas indispensaveis, 

sem as quais nao se consegue a realiza<;ao de um exercfcio etico competente, seJa 

qual for a natureza do servi<;o prestado." 

Tais virtudes devem formar a consciencia etica estrutural, os alicerces do 

carater e em conjunto, habilitarem o profissional ao exito do seu desempenho. 

3.5.3 Zelo 

Cuidado, interesse, desvelo pelos interesses de qualquer pessoa au coisa, 

empenho ou cuidado excessive que se emprega no bam desempenho dos deveres, 

das obriga<;oes, etc. 

Sa (2001, p. 175): "0 zelo e uma virtude que, como as demais, muito 

dependem do proprio ser." 

0 zelo ou cuidado com o que se faz, come<;a com uma responsabilidade 

individual, ou seja, fundamentada na rela<;ao entre o sujeito e o objeto de trabalho. 

Pela qualidade do servi<;o mede-se a qualidade do profissional. 

E digno recusar um trabalho sabre o qual nao se tem convic<;ao sabre a 

dedica<;ao que podera ser dada. lndigno e aceitar uma tarefa, sem certeza de que e 

factfvel, dentro dos limites maximos do possfvel e sem que haja possibilidades de ser 

realizada com desvelo. 0 cuidado da tarefa envolve tudo o que ela diz respeito, 

desde a forma de compreender bem o que um cliente deseja, ate a entrega do 

servi<;o com qualidade e tempo marcado. Quem nao conhece como fazer, 

logicamente, nao tera aptidao para compreender a extensao do objeto ou materia de 

trabalho e, nesse caso, se aceita pratica de negligencia, mas principalmente, um de 

desonestidade. 

A divisao do trabalho, em si, nao e um mal, mas opostamente um bem social. 

0 mal, entretanto, e dividir sem zelo ou atribuir responsabilidade de execu<;ao a quem 
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nao tem ainda amadurecimento e competencia para produzir com qualidade. A 

delega9ao de tarefa a um colega de menor experiencia ou mesmo a um simples 

estagiario, caracteriza falta de zelo quando o delegado nao tem capacidade para 

cumprir com exito a autorga. 

0 zelo, em si como virtude, nao depende necessariamente s6 de meios de 

trabalho nem s6 de larga competencia. 0 zelo exige o entusiasmo pela tarefa e este 

o uso de todas as for9as energeticas internas do ser, aplicadas no sentido de 

materializar, pelo trabalho, o amor que se tem por trabalhar. Desejar fazer 

cuidadosamente, procurar ser perfeito, abranger todas as possibilidades que 

garantem a boa qualidade do que se faz ser eficaz e cumprir tudo isso com amor e 

prazer caracteriza bem a virtude do zelo. Cuidar de um trabalho de terceiros como se 

fosse o seu, admitir que o seu mere9a auto-respeito, identificam o caminho do 

desvelo. 

Quem busca a utilidade profissionalmente pratica o zelo, e quem pratica o zelo 

produz a utilidade. A disposi9ao para tornar o zelo um habito, em toda e qualquer 

ocasiao, e a diligencia e esta representa a atividade do zelo, ou seja, o desempenho 

contumaz e oportuno do interesse e cuidado no desempenho no trabalho. 

3.5.4 Honestidade 

Quando algae confiado a alguem, seja o que for, requer deste a fiel guarda, a 

lealdade e a sinceridade. 0 respeito com que e de terceiros como tributo a confian9a 

que e depositada, tais atos caracterizam a honestidade. 

A desonestidade por sua vez, e exatamente a transgressao ao direito de 

terceiros, derivada dos: abusos de confian9a, indu9ao maliciosa, arbitrariedade, 

pressao ou outro fator que venha a trair ou subtrair alga que tenha sido confiado. 

E necessaria ser honesto, parecer honesto e ter animo de se-lo, para que 

exista a pratica do respeito ao direito do nosso semelhante. A subtra9ao indevida, do 

direito de terceiros, e uma lesao do que e ser honesto. Tais deslealdades, quando 

lesoes a virtude, sao atos viciosos e indignos que caracterizam a desonestidade, 

porque representam a quebra de uma linha de confian9a. 

Um dos fatores que mais tem caracterizado a desonestidade e fascina9ao 
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pelos Iueras, privilegio e beneffcios faceis, pelo enriquecimento e desfrute ilfcito em 

cargos que outorgam autoridade e depositam confianc;a coletiva em alguem, para 

atraves dela ensejar a pratica de atos tiranicos e egofstas. 

0 posicionamento de um profissional comprometido com a etica nao se deixa 

corromper em nenhum ambiente, ainda que seja obrigado a viver e conviver com ele. 

A honestidade e um princfpio que nao admite relatividade, ou seja, o individuo 

e ou nao honesto, nao existe o relativamente honesto nem o aproximadamente 

honesto, tao como nao existe uma honestidade adaptavel a cada comportamento 

perante terceiros. Nao existe tambem, menor ou maior desonestidade, mas 

simplesmente desonestidade. Esta e uma das fortes razoes pela qual um C6digo de 

etica precisa ser energicamente cumprido e por que os conselhos de classe 

necessitam exercer severa fiscalizac;ao e seus dirigentes serem moldados de 

dignidade e altrufsmo. 

Sa (2001, p. 189): "0 profissional honesto nao tem intenc;ao de prejudicar 

quem quer que seja, assim como nao entra em conflito que possa gerar lesoes a 

terceiros. Nao pratica tambem, a lealdade como vicioso." 

3.5.5 Competencia 

Segundo Sa (2001. p. 192): 

"Competencia, sob o aspecto potencial, e o conhecimento acumulado por um 

indivfduo, suficiente para o desempenho eficaz de uma tarefa. Do ponto de 

vista funcional, competencia e o exerclcio do conhecimento acumulado de 

forma adequada e pertinente a um trabalho." 

A competencia de um profissional e medida atraves da qualidade dos 

trabalhos produzidos por ele. 0 erro na conduta, nao este em nao ter conhecimento, 

mas em ter consciencia de que nao se disp6e e mesmo assim aceitar uma tarefa. 

Tais les6es sao infrac;6es a etica, conscientemente praticadas. Um profissional 

precisa saber reconhecer suas limitac;:oes. 

0 importante e que a tarefa seja executada dentro do que ha de mais evolufdo 

de modo a proporcionar menos custos e maior capacidade de aproveitamento do 
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trabalho. 0 conservadorismo e prejudicial a competencia quando gera menor 

qualidade de trabalho e maiores custos aos utentes dos servi9os. 

Eticamente, no sentido proprio, a competencia, como domfnio de 

conhecimento, deve ser aplicada para o bern, nao devendo ser sonegada a ninguem. 

A ausencia de competencia, quanta mau o mau usa desta, na aceita9ao de tarefas 

assim como a omissao gera infra96es. Nao saber, usar mal ou deixar de usar 

conhecimento sao todos os aspectos de um mesmo ato de transgressao aos 

compromissos eticos do profissional perante o utente. 

3.6 VIRTUDES COMPLEMENTARES 

Sa (2001, p. 197): "Sao complementares as virtudes que completam o valor da 

a9ao do profissional e ampliam as virtudes basicas, sendo, a transgressao delas, 

infrayaO e perda da qualidade etica." 

3.6.1 Orienta9ao e assistencia ao cliente 

Sa (2001, p. 198): "A orienta9ao ao cliente compreende, pais, dar a ele a 

plenitude da utilidade sabre o servi9o que lhe e prestado, em todos os tempos: na 

preliminar, durante e ap6s a presta9ao do trabalho." 

0 trabalho de orienta9ao inicia-se com as preliminares do que e necessaria ao 

bam desempenho da tarefa e deve prolongar-se ate que toda a utilidade seja 

oferecida, ate o ponto em que nao mais seja preciso a opiniao e o cuidado do 

profissional. 

0 profissional tern o dever etico de guiar seu cliente e de conduzi-lo ao limite 

maximo de aproveitamento da tarefa, com seguran9a, seriedade e tear humano, 

durante todo o tempo que necessaria for a eficacia da presta9ao de servi9o. A 

assistencia ao cliente compreende a responsabilidade sem limites pela qualidade do 

trabalho, mediante presen9a efetiva de orienta9ao e disponibilidade plena destas, ate 

que todas as necessidades do utente estejam esgotadas. 

3.6.2 Etica do coleguismo 
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Segundo Sa (2001, p. 209): 

"Colega de profissao e aquela pessoa que conosco identificada pela pratica de 

um mesmo conhecimento, sujeita aos mesmos problemas e as mesmas 

alegrias, decorrentes do exito, da eficacia no mesmo desempenho ou ainda, e 
aquele registrado no Conselho Regional e quites, faz da profissao motivo de 

ganho para o seu sustento total ou parcial." 

0 profissional deve ter com seus colegas a considera9ao, o apre9o e a 

solidariedade que reflete na harmonia da classe. Estas normas sao fundamentais 

para reger a rela9ao entre os profissionais. 

A pratica virtuosa do coleguismo guia-se pela dedica9ao aos colegas de 

profissao, fundamentada com respeito, na identidade de prop6sitos. Sabemos que 

mesmo nas comunidades pequenas, existem os que discrepam de um conjunto e os 

exemplos disto sao exuberantes. 

E natural receber em retribui9ao, aquila que doamos. 0 que pratica o bem 

tende a recebe-lo como remunera9ao e o que pratica o mal, tende a receber como 

retorno de suas a9oes. 

As lesoes a etica, como vfcios praticados contra colegas, sao os que 

usualmente ocorrem em rela9ao tambem a outras pessoas, como os da inveja, 

calunia, difama9ao, trai9ao, deslealdade, desonestidade, etc., mas agravados pelo 

objetivo de atingir a um companheiro de trabalho ou colega de profissao. 

Existem seres que desejam proje9ao propria, atraves de ofuscar aqueles que 

possuem fama consagrada, como tambem os que para obter sucesso procuram 

ocupar o espa9o sonegado a um colega, impedindo que ele progrida. 

Segundo Sa (2002, p. 21 0): 

"Para demonstrarmos o valor proprio, nao necessitamos reduzir o de terceiros. 

Ninguem e competente, em sentido absolute, para condenar atos ou trabalhos 

de terceiros e mesmo quando municiado de todos os elementos que 

conduzem a um apoio a crftica, deve-se evitar tal atitude quando se relacionar 

com a execu9ao de tarefas de um colega." 

Virtude exigfvel quanta as oportunidades que devemos oferecer aos colegas e 
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de ensinar-lhes na consecugao das tarefas, com lealdade, respondendo as consultas 

que nos sao dirigidas, encaminhando-os na diregao do sucesso em duas carreiras, 

sugerindo-lhes modelos de virtude. 

Tao importante como suprir de conhecimentos os companheiros de profissao e 

ensejar-lhes o progresso, atraves de nossas referencias positivas tao como indicagao 

do nome deles, quando oportuno, para ocuparem cargos e fungoes melhores que as 

que ocupam, onde possam desenvolver suas capacidades e ascender na vida. Nao 

basta, evitar referencias prejudiciais, e necessaria promover aquelas favoraveis. 

3.6.3 Etica e remuneragao 

Sa (1995 p. 256): "Define-se remuneragao como o que o profissional recebe 

como contraprestagao pelos servigos que contrata ou ajusta." 

Os honorarios, nome que se da a remuneragao dos servigos liberalmente 

prestados pelos profissionais competentes, sao objeto de cuidadosas 

recomendagoes do c6digo de etica. 

"A etica exige que a concorrencia, no mercado de trabalho, deva respeitar a 

dignidade dos honorarios, evitando o profissional todas as formas possfveis de 

avitalmento, tais como a propaganda panfletaria ou vulgar, o suborno ou 

comissionamento ilfcito de servi<;:os, a oferta a pre<;:os a aquem da normalidade 

considerada pelas tabelas de honorarios, etc." (SA, 2001, P. 219). 

Diversas sao as precaugoes que nao podem faltar, particularmente nos dias 

atuais, quando o profissional decide a respeito dos seus honorarios. A luta contra a 

mercantilizagao, que deve ser uma constante nas atitudes de cada profissional, e um 

dos elementos fundamentais. 0 trabalho s6 deve beneficiar quem o recebe e a quem 

o presta, nao deve ser objeto de exploragao por terceiros. 

0 profissional, em nenhuma hip6tese, deve aceitar pagamentos por clientes 

que encaminhe, assim como nao deve pagar para receber de clientes. Desse modo, 

s6 pode receber por servigos que tenha licita e efetivamente prestado. 

Acrescente-se que nunca devem ser inclufdos nos horarios valores 

correspondentes a despesas que nao provem de seus servigos. E igualmente vedado 
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ao profissional dedica-se simultaneamente a duas profissoes interligadas em que 

uma se beneficie da outra. 

Alem desses cuidados, deve o profissional abster-se de quaisquer outros atos 

que possam representar concorrencia desleal aos colegas. Par outro lado, assim 

como deve zelar para que as caracterfsticas de seu trabalho nao signifiquem a 

pratica de infra<;oes eticas, o profissional nao deve colaborar com entidades em que 

nao haja respeito aos princfpios eticos ou em que sua independencia profissional 

fique comprometida. 

"Honestidade e lealdade sao fatores perante os colegas e tais virtudes que 

exigem que a concorrencia de honorarios nao se transforme em guerra de pre<;os, 

assim como e condenavel o oposto, ou seja, e explora<;ao do cliente." (SA, 2001, P. 

219). 

0 objetivo das empresas de servi<;os profissionais, como de qualquer 

empresa, e o Iuera, mas sabemos que no trabalho, o homem com a riqueza material 

nao se pode confundir. 

"Reconhecemos que sem a riqueza as empresas nao vivem, mas tambem 

aceitamos que a consciencia nos leva os limites de respeito proprio e de terceiros 

que nao se condenam com a corrup<;ao." (SA, 2001, P. 222). 

3.7 VISAO DAS EMPRESAS 

A atividade de ganhar dinheiro sempre teve uma alian<;a meio desconfortavel 

com o sendo particular de moralidade das pessoas. Nos ultimos tempos, os jornais 

populares publicam com regularidade piadas sabre a etica nos neg6cios. 

Muitos empresarios hoje em dia, expressam urn cinismo com rela<;ao a 
relevancia do questionamento moral para a pratica empresarial. Par diversas razoes, 

que vao desde a eterna ganancia ate os modos muito diferentes pelo quais tendemos 

a pensar em administra<;ao e moralidade, a etica dos neg6cios tem parecido com 

freqOencia, se nao completamente contradit6rios, pelo menos distantes. Mesmo 

aqueles que defendem a no<;ao de que a integridade dos neg6cios pode ser um ideal 

atingfvel tendem, a deixar a explora<;ao dos dilemas eticos a cargo da consciencia 

particular de cada empresario. Enquanto no passado o anuncio de padroes eticos 
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preocupava apenas algumas empresas, hoje o tema da etica nas empresas 

reconhecidamente invade as areas da organizac;ao, da mesma forma que e assunto 

presente na midia. 

Os c6digos de conduta sao agora, uma norma e nao uma excec;ao. Lideres 

empresariais tem-se tornando mais eloquentes acerca dos pr6prios comportamentos 

com padroes eticos. 

Embora muitas empresas estejam comprometidas com altos padroes eticos, 

muitas outras nao estao convencidas de que a etica possa conciliar-se aos neg6cios, 

ou entao encaram a moralidade como uma questao de carater pessoal. 

Os desafios de mercado de hoje e as serias falhas eticas que ocorrem em 

quase todas as organizac;oes exigem uma abordagem mais sofisticada dos dilemas 

eticos, alga mais do que simplesmente fazer um jogo ou ceder a sentimentos 

pessoais a respeito de si mesmo. 

"A integridade nos neg6cios hoje exige capacidades incrivelmente integrativas; 

poder de manter junta uma infinidade de valores importantes e quase sempre 

conflitantes; e o poder de colocar na mesma dimensao a moralidade pessoal e 

as preocupay6es empresariais. Nenhuma organizayao pode dar pode da o 

luxo, do ponto de vista moral, de manter suas noy6es morais em um 

compartimento fechado, reservado para os casos mais estreitos e 6bvios " 

(NASH, 2001, P. 3). 

Segundo Moreira (1999, p. 31 ): "0 comportamento etico par parte da empresa 

e esperado e exigido pela sociedade. Ele e a (mica forma de obtenc;ao do Iuera com 

res pal do moral." 

"0 c6digo de etica de uma instituic;ao, seja ela o governo, empresa ou 

organizac;ao nao e governamental, teoricamente s6 pode ser vantajoso para os seus 

varios desempenhos." (ARRUDA, 2001, P. 12). 

Para Moreira (1999, p.31 ): 

"Hoje, os empresarios ja se deram conta de que a etica e algo serio e comeya 

a fazer sentido. Poderiamos ir mais Ionge, dizendo que agora a etica significa 

a sobrevivencia das organiza96es. Muitos empresarios brasileiros ja se deram 
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conta da importancia da etica. Grande numero deles tem procurado conhecer 

c6digos de eticas criados por organizagoes no Brasil para ajuda-los a iniciar 

seus programas." 

"A boa empresa nao e apenas aquela que apresenta Iueras, mas a que 

tambem oferece um ambiente moralmente gratificante, em que as pessoas boas 

podem desenvolver seus conhecimentos especializados e tambem suas virtudes." 

(ARRUDA, 2001, P. 57). 

3.8 0 PAPEL DO LiDER 

0 mundo organizacional hoje esta em alta reflexao, para descobrir como 

podem ser reinventadas as formas humanas de trabalho, pais tudo indica que 

estamos numa transi9ao de magnitude comparavel a Revolu9ao Industrial. 

As palavras inova9ao, mudan9a e evolu9ao passam a figurar como a maior 

preocupa9ao de quem tem a missao de dirigir organiza96es, independente de seu 

grau de influencia no processo de gestao, permeando todos os escaloes de lfderes, 

dos facilitadores de equipes aos presidentes. 

Dentro deste dilema e que surge, como fundamental o papel especial da 

lideran9a empresarial, para poder conduzir com sucesso toda transi9ao humana que 

esta em curso. Sai de cena o executivo que da ordens, impondo o poder e 

autoridade, entrando em seu Iugar um outro, bem diferente da sua essencia, que tem 

o papel de facilitador, certificando-se de ques liderados tenham as ferramentas e 

informa96es de que necessitam e ajudando-os quando tiverem problemas, 

incentivando a coopera9ao e colabora9ao. 

"A lideranga etica repousa na capacidade da administragao de evitar 

problemas dessa natureza em todos os casos possfveis e em resolver 

eficazmente os que de fato surgem. A tarefa de motivar empresas a se 

conduzirem eticamente, contudo, e muito mais diffcil e trabalhosa do que a 

maioria dos administradores espera." (AGUILAR, 1996, P. 37). 

A lideran9a tem muito mais a ver com a transmissao de uma visao orientadora, 

aonde as praticas de gerenciamento devem cada vez mais levar em conta o 
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encorajar das pessoas para que desenvolvam e usem muito mais seu potencial, 

fazenda a costura do somat6rio das habilidades individuais em um processo 

colaborativo e de sinergia. 

Acredita-se que a lideranc;a e uma qualidade inata, ninguem e lfder par acaso 

ou e lider sem querer. Seguindo essa linha, a pessoa pode aprender algumas 

tecnicas, mas a vontade de liderar nasce com ela. 

Qualquer que seja o conceito utilizado para distinguir um lider e certo que ele 

tera sempre a responsabilidade de conduzir pessoas com intuito de alcanc;ar 

determinado objetivo. Na atividade econ6mica, de modo especial nas empresas, esse 

papel e um dos mais relevantes. 

A caracterfstica positiva da lideranc;a apontada par Leisinger (2001, p.153), e a 

etica individual. 0 autor afirma que: 

"[ ... ] as qualidades de carater e as ideias morais presentes nas empresas nao 

sao diferentes das que sao encontradas na sociedade. Nao obstante, pelo 

menos no pessoal de lideranga se deveria prestar atengao as qualidade 

profissionais e humanas." 

Nao podemos esquecer que os colaboradores se espelham nos seus 

superiores e buscam um importante referencial para os seus pr6prios padroes eticos 

de ac;ao. 

Quando existe o objetivo de p6r em pratica na empresa as maximas da etica 

empresarial, o "profissionalismo" do lfder e definido de uma maneira global, alem do 

conhecimento do profissional dos assuntos econ6micos, da capacidade de avaliar 

com responsabilidade e do convfvio responsavel com os recursos da empresa que 

lhe foram confiados. 

"Sao importantes algumas qualidades especfficas de carater e algumas 

maneiras de agir especiais." (LANZARINI, 2002, P.17): 

• aprender sempre, revisar, reavaliar politicas em praticas marais e 

eticas; 

• permanecer firme na conduta mesmo nas mudanc;as da empresa; 

• ter um bam relacionamento interno e externo; 
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• ser criativo e perceber a competitividade; 

• ser sensfvel e saber destacar is valores marais internos; 

• motivar, incentivar, elogiar e premiar atitudes e metas atingidas; 

• saber distinguir falhas econ6micas e falhas eticas. 

"0 lfder futuro deve tambem:" (LANZARINI, 2002. P.19): 

• ter visao abrangente, observar problemas e interpretar 

acontecimentos; 

• ouvir o que as pessoas dizem quando defendem uma ideia; 

• manter confidentes por perto; 

• defender boas ideias e coragem para rejeitar as mas; 

• renovar-se espiritualmente; 

• demonstrar empatia, respeitar as dificuldades dos subordinados em 

lidar com as mudan9as. 

Alem dessas caracterfsticas, muitas outras sao normalmente apontadas como 

componentes necessarios a personalidade de um lfder, como honestidade, carisma, 

coragem, honradez, denodo, etc. sendo que em qualquer ramo de atividade humana 

(artes, ciencias, esportes, polftica, religiao, etc.), podem ser encontrados exemplos de 

lideran9a. 

Nao podemos esquecer que a verdadeira lideran9a nao existe sem prova96es. 

E uma atitude ardua, requer que os indivfduos assumam riscos consideraveis e toem 

atitudes que os demais nao estao dispostos a tamar. Faz-se necessaria que o lfder 

comporte-se de modo fntegro, se comprometa com a essencia da vida e seus valores 

nobres, diga nao as tenta96es e eleve as pessoas no local de trabalho a carreiras 

agradaveis, produtivas e compensat6rias. 

Sem integridade, a confian9a jamais e obtida. Os melhores lfderes sao 

transparentes. Eles fazem o que dizem e suas a96es sao coerentes com suas 

palavras. As pessoas acreditam neles porque agem em linha com os valores que 

adoram. 
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3.9 0 CODIGO DE ETICA 

A visao convencional de que a missao das empresas e exclusivamente obter 

Iuera, vem sendo substitufda pela ideia de cidadania empresarial, o que significa que 

as empresas devem ter um papel ativo na busca de solu96es para os problemas da 

sociedade. 

Para orientar suas a96es sociais e definir suas polfticas de responsabilidade 

social, muitas empresas implantaram c6digos de etica. C6digos de etica sao 

conjuntos de normas de conduta que procuram oferecer diretrizes para decisoes e 

estabelecer a diferen9a entre certo e errado. A prepara9ao dos c6digos empresariais 

de etica tornou-se pratica relativamente comum a partir da decada de 1980, quando 

as grandes empresas come9aram a implanta-los. 

"0 c6digo de etica ou de compromisso social e um instrumento de realizar,;ao 

da visao e missao da empresa, que orienta suas ar,;oes e explicita sua postura 

social a todos com quem mantem relar,;oes. 0 c6digo de etica ou de 

compromisso social e o comprometimento da alta gestao com sua 

disseminar,;ao e cumprimento sao bases de sustentar,;ao da empresa 

socialmente responsavel. A formalizar,;ao dos compromissos eticos da 

empresa e importante para que ela possa se comunicar de forma consistente 

com todos os parceiros. Dado o dinamismo do contexto social, e necessaria 

criar mecanismos de atualizar,;ao dos c6digo de etica e promover a 

participagao de todos os envolvidos." (Institute Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social). 

A partir de um conjunto de conceitos, valores e praticas presentes na cultura 

de cada empresa sao formalizados e expressos os c6digos de etica. Praticamente 

quase todas as empresas ja tem, ainda de que forma empfrica, algum estatuto de 

objetivos, valores e normas de conduta muito antes da etica ser o centro das 

aten96es no mundo dos neg6cios. Dessa forma, a publica9ao de um c6digo de etica 

e um meio de assumir explicitamente esse conjunto de valores que ja vem 

governando a empresa e seus funcionarios ha algum tempo. 

Tentar impor um c6digo de etica que nao foi elaborado pela organiZa9aO e 

persuadir ou amea9ar os funcionarios a aceitarem um conjunto de princfpios que nao 
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sao aplicados em seu dia a dia, havendo pouca chance de qualquer funcionario leva

loa serio. 

Partindo-se do pressuposto que o c6digo de etica define a etica, a forma de 

ser e atuar no mercado, cada empresa precisa saber o que deseja fazer e o que 

espera de cada um dos funcionarios. 

0 objetivo do c6digo de etica nao e s6 informar e estimular os funcionarios, 

mas tambem fornecer-lhes um instrumento que os ajudara a aderir os valores da 

empresa. Nada mais benefico para a organiza<;ao que o consenso sabre seus 

valores e princfpios. 

0 professor Lanzarini (2002, p. 25) nos explica que: 

"Apesar de o c6digo de etica profissional servir para coibir procedimentos 

antieticos, este nao e seu principal objetivo. Seu objetivo primordial e 

expressar e encorajar o sentido de justic;:a e decencia em cada membro do 

grupo organizado. Um c6digo de etica deve indicar um novo padrao de 

conduta interpessoal na vida profissional de cada trabalhador que esteja 

exercendo qualquer cargo na organizac;:ao. A condic;:ao prioritaria para se ter 

um c6digo de etica efetivo e a lideranc;:a dentro da organizac;:ao. lsso nao 

significa, entretanto que esse conjunto de procedimentos deve ser imposto de 

cima para baixo, da administrac;:ao para o funcionario, mas que os 

administradores se disponham a seguf-lo antes de todos. Deve haver 

consenso no grupo sobre o conteudo do c6digo de etica. Seus preceitos 

devem atingir todos os membros do grupo organizado." 

Segundo o lnstituto Ethos: 

"Na concepc;:ao de um c6digo de etica para que seja bem sucedido, e 

indispensavel envolver todos os interlocutores com os quais a empresa se 

relaciona. A cumplicidade e a transparencia do processo levam os 

participantes a dar a vida ao instrumento." 

3.9.1 Porque as empresas estao implantando c6digos de etica? 

Como acabamos de ver, o c6digo de etica e um instrumento de realiza<;ao da 

filosofia da empresa, de sua missao e valores. Serve para orientar as a<;oes de seus 



30 

colaboradores e explicitar a postura da empresa em face de diferentes publicos com 

as quais interage. E imperioso que haja consistencia e coerencia entre o que esta 

disposto no c6digo de etica e que se vive na organizac;ao. Se de fato cumprir o seu 

papel, sem duvida significara um diferencial que agrega valor a empresa. 

Nesse sentido, entende-se que as empresas estao implantando c6digos de 

etica porque este instrumento tem 0 poder de: 

• fornecer criterios e diretrizes para que as pessoas se sintam seguras 

ao adotarem formas eticas de se conduzir; 

• garantir homogeneidade na forma de encaminhar quest6es 

especfficas; 

• aumentar a integrac;ao entre funcionario da empresa; 

• favorecer ambiente de trabalho, a qualidade da produc;ao e o 

rendimentos dos funcionarios. Consequentemente amplia as neg6cios 

e maximiza as Iueras; 

• criar nos colaboradores maior sensibilidade que lhes permita procurar 

o bem estar dos clientes e fornecedores e em consequencia, sua 

satisfac;ao; 

• estimular o comprometimento de todos as envolvidos no documento; 

• proteger interesses publicos de profissionais que contribuem para 

organizac;ao; 

• facilitar o desenvolvimento da competitividade saudavel entre 

concorrentes; 

• atrair clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros que se 

conduzem dentro de elevados padr6es eticos; 

• agregar valor e fortalecer a imagem da empresa; 

• contribuir para garantir a sobrevivencia da empresa. 

3.9.2 Doze passos para implementac;ao de um c6digo de etica 
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No enderec;o http://www.ibe.org.uk/code.htm (23/06/201 0), foi localizado um 

texto interessante, falando sabre 12 passos necessaries para implantac;ao de um 

c6digo de etica: 

I) I ntegrac;ao: Criar uma estrategia para integrar o c6digo ao 

andamento do neg6cio no momenta em que esse e publicado; 

2) Patrocfnio: Estar certo que o c6digo e patrocinado pelo conselho e 

pelo Presidente da organizac;ao; 

3) Distribuic;ao: Enviar o c6digo a todos os funcionarios em formate 

legfvel e portavel, e entregar aqueles que sao admitidos na empresa; 

4) lnfrac;oes: lncluir uma breve sec;ao sabre como um funcionario deve 

reagir quando defrontado com uma infrac;ao de um c6digo ou quando 

em duvida a respeito de uma diretriz envolvendo uma escolha etica; 

5) Resposta pessoal: dar aos funcionarios oportunidade para uma 

resposta pessoal ao conteudo do c6digo; 

6) Confirmac;ao: Criar procedimentos para gerentes e supervisores 

confirmarem regularmente que eles e seu time entendam e apliquem 

o c6digo e levantem questoes nao abordadas par ele; 

7) Revisoes regulares: Criar procedimentos para revisoes regulares e 

atualizac;oes do c6digo; 

8) Contratos: Considerar a aplicac;ao do c6digo obrigat6rio, 

referenciando em todos os contratos de emprego e vinculando com 

regras disciplinares; 

9) Treinamento: solicitar aos responsaveis pelos programas de 

treinamento da companhia em todos os nfveis para inclufrem 

aspectos levantados pelo c6digo e seus programas; 

1 0) Traduc;ao: Verificar que o c6digo seja traduzido para uso em 

subsidiarias no exterior ou outros pafses cuja lingua principal nao 

seja o ingles; 

11) Distribuic;ao: Disponibilizar c6pia do c6digo a parceiros de neg6cios 

(fornecedores, clientes, etc.); 

12) Relat6rio anual: Reproduzir ou inserir uma c6pia do c6digo no 
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relat6rio anual para acionistas e o grande publico conhegam a 

posi<;ao da companhia em questoes eticas. 

3.9.3 Cultura organizacional e clima etico 

Para Ferrell; Fraedrich; Ferrell (2001): "A avalia<;ao do clima etico pode 

contribuir para identificar os aspectos culturais que dao origem a conflitos eticos." 

Para se tornar verdadeiramente etica, a empresa deve, em primeiro Iugar, buscar 

consciencia entre os valores que norteiam a gestao de pessoas, refletidos nas 

praticas e polfticas de recursos humanos e na sua estrategia de atuagao. 

A cultura organizacional e proporcionada, em parte, pelos lfderes. Uma de 

suas fungoes mais decisiva e a criagao, o gerenciamento e, em alguns casas, a 

destruigao de uma cultura. 

A lideranga tem um papel crucial, principalmente nos mementos em que as 

respostas tradicionais nao funcionam mais, ou quando uma mudan<;a radical de 

ambiente exige novas respostas. Nesse sentido, cultura e lideran<;a encontram-se 

conceitualmente entrela<;adas. 

A for<;a da cultura de uma organizagao tem influencia sabre o comportamento 

etico dos seus administradores. "Se a cultura for forte e adotar padroes altamente 

eticos, havera uma influencia poderosamente positiva sabre o comportamento etico 

dos lfderes." (ROBBINS, 2001, P. 289). 

Contudo, se a organiza<;ao nao possuir uma cultura forte e conhecida pelos 

lfderes, estes contarao mais com as normas subculturais para orientar seu 

comportamento, ou seja, os padroes dos grupos de trabalho e dos departamentos 

terao influencia maior sabre o comportamento etico nas organizagoes. 

Os lfderes sao responsaveis pela cria<;ao e manutengao de uma cultura que 

diariamente enfatize a importancia do comportamento etico para todos os 

empregados. Quando o lider se envolve em praticas antieticas, ou nao age de modo 

firme e decisive em resposta a praticas de outras pessoas, essa atitude se espalha 

pela organizagao. 

"Ha ainda um aspecto importante a considerar sobre qualquer cultura 
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podem guiar o comportamento de membros da organizayao. A alta Jideranya 

tern um papel importante na criayao e manutenyao de padroes eticos 

elevados, mas os lfderes, em todos os nfveis, estabelecem a atmosfera etica 

em suas areas de influencia ou de responsabilidade imediata no trabalho. Jsso 

pode ser conseguido assegurando-se que a orientayao da cultura 

organizacional comunique um desejado clima etico. Este pode ser identificado 

como um conjunto compartilhado de entendimentos a respeito do que e 

considerado um comportamento eticamente correto na organizayao." 

(SCHERMERHORN JR., 1999). 

Para promover o comportamento etico no local de trabalho, as empresas 

devem fazer da etica parte integrante da cultura da organizayao. 

A existencia do c6digo sera inutil se o empregado tiver crenyas diferentes do 

conjunto da empresa. "E muito interessante a colocayao, baseada na pratica 

organizacional, de que e absolutamente necessaria que a pessoa acredite nos 

valores da empresa, nao adianta penalizar, simplesmente nao funciona." (TEIXEIRA, 

1998, P. 66). 

"0 c6digo precisa refletir o desejo da alta administrayao de que a empresa 

cumpra os valores, as regras e as polfticas que sustentam um clima etico." 

(FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001 ). 

"A extensao e o conteudo dos c6digos de etica variam muito, mas a natureza 

formal do c6digo e assegurada pela assinatura das partes. A empresa tende a exigir 

de cada empregado que assine uma declarayao de que leu o c6digo eo subscreve." 

(RODRIGUES; CUNHA, 2000). 

Segundo Rodrigues e Cunha (2000, p.319): 

"As empresas tentam gerenciar a etica por meio de mensagens escritas. 0 

autor caracteriza os c6digos, ainda, como ferramentas gerenciais que visam 

formatar mudanyas. 0 essencial e que os c6digos sao mensagens pelas quais 

as corporayoes desejam dar uma forma ao comportamento do empregado, e 

efetuar mudanyas por meio de declarayoes explfcitas sobre os 

comportamentos desejaveis." 
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"0 c6digo de etica e os princfpios eticos, ainda que possam ter uma essencia 

universal, dependem fundamentalmente da sua inserc;ao em determinado pals, em 

determinada cultura." (TEIXEIRA, 1999). 

Arruda (2002, p. 24): "Ao analisar c6digos de etica de algumas organiza96es brasileiras, 

notou que: parece predominar neles a preocupa9ao com a etica como comportamento correto das 

pessoas e para com as pessoas, manuten9ao dos valores eticos fundamentais e esfor9o por abolir 

praticas como o suborno e os pagamentos facilitadores." Quase com o mesmo nfvel de 

consciencia, os c6digos parecem indicar a obediencia as leis, especialmente no 

tocante a sociedade e as relac;oes de trabalho. 

Em geral, as penalidades dos c6digos de etica se identificam com as previstas 

em leis, para as respectivas punic;oes. "Do ponto de vista empresarial, o maximo que 

pode ocorrer e a dispensa ou o desligamento dos empregados, fornecedores ou 

clientes." (ARRUDA, 2002). 

Em relac;ao as penalidades previstas, Teixeira (1999): 

"lnforma tambem que a maioria dos c6digos menciona a aplica9ao de 

penalidades internas, tendo como pena maxima possfvel a demissao ou 0 

processo judicial. Os textos dos c6digos de etica procuram determinar, com 

certa precisao, a puni9ao das condutas em casos extremos. No entanto, 

apresenta brechas, razao pela qual preveem a revisao das san96es 

aplicaveis." 

Os empregados sao expostos rotineiramente a varias fontes de influencia, 

pressao e conflitos internes e externos a organizac;ao. Quando a empresa envia 

sinais ambfguos, pode gerar tensao no comportamento dos seus empregados, 

afetando nao s6 suas escolhas e decisoes, como tambem a identidade 

organizacional. Devido a isso, os empregados devem ser estimulados a levantar 

questoes a respeito de condutas que parecem duvidosas. Uma comunicac;ao mais 

aberta e um dialogo entre dirigentes e dirigidos constituem um bam caminho para 

enfocar possfveis mas condutas e afasta-las logo no infcio. Deve-se constantemente 

sensibilizar os empregados a identificar praticas questionaveis. 

Os valores basicos da organizac;ao, tais como compromissos com a 
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honestidade, qualidade do produto e servic;o ao cliente, devem ser constantemente 

enfatizados. 0 c6digo de conduta deve estar firmemente ancorado na cultura dos 

valores da empresa. 

3.9.4 0 conteudo do c6digo de etica e seu cumprimento 

Uma vez implementado o c6digo de etica empresarial, uma preocupac;ao 

especial costuma surgir: Como manter o entusiasmo e a motivac;ao de iniciativas 

eticas derivadas dos primeiros momentos aos o seu lanc;amento? 

"os empregados prestam mais atenyao as ayoes e atitudes dos diretores e 

gerentes do que a declarayao impressa num folheto. 0 clima etico de uma 

empresa depende muito de como sao percebidas as atitudes da alta 

administrayao. Quando as ayoes sao compreendidas como moralmente boas, 

o clima etico se desenvolve com mais facilidade e rapidez. Quando sao 

entendidas como eticamente mas, o clima etico sofre fortes impactos 

negativos. Com isso o conteudo de um c6digo de etica se torna por vezes 

mais importante que o seu formato." (ARRUDA, 2002. P.15). 

Criar um c6digo de etica e zelar por sua manutenc;ao espontanea e vivencia 

voluntaria requerem da organizac;ao um investimento de tempo e esforc;os generosos 

para levar adiante um programa de etica que reforce 0 que nao e tao facilmente 

percebido pelas pessoas como eticamente bom. Se o cumprimento das leis e um 

pressuposto do C6digo de etica, OS desvios das polfticas OU do c6digo nao podem 

estar fortalecidos ou reforc;ados. 

Apesar do empenho do comite de etica e da intensidade da educac;ao para 

etica, as violac;oes do c6digo certamente aumentarao se a administrac;ao olhar no 

sentido inverso, a medida que ocorrem as infrac;oes. 

"Postergar ac;oes justas, o que equivale a impunidade, reduz a importanc1a 

dadas pelos dirigentes ao comportamento etico dos funcionarios que pautam nas leis 

do pafs, nos valores e crenc;as e no c6digo de etica." (ARRUDA, 2002. P. 12). 

Funcionarios que agem habitualmente bem, sao em geral, mais sensfveis a 
questao etica. Tratam melhor seus clientes e fornecedores, sao transparentes em 
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suas negociagoes com eles, prontos em sua informagao, pontuais nos prazos, 

zelosos da qualidade dos produtos ou servigos. "Naturalmente esse agir etico tem 

reflexes no bem estar dos clientes e fornecedores, e em consequencia, em sua 

satisfagao." (ARRUDA, 2002, P.13). 

"Quando a etica e vista como simples instrumento a serviyO dos Iueras, muitos 

c6digos de etica sao concebidos como defesa e sao projetados para defender 

a empresa das ayoes incorretas praticadas por empregados. Por esta razao e 

diffcil encontrar c6digos que incentivem os empregados a adquirir habitos que 

lhes permitam trabalhar de forma excelente." (ARRUDA, 2002. P 5). 

"A competencia nao esta estabelecida de uma vez por todas. Nao e alga 

estatico, ao qual deva se ajustar o comportamento dos indivfduos, ou um 

modelo prescrito num c6digo. Ela e construfda cotidianamente e se propoe 

cimo um ideal a ser alcanyado." (PONCE, 1989, P. 67). 

0 c6digo de etica varia de organizagao para organizagao. Ele difere quanta ao 

conteudo, extensao e formate. A respeito dessa diferenga entre os varios c6digos de 

etica existentes, eles podem ter conteudos assemelhados. 

0 c6digo deve ter a propriedade da clareza, facil compreensao de todos, 

passfvel de avaliagao, e principalmente possfvel de ser cumprido. Se for bem 

trabalhado e amplamente divulgado, os colaboradores aderem por convicgao, 

gerando disposigao positiva de executa-lo a risca e vivencia-lo no seu dia-a-dia. 

Nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5, ao final do trabalho, esta transcrito cinco modelos 

diferentes de c6digos de etica, que diferem quanta ao ramo de atividade de cada 

organizagao. 

Em estudo a diversos c6digos, podemos propor itens que podem constar em 

um c6digo de etica: 

lntroducao: Elaborar um breve hist6rico, firmando um compromisso etico, citando 

seu objetivo, a quem se dirige sua validade e abrangencia; 

Responsabilidade lnterna: Pode se dividir em dais grupos: acionistas e 

colaboradores: 
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1) Acionistas: Citar como e o relacionamento da organizac;ao com a figura do 

acionista, seus direitos e suas obrigac;oes; 

2) Colaboradores: Ressaltar o comportamento da organizac;ao frente ao processo 

de recrutamento e selec;ao, as relac;oes de trabalho, avaliac;oes, promoc;oes. 

Abrem-se tambem campos para o estabelecimento de normas eticas em 

relac;ao a saude e a seguranc;a dos trabalhadores, OS limites de privacidade e 

o comportamento da organizac;ao frente as demissoes, bem como a 

valorizac;ao da diversidade e as diretrizes contra o assedio sexual. 

Responsabilidade externa: Pode-se dividir em diversos itens, como: 

1) Clientes: Abordar a importancia do cliente para a empresa, a conduta da 

empresa frente a propaganda enganosa, produtos defeituosos, marketing, e 

outros; a qualidade e a diversidade de produtos ofertados; 

2) Fornecedores: Abordar a conduta da empresa frente a conflitos no que diz 

respeito a quantidades, prazos, especificac;oes, forma de pagamento, etc., de 

produtos fornecidos, bem como o cumprimento de obrigac;oes contratuais em 

especial aquelas relativas a pagamentos, prazos, qualidade e garantia; 

3) Concorrentes: 0 posicionamento da empresa frente a concorrencia, o sigilo de 

informac;oes, a concorrencia desleal, presentes oferecidos, etc. 

4) Comunidade, Meio Ambiente, Pratica de Corrupc;ao e Propina, Entretenimento, 

Empresas Publicas e Orgaos Governamentais: Vale a pena mencionar o 

comportamento da organizac;ao frente a estas situac;oes; 

5) ltens Complementares: Sao bem vindos descric;oes de itens como 

honestidade, responsabilidade, eficiencia, competencia, sigilo, integridade, 

objetividade e outros; 
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6) Considera9oes finais: Citar quem e o responsavel pelo gerenciamento e 

julgamento do c6digo, o comportamento adotado pela empresa, as infra9oes 

do c6digo e outras considera96es que a empresa julgar conveniente. 

3.9.5 Como fazer uma organiza9ao obedecer ao c6digo de etica 

Segundo (Arruda, 2002): "A maneira de fazer o c6digo de etica ser cumprida 

consiste em estabelecer um programa de etica constituldo por:" 

* Treinamento de implanta9ao e reciclagens (no minima anuais) dos conceitos 

constantes no c6digo; 

* Pratica de um sistema de revisao e verifica9ao do efetivo cumprimento; 

* Cria9ao de um canal de comunica9ao destinado a receber e a processar 

relatos de pessoas (empregados ou nao) sabre eventuais viola9oes; 

* Tomada de atitudes corretivas ou punitivas (inclusive com demissoes, 

quando for o caso, ou rescisoes de contratos com agentes) em caso de constata9ao 

de viola96es; 

* Luta clara contra os concorrentes antieticos, inclusive em julzo se 

necessaria, com divulga9ao interna das a9oes e resultados. 

3.9.6 Vantagens e desvantagens do c6digo de etica 

Sa (1996, p. 139): "Pode-se dizer que quanta mais a pessoa humana venha a 

perder sua importancia para uma organiza9ao, tanto menos etica poderc:l ser sua 

atua9ao, pois enfraquece sua condi9ao de vontade." 

Os problemas aparecem quando, apesar de nenhuma lei ter sido quebrada as 

empresas vivenciam situa9oes em que elas precisam determinar o que e etico ou 

nao. 

Lisboa (1996, p. 118): 

"[ ... ] nao existe um c6digo de etica geral para os comportamentos e decis6es 

empresariais, assim, medicos, engenheiros, contadores, advogados, etc. 

disp6em de seus pr6prios c6digos e as empresas tem encaixado principios 
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que julgam adequados e uteis em seus processos e que se tornam parte de 

seu proprio manual de conduta etica." 

sa (1996, p. 142): 

"Para um empregado, a perspectiva de perda do emprego produz a vontade 

de preserva-lo, logo, de praticar o que lhe e comandado: a perda da autonomia 

para exercer sua vontade etica promove o desejo de nao praticar o que e 

comandado. Nesse conflito de duas fort;:as energeticas iguais e contrarias no 

cerebro, ocorrem os traumas, os desequilfbrios que afetam o organismo e 

tornam vacilantes as condutas." 

Toffler (1993, p.14): 

"[ ... ] a existencia de um c6digo de etica e as promessas de cumprimento de sse 

c6digo nao representam necessariamente uma tomada de consciencia por 

parte das empresas, de como surgem os problemas eticos para seus 

empregados. Tambem nao representa para a organizat;:ao, um compromisso 

eficaz de descobrir modos que possibilitem aos empregados uma at;:ao integra 

e que solucione situat;:6es complexas. Enquanto os c6digos e os termos de 

concord<=:mcia podem ser alguns indicadores do compromisso da empresa, sao 

frequentemente vistas como tais e nada mais." 

Toffler (1993, p. 19): 

"Uma empresa que valoriza a integridade de seus funcionarios, jurando 

respeitar suas decis6es enquanto exige que tais decis6es estejam em 

conformidade com as regras da empresa, pode levar seus funcionarios a se 

comportarem de maneira eticamente questionavel. Pode-se citar como 

exemplo a empresa que faz press6es para conservar a imagem da qualidade e 

ao mesmo deve aumentar as vendas dos produtos." 

Observa-se assim que de maneira geral, a existencia de c6digos de etica, 

tanto para os profissionais como os de empresas, assegura nfveis aceitaveis que 

garantem a convivencia pacifica, pois estabelecem um conjunto de regras que induz 

ao respeito. 
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3.9.7 Procedimentos para elabora<;ao de um c6digo de etica 

Seguem-se recomenda<;oes importantes para quem queira adotar um c6digo 

de etica empresarial, referindo os procedimentos mais comumente utilizados pelas 

empresas: 

1 - Elabora<;ao do C6digo 

Tomada a decisao de que a empresa vai adotar um c6digo de etica, e 

fundamental que em sua elabora<;ao sejam consideradas as opinioes do maior 

numero possfvel de pessoas na empresa. Esta etapa do processo deve envolver 

desde o mais simples funcionario ate os componentes da mais alta administra<;ao. 

Este procedimento vai assegurar que o c6digo contemplara as necessidades e 

peculiaridades da empresa. E 6bvio que num processo como este devera haver um 

filtro para selecionar as inumeras opinioes que surgirao muitas, provavelmente, sem 

qualquer conteudo, mas muitas, certamente aproveitaveis. 

As questoes usualmente mais abordadas em c6digos de etica tratam dos seguintes 

assuntos: 

• Conflitos de interesses - Estabelecer ate onde vai o direito de cada pessoa na 

empresa, sempre preservando a entidade. 

• Conduta ilegal - Estabelecer normas de conduta. Estas normas terao carater 

individual (o que o indivfduo pode ou nao pode fazer no ambiente empresarial), 

carater setorial (por departamento, por exemplo) e carater geral. 

• Seguran<;a dos ativos da empresa - Este t6pico aborda as condi<;oes em que as 

instala<;6es da empresa possam ou nao ser utilizadas para beneffcio particular e 

determina procedimentos para prote<;ao do patrim6nio, seja das instala<;6es ou dos 

varios tipos de estoques da empresa. 

• Denuncias - Este e um item extremamente importante e trata de criar condi<;oes 

para que qualquer pessoa dentro da empresa, ate um simples vigilante ou auxiliar de 

limpeza, possa levar ao conhecimento de pessoas pre-determinadas denuncias sabre 
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situac;oes que possam prejudicar a empresa ou que ja a estejam prejudicando. E 
fundamental a protec;ao do denunciante, seja quem for, ate a completa apurac;ao e 

esclarecimento da denuncia. Se isto nao for garantido, e evidente que as pessoas se 

calarao, com receio de perder o emprego. 

• Subornos - Os subornos podem ocorrer de varias formas, seja atraves de um 

presente recebido por um integrante do departamento de compras para beneficiar 

determinado fornecedor, seja de forma direta, pela oferta de numerario para 

revelac;ao de um segredo da empresa ou ate mesmo uma simples safda para jantar 

com fornecedores ou clientes. Aqui coloco uma opiniao que tenho vivenciado ao 

Iongo de minha carreira profissional: nao existe almoc;o ou jantar gratis; sempre ha 

algum tipo de interesse por tras de um amavel convite. E as empresas devem atentar 

para estas situac;oes, ao elaborar seu c6digo de etica, impondo limites para coibir 

praticas de suborno. 

• Entretenimento - Fixar horarios e condic;oes para uso das instalac;oes da empresa 

disponibilizadas para esta finalidade, tomando cuidados para nao criar problemas de 

ordem trabalhista. 

• Viagens - Como se portar em viagens, quando a servic;o da empresa, em que 

hoteis "ficar", conduta quanta aos gastos, forma de se vestir, conduta pessoal. lsto e 

necessaria, pois o funcionario, nestas condic;oes, representa a empresa. 

• Propriedade de informac;ao - Toda e qualquer informac;ao gerada dentro da 

empresa e de propriedade da mesma e isto deve ficar muito bem esclarecido para 

evitar a revelac;ao de informac;oes confidenciais ou estrategicas, por engano ou 

deliberadamente visando proveito proprio. 

• Forma de relacionamento com os governos - Estabelecer a forma de conduta dos 

varios setores da empresa que, por necessidade operacional, tenham que se 

relacionar com governos nas tres esferas (Municipal, Estadual, Federal), 

principalmente no campo tributario, atendimento a fiscalizac;ao, e no departamento de 

vendas, quando a empresa participa de concorrencias publicas. 
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• Tratamento dos publicos externos em geral - Criar normas para recepgao de 

clientes, fornecedores, visitantes e estabelecer limites e forma de tratamento para a 

circulagao destas pessoas no ambito da empresa. 

• Assedio profissional - Evitar procedimentos de captagao de recursos humanos em 

empresas concorrentes, principalmente nos cargos estrategicos, por ser 

procedimento extremamente antietico e evitar acirramento de conflitos. Esta pratica 

prejudica a imagem da empresa e acaba prejudicando o profissional tambem. 

• Assedio sexual - Coibir frontalmente todo e qualquer procedimento com esta 

conotagao. 

• Uso de drogas e alcool - Estabelecer normas que profbam nao s6 o uso, mas 

tambem o porte destas substancias no ambito da empresa. Quando percebido indfcio 

de ocorrencia neste sentido, orientar para encaminhamento as areas de apoio 

(recursos humanos, assistencia social, psicologia). 

0 texto final do c6digo devera incentivar, no contexto dos t6picos acima 

mencionados, o desenvolvimento de qualidades como honestidade, 

responsabilidade, eficiencia, preparo profissional, dignidade, justiga, bondade, 

ensinando ag6es como a divisao solidaria de tarefas (quando isto for possfvel), a 

limpeza das pr6prias sujeiras, evitar magoar as pessoas (elas vao te magoar 

tambem), ser ordeiro, recolocando no Iugar as coisas que tirou ou usou. 

2 - Distribuigao do C6digo 

Ap6s a cuidadosa elaboragao, todos os funcionarios deverao receber um 

exemplar do c6digo, com a solicitagao de que todos leiam e passem a seguf-lo. 

3- Formagao do Comite de Etica 

Ap6s a elaboragao e divulgagao do c6digo, a etapa seguinte e a criagao de um 

Comite de Etica, formado por pessoas provenientes dos mais diversos setores da 

empresa, para que se consiga unir as varias correntes de pensamento pertencentes 
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a cultura da empresa. 

"A principal caracterfstica que estas pessoas precisam ter e o reconhecimento 

por parte dos demais empregados de que sao pessoas integras. Outra 

caracterfstica e a maturidade pessoal e profissional, para que tenham 

condic;:oes de avaliar e julgar os conflitos que certamente surgirao no dia-a-dia 

da empresa, a luz do c6digo de etica e da avaliac;:ao conjunta com os outros 

participantes do comite." (LISBOA, 1997). 

0 Comite de Etica podera ter inumeras func;oes, como aconselhamento, 

tomada de decisao, investigac;ao e soluc;ao de casas. A atividade do comite e 
baseada nas opinioes de seus membros, pessoas idoneas com diferente formac;ao e 

experiencia, que se reunem, discutem e analisam profundamente cada problema 

colocado, enfocando-o par varias abordagens. 

"0 comite devera ter em mente que, ao analisar as questoes e conflitos, estara 

avaliando seres humanos, com seus sentimentos, dificuldades, problemas de 

ordem familiar e financeira, que podem ter cometido deslizes em relac;:ao ao 

c6digo de etica da instituic;:ao, mas nao deixam de merecer respeito. Por isso 

se exige credibilidade e maturidade deste comite, pais cabera a ele nao seater 

apenas a letra fria do c6digo e suas normas, mas tambem avaliar em que 

circunstancias os fatos ocorreram e a gravidade de suas consequencias. E 
outra atribuic;:ao do comite promover periodicamente reunioes e seminarios 

sabre etica, buscando a discussao de casas ja ocorridos e suas soluc;:oes, 

procurando tambem modernizar o c6digo para adequa-lo as mudanc;:as da 

sociedade." (SA, 1996). 

4 - Estabelecimento de uma linha de comunicac;ao direta 

E necessaria criar formas de acesso ao Comite de Etica para que os 

empregados tenham como passar informac;oes, denuncias de situac;oes, duvidas 

pessoais de conduta e questionamentos diversos. 

"As empresas normalmente disponibilizam uma linha direta de telefone para as 

comunicac;:oes, sejam elas identificadas ou an6nimas, para que os funcionarios 

apresentem quest6es que julgam importantes para serem analisadas do ponto 

de vista da etica. Outra forma bastante utilizada de comunicac;:ao e o correio 

eletr6nico (e-mail). Tambem podem ser utilizadas as velhas caixinhas de 
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sugestoes, colocadas em lugares de grande circula<;:ao, como o refeit6rio da 

empresa, por exemplo. Mas, sejam quais forem os tipos de comunica<;:ao 

adotadOS, e imprescindfvel preservar 0 sigiiO das informa<;:6es para que OS 

empregados tenham incentives para participar, sem receio de represalias." 

(ARRUDA, 2001). 

5- Elaborac;ao de programa de treinamento 

Manter programa de treinamento em etica incentiva a conduta etica nao s6 dos 

empregados, mas tambem dos administradores e principais executives da empresa. 

Os resultados sao melhores quando se realizam reunioes peri6dicas para analise e 

discussao de situac;oes relevantes ocorridas e quais providemcias e soluc;oes foram 

adotadas. Quando os empregados percebem que uma denuncia foi acatada, 

investigada e resolvida, espalha-se na empresa a credibilidade do sistema, 

contribuindo cada vez mais para o ambiente ficar agradavel e inibindo ac;oes que 

possam ferir a etica. E recomendavel tambem que deste programa participem novas 

funcionarios para que possam mais facilmente absorver a cultura da empresa. 

6- Criac;ao do departamento de "Ouvidoria" dentro da empresa 

As empresas que lidam com grandes volumes de consumidores estabelecem 

a func;ao de ouvidor. Esta func;ao tem como principal meta observar e criticar as 

falhas da empresa, do ponto de vista do publico em geral. 

7- lnclusao do item "Auditoria Etica" nas rotinas de trabalho da Auditoria lnterna 

Verificac;ao pelo auditor interno se o c6digo de etica esta sendo respeitado e 

se estao funcionando as rotinas estabelecidas pelo mesmo. 0 auditor interno deve 

inclusive verificar o funcionamento dos demais procedimentos eticos ja mencionados, 

como o Comite de Etica, o encaminhamento e tratamento das denuncias e as 

soluc;oes apresentadas. 

Wood (2000): "Considera que o conteudo dos c6digos de etica estabelece um 

conjunto de valores articulados, basicamente, em torno de tres eixos:" 
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a) a continuidade da empresa; 

b) recomendac;ao de obediencia, subordinac;ao e comprometimento dos empregados; 

c) a legitimidade do poder hierarquico de julgar e punir. 

Desse modo, a eficacia do c6digo depende da medida em que ele e 

comunicado, utilizado e se enquadra na cultura etica da organizac;ao. Ele define as 

normas coletivas do que e ou nao aceitavel. Tais normas influenciam os processes 

cognitivos individuais e as estrategias de resoluc;ao de dilemas eticos. "Aiem disso, 

elas fornecem as regras internas que os empregados necessitam para legitimar as 

suas opc;oes em face de dilemas eticos." (RODRIGUES; CUNHA, 2000, P. 326). 

Assim, nao e tanto a existencia do c6digo de etica que parece relevante, mas 

a importancia que a organizac;ao atribui as questoes eticas que a sua existencia 

indica. 
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4. HISTORICO DA EMPRESA 

A Limpi S/A, empresa de capital fechado, iniciou suas atividades em 1993, na 

cidade de Tres Barras (SC) e em 1985 a matriz mudou para Curitiba (PR). Nesta 

fase a empresa produzia o papel em Santa Catarina e fazia o acabamento em 

Curitiba, num barracao alugado. Em 1996 ficou pronta a sede propria na capital 

paranaense, que hoje abriga a administrar;ao e a produr;ao de fraldas e absorventes. 

A empresa conta hoje com mais de 1200 colaboradores, distribufdos por tres 

unidades fabris e duas centrais de distribuir;ao. Suas fabricas estao localizadas em 

Santa Catarina, Parana e Alagoas. As centrais de distribuir;ao encontram-se em 

Curitiba (PR) e Maceio (AL), atuando em todo territorio nacional e alguns pafses do 

Mercosul. 

Os produtos fabricados hoje pela empresa sao: Papel higienico, toalhas de 

papel, guardanapos, fraldas descartaveis, hastes flexfveis, absorventes higienicos, 

lenr;os umedecidos, pedra sanitaria, limpador sanitaria e amaciantes. 

Em Curitiba, capital do Parana, sao produzidas fraldas descartaveis e 

absorventes higienicos. Junto a esta unidade encontra-se tambem a matriz da 

empresa. 

0 complexo industrial de Tres Barras, no planalto catarinense, e responsavel 

pela produr;ao do papel a partir da reciclagem de aparas selecionadas. 

A unidade conta com destacados processes de preservar;ao ambiental, uma fazenda 

de reflorestamento e uma subestar;ao propria de energia eletrica. 

A mais nova unidade industrial de Maceio foi inaugurada em 2008. Produz 

papel higienico folha simples, no mesmo local funciona tambem uma das centrais de 

distribuir;ao. 

4.1 MISSAO 

Colaborar com a preservar;ao do meio ambiente, utilizando tecnologia 

avanr;ada e qualificar;ao profissional. 
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4. 2 VISAO 

Obter continuamente melhores resultados para a empresa, clientes e 

fornecedores. 

4.3 FORMA DE CONSTITUI<;AO: 

4.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA LIMP! S/A 

A Limpi e uma empresa preocupada com seu papel junto a sociedade e ao 

planeta. Seus projetos sociais tern como prop6sito o despertar para as questoes 

ambientais, educativas e de cidadania. 

Para promover melhores condic;oes de vida e novas oportunidades, a Limpi, 

atraves destes projetos e uma serie de ac;oes de mobilizac;ao, sensibilizac;ao, 

educac;ao e qualidade de vida, envolve funcionarios, familiares, prestadores de 

servic;o e comunidade. 

Os projetos sociais desenvolvidos pela empresa, que desde a sua criac;ao, tem 

uma forte intenc;ao e atuac;oes nas questoes sociais sao: Amiga da escola, Feliz 

Familia, Lac;os de Solidariedade, Cha da tarde. 

Sao ac;oes voltadas a saude dos colaboradores, visando proporcionar um 

ambiente saudavel as condic;oes de trabalho e uma melhoria na qualidade de vida. 

Busca o desenvolvimento de talentos atraves da motivac;ao, da orientac;ao e do 

treinamento de forma a obter o comprometimento e a participac;ao efetiva de todos 

Harmonia, Saude, Bem-Estar e Felicidade: essas sao as premissas do 

programa de Qualidade de Vida: ac;oes que englobam medicina ocupacional 
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preventiva, atividades fisicas, terapias alternativas, palestras educativas, orienta9ao 

nutricional e muito mais. Entre as varias atividades ja desenvolvidas, merecem 

destaque a Gisnatica Laboral e o Programa de Controle Medico de Saude 

Ocupacional. 

Apresentamos aqui alguns dos projetos sociais desenvolvidos pela empresa, 

que desde a sua cria9ao, tem uma forte inten9ao e atua9ao nas questoes sociais: 

Amiga da escola: 

0 Projeto Amiga da Escola tem por objetivo acompanhar a realidade e o 

rendimento escolar dos filhos dos colaboradores na busca de prevenir a evasao 

escolar. Em virtude desse acompanhamento foi possivel lan9ar o Refor9o Escolar 

aos filhos dos colaboradores que apresentaram baixo rendimento. As aulas de 

refor9o acontecem nas dependencias da empresa com acompanhamento de 

professores. 

Outras a96es fortalecem ainda mais o programa como: 

• Visitas de escolas na fabrica e na associa9ao de funcionarios; 

• Acompanhamento do boletim escolar com premia9ao ao aluno destaque; 

• Concurso de reda9ao; 

• Entrega de kits escolares aos filhos dos colaboradores em idade escolar; 

• Biblioteca: emprestimos de livros aos colaboradores, incentivando-os a leitura. 

Feliz familia: 

0 programa feliz familia, direcionado aos colaboradores e familiares, engloba 

a colonia de ferias e as confraterniza96es oferecidas em datas especiais, como: dia 

das crian9as, dia das maes, dia dos pais, dia do trabalho e final de ano. Visam a 
integra9ao e participa9ao de toda a familia. 

Fa9a voce mesmo: 
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Trata-se de cursos (de artesanato, culinaria, tecnicas em pintura de paredes, 

entre outros) que acontecem mensalmente na sede da associac;ao de funcionarios e 

proporcionam uma alternativa de renda extra. Sao destinados a todos os 

colaboradores e dependentes acima de 14 anos. 

De bem com a saude: 

Sao ac;oes voltadas a saude dos colaboradores da Mili, visando proporcionar 

um ambiente saudavel as condic;oes de trabalho e uma melhoria na qualidade de 

vida: 

• Ginastica laboral diaria; 

• Semana da saude; 

• Caminhada ecol6gica; 

• Atividades esportivas e culturais que fortalecem as relac;oes interpessoais; 

• Plano de saude e odontol6gico para 100% dos colaboradores; 

• Desconto de 50% em todos os medicamentos para os colaboradores e familiares. 

Lac;os de solidariedade: 

"Lac;os de solidariedade" refere-se as visitas e doac;oes as entidades 

cadastradas (asilos, orfanatos, creches, ONGs, casas lares, etc). Apoio em ac;oes de 

ONGs, prefeitura e comunidade em geral. 

Cha da tarde: 

Trata-se de um projeto desenvolvido pelos colaboradores voluntaries que 

dedicam uma tarde ao mes de seu tempo em beneffcio da comunidade. E formado 

por um grupo de 107 pessoas cadastradas, entre senhoras e senhores, acima de 60 

anos, familiares de funcionarios e membros da comunidade. 

0 objetivo do projeto e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos que 

se encontram na chamada "Melhor ldade" valorizando o ser humano mostrando o 

quanto sao importantes, para si, para sua familiae para a sociedade. 
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Durante o ano, foram tambem adotadas outras ferramentas de controle de 

seguranc;a no trabalho: 

• AST (Analise de Seguranc;a do Trabalho) -Analise de risco, em que os 

colaboradores procuram melhorar as condic;oes e etapas de suas retinas 

e servic;os; 

• PT (Permissao de Trabalho) - Visitas as empresas com excelencia em 

seguranc;a, para a verificac;ao das melhores praticas de uso dessa 

ferramenta de liberac;ao segura de sistemas. 
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5. CONSIDERACOES DA PESQUISA 

Com o objetivo de implantar um c6digo de etica dentro da empresa de papel e 

celulose LIMP! S/A, foi efetuada uma reuniao de indivfduos que representam 

diferentes nfveis organizacionais e com diferentes responsabilidades funcionais. Foi 

seguida esta orientac;ao com vistas a interpretar de como diferentes partes da 

empresa citada, interpretam a etica empresarial e qual seria o conteudo ideal de um 

c6digo de etica a ser implantado dentro da mesma. Assim sendo, o c6digo de etica 

proposto neste conteudo, foi criado em base de sugestoes dos indivfduos presentes 

na reuniao e atraves de observac;oes feitas no conteudo de c6digos de etica de 

algumas empresas de ramos de atividades diferentes, que constam nos anexos 

1 ,2,3,4 e 5 deste material. 

Segundo os representantes de cada area, para os funcionarios, com a 

implantac;ao do c6digo de etica, podera ser proporcionado a eles e a outros 

interessados, a oportunidade de conviver em um ambiente de confianc;a e respeito 

mutua e que pode fornecer aos lfderes empresariais, excelentes condic;oes que 

favorecem a promoc;ao de inovac;ao, tao essenciais ao sucesso da organizac;ao. 

Chamou atenc;ao tambem o fato de que a maioria dos representantes de cada setor 

concorda que haveria maior comprometimento com o trabalho se a organizac;ao 

apresentasse um c6digo de etica. 

5.1 Proposta de um c6digo de etica para empresa Limpi S/A 

0 C6digo de etica e Um instrumento destinado a aperfeic;oar OS 

relacionamentos internes e externos de uma organizac;ao e elevar o clima de 

confianc;a nela existente. 

Este c6digo reflete os pilares de comportamento moral de todos n6s e os 

principios eticos consagrados na declarac;ao de "Missao e Visao" da Limpi. Define a 

conduta esperada dos funcionarios em diversas situac;oes, pautando suas ac;oes na 

integridade e moral. Ele se aplica a todos os funcionarios e dirigentes da Limpi S.A, 

suas subsidiarias e filiais. Deve tambem ser aplicado aos prestadores de servic;o, 

parceiros de neg6cios ou terceiros que utilizam os recursos da empresa. 
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Foi elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar composto por 

representantes de diversas areas da empresa, conferindo assim, maior legitimidade o 

c6digo de etica. 

E fundamental que todos n6s conhec;amos o conteudo deste c6digo e as 

normas aplicaveis as nossas atividades, os incorporemos em nossas atitudes e que 

tenhamos em nossa vida particular um comportamento coerente com as condutas 

descritas neste documento. 

DISPOSI<;OES COMPLEMENT ARES 

Abrangemcia 

0 presente c6digo de etica abrange os membros do conselho de 

administrac;ao, diretores, conselheiros, empregados, contratados, prestadores de 

servic;o, estagiarios e jovens aprendizes. 

Este c6digo de etica estara disponivel para consulta de todos os envolvidos a 

qualquer momenta. 

Cultura LIMPI S/A 

Este c6digo junto com os nossos valores corporativos (nossos consumidores 

em primeiro Iugar, fazemos as coisas acontecerem, nossa gente faz a diferenc;a, 

atuamos como lideres), desempenha um papel importante na construc;ao do sucesso 

de Iongo prazo da empresa. 

A reputac;ao de honestidade e integridade da empresa e um ativo valiosissimo 

A violac;ao da polftica abaixo mencionada pode, portanto, afetar seriamente a 

organizac;ao. Nenhum funcionario da empresa disp6e de autoridade para solicitar 

qualquer ac;ao que viole essa politica. Ela nao esta sujeita a qualquer tipo de 

renuncia ou excec;oes em razao de demandas comerciais ou competitivas, praticas 

do setor ou exigencias de outra natureza. 

Urn manual de etica e profissionalismo 
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0 c6digo de etica da Limpi S/A representa o nosso compromisso com um 

comportamento responsavel, etico, transparente e de respeito mutua entre os nossos 

profissionais. 

Toda a empresa precisa seguir os padroes de conduta etica aqui 

estabelecidos. N6s fazemos neg6cios e trabalhamos orientados par um profunda 

sensa etico, que se realiza na condugao moral de nossas agoes com postura de 

empresa cidada, conciliando os interesses de todos - sociedade, clientes, 

fornecedores, acionistas e colaboradores, valorizando o ser humano em todas essas 

relagoes e e orientando-nos pelas seguintes informagoes: 

Leia atentamente todas as informagoes: 

1) Rela<;ao com os colaborador~s 

No relacionamento com seus profissionais, a Limpi estimula a participagao 

ativa dos seus colaboradores no seu proprio desenvolvimento, a confianga, a 

transparencia e o acesso a informagao. Junto aos seus profissionais, tambem 

encoraja a formagao de cidadaos comprometidos com as comunidades onde vivem e 

o respeito a privacidade pessoal. Valoriza o ser humano acima de tudo e, par isso, 

disponibiliza recursos e conhecimentos para a construgao de um ambiente seguro e 

com saude. 

Todos os colaboradores, prestadores de servigos e fornecedores devem 

garantir condigoes de trabalho seguras e sadias, comprometendo-se com os 

procedimentos e instrugoes que regulam e preservam a seguranga e a saude, e 

cumprindo rigorosamente as leis e normas internas relativas a Medicina e Seguranga 

do Trabalho. 

A integridade etica de nossos colaboradores e prestadores de servigos e o 

principal requisito para o exercfcio competente de nossas atividades profissionais e 

importante diferencial para a excelencia de nossos neg6cios. Aceitar, respeitar e 

tratar todos como iguais, com atitude de educagao, cooperagao e consideragao e 

condigao fundamental para a realizagao de nossos objetivos. Portanto, o convfvio no 

ambiente de trabalho deve se alicergar na conduta etica de todos - colaboradores, 
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prestadores de servic;os, fornecedores, acionistas - independente de posic;ao 

hierarquica. 

E de responsabilidade dos funcionarios com func;ao de lideranc;a trabalhar para 

o sucesso de cada membra da equipe. Para isso devemos: 

a) estimular as lideranc;as a promover o relacionamento entre os diversos niveis 

hierarquicos dentro da organizac;ao, criando no ambiente de trabalho, uma atmosfera 

adequada ao exercfcio de atribuigoes e desenvolvimento profissional e pessoal, 

propiciando a melhoria dos resultados organizacionais; 

b) incentivar os funcionarios a estabelecer um equilibria apropriado entre o trabalho, 

a familia e a sociedade em geral, de modo a manter seu bem-estar profissional, 

pessoal e social; 

c) estimular iniciativas de preservagao a saude e seguranga no trabalho. 

E dever de todos os colaboradores: 

a) encantar nossos clientes com nossa postura integra mantendo inabalavel nosso 

espirito de servir; 

b) tratar com respeito as pessoas sejam elas clientes, empregadas ou terceiras, 

tendo a humildade como direcionadora de nossas agoes; 

c) incentivar para que haja praticas trabalhistas justas tanto para nossos empregados 

quanta para nossos fornecedores; 

d) cumprir as leis e regulamentos aplicaveis aos nossos neg6cios e a nossa conduta 

nas regioes onde atuamos; 

e) atuar com vigor para evitar todos os conflitos de interesses entre o trabalho e 

assuntos pessoais; 
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f) dar especial atenc;ao as nossas responsabilidades sociais; 

g) agir com honestidade e justic;a para que possamos ser dignos de confianc;a das 

pessoas com as quais nos relacionamos; 

h) tornar e manter nosso local de trabalho seguro, com enfase especial a protec;ao ao 

meio ambiente; 

i) assegurar que em nosso meio nao haja discriminac;oes de origem, rac;a, credo, cor, 

sexo, incapacidade ffsica ou qualquer forma de preconceito social; 

j) manter uma cultura na qual a conduta etica seja reconhecida, valorizada e tomada 

como exemplo por todos os membros da comunidade LIMP I S/A. 

2) Rela.;ao com clientes 

A empresa incentiva um relacionamento duradouro e de confianc;a com seus 

clientes. Garante o plene atendimento ao contratado e exige dos representantes 

comerciais postura condizente com as diretrizes da empresa Lim pi. rRespeita os 

direitos dos clientes, assim como fornece produtos e servic;os adequados a utilizac;ao, 

dentro das praticas de qualidade totaL 

Aos colaboradores cabe identificar as prioridades dos clientes para aprimorar o 

atendimento e a qualidade dos produtos e servic;os, alem de nao fazer promessas 

quando nao podem ser cumpridas. Sem conduta etica como fundamento, nao ha 

relac;ao cliente-empresa que pretenda ser duradoura, especialmente num mercado 

competitive. 

Por isso, devemos identificar as necessidades dos clientes, para poder 

satisfaze-las, em consonancia com os objetivos de seguranc;a, qualidade e 

rentabilidade, usando, alem da cortesia e presteza, os seguintes padr6es de conduta: 

a) transparencia nas operac;oes realizadas; 

b) receptividade e tratamento adequado das sugest6es e crfticas recebidas; 
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c) atendimento eficaz; 

d ) confidencialidade das informa<;oes recebidas em razao de rela<;oes comerciais. 

Todas as decisoes da empresa relativas ao relacionamento com os clientes 

serao sempre tratadas com imparcialidade e livres de preconceito de qualquer 

natureza, obedecendo rigorosamente as leis e regulamenta<;oes estabelecidas pelo 

C6digo de Defesa do Consumidor. 

3) Relac;ao com os acionistas 

A empresa utiliza seus recursos financeiros com prudencia e oferece 

transparencia e atualidade sabre suas transa<;oes. Pauta a condu<;ao dos neg6cios 

pela seguran<;a financeira e pela busca de rendimentos de mercado. 

Os colaboradores lidam com os recursos financeiros dos acionistas com o 

mesmo cuidado que dedicam a seus pr6prios recursos. Para isso, utilizam apenas 

informa<;oes de mercado, sem recorrer a privilegios. 

A empresa promove ativamente o cumprimento de todas as leis municipais, 

estaduais, federais e internacionais vigentes e aplicaveis ao seu neg6cio. Qualquer 

viola<;ao de lei, norma ou regulamento que possa prejudicar a reputa<;ao da empresa 

e, consequentemente, os interesses de seus acionistas acarretara severas puni<;oes 

aos responsaveis. 

4) Relac;ao com os fornecedores 

A empresa incentiva o relacionamento duradouro e a confian<;a mutua com 

cada fornecedor. Por isso, apenas sao contratados fornecedores id6neos, em 

conformidade com a legisla<;ao e que seguem os pre-requisitos estabelecidos para o 

tipo de servi<;o prestado. 

Devemos contratar fornecedores e estabelecer rela<;oes de neg6cios com 

parceiros que operem com padroes eticos compatfveis com os nossos, mediante 

rigoroso processo de sele<;ao, e nao transacionar com aqueles que, 

comprovadamente, desrespeitem a conduta da empresa. 
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5) Relacao com a comunidade 

A empresa segue as princfpios da responsabilidade social, da igualdade, do 

trabalho digno, da comunica9ao e da transparencia. lncentiva e valoriza a dedica9ao 

dos colaboradores, seja pessoalmente au representando a empresa em a96es de 

voluntariado em beneficia da comunidade. lnveste na preserva9ao e sustenta9ao das 

comunidades nas quais esta inserida e atua em parceria com 6rgaos governamentais 

e outros grupos au programas sociais que contribuam para o desenvolvimento 

dessas comunidades, proporcionando oportunidades de trabalho e de participa9ao 

social. 

Todos as colaboradores e prestadores de servi9os devem agir com 

responsabilidade e em conformidade com as princfpios eticos na defesa da imagem e 

da reputa9ao da empresa, sempre e quando estiver participando de atividades junto 

a comunidade. 

A empresa nao admite, ap6ia au estimula pedidos de doa96es de qualquer 

natureza a fornecedores au prestadores de servi9os no sentido de prover recursos 

financeiros au materiais para a realiza9ao de promo96es, eventos, campanhas au 

a96es de cunho social a terceiros. Situa96es que se caracterizam pela sua 

excepcionalidade serao avaliadas e aprovadas pela dire9ao executiva. 

6) Relacao como meio ambiente 

A empresa destina investimentos permanentes em tecnologia de ponta, 

capacita9ao das equipes e busca parceria com setores da sociedade que tem 

sinergia com a atividade papeleira, tudo isso com o intuito de aprimorar a sua polftica 

de desenvolvimento sustentavel. 

Todos as colaboradores devem conduzir suas opera96es, seus projetos e seus 

servi9os em conformidade com as regulamenta96es aplicaveis: 

a) usando recursos naturais sem prejufzo ao meio ambiente; 

b) usando material reciclavel, sempre que isso for viavel; 

c) incentivando a reciclagem de materiais, sempre que isso for viavel; 



58 

d) armazenando e descartando residues de acordo com as regulamenta<;:oes 

sanitarias; 

e) projetando novas instala<;:oes e reformas de modo a se integrarem, sem prejudicar 

o equilibria natural do ambiente; 

f) selecionando materias-primas e processes de fabrica<;:ao cujo impacto negative 

sobre o meio ambiente seja minima; 

g) instalando equipamentos de controle e preserva<;:ao das melhores condi<;:oes 

ambientais, de forma a garantir a minima polui<;:ao do ar, sonora e visual. 

7) Relac;ao com a concorrencia 

0 respeito as leis e a etica pautam a rela<;:ao da Limpi com seus concorrentes. 

A empresa acredita nos principios de mercado e da concorrencia. 

Alem disso, os colaboradores da empresa nao podem cometer atos que 

denigram a imagem dos concorrentes. 

Nenhum colaborador esta autorizado a fornecer informa<;:oes ou discutir com 

concorrentes os pianos de comercializa<;:ao, promo<;:ao e divulga<;:ao dos nossos 

produtos e servi<;:os. Cabe a dire<;:ao executiva da empresa a responsabilidade de 

zelar pelas questoes institucionais junto o representante do setor. 

A empresa nao admite que seus colaboradores fa<;:am comentarios 

difamat6rios sobre os concorrentes que merecem o mesmo tratamento digno e 

respeitoso que esperamos receber, dentro e fora da Limpi. 

8) lmprensa 

A empresa, querendo o bem de seus clientes, acionistas e comunidade em 

geral, mantem um canal aberto com a imprensa, tornando disponiveis todas as 

informa<;:oes necessarias ao esclarecimento e divulga<;:ao de suas a<;:oes. 

A empresa nao divulgara nenhuma informa<;:ao referente a ,seus clientes, a 

menos que devidamente autorizada pelas pessoas envolvidas. Somente a 

Presidencia, os Diretores Executives, o Departamento de lmprensa e Rela<;:oes 

Publicas ou colaboradores especificamente autorizados pela diretoria executiva 
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podem oferecer ou divulgar informac;oes para os meios de comunicac;ao ou outros 

6rgaos. 

E dever de todos os colaboradores e prestadores de servic;os zelar pela 

imagem e reputac;ao da empresa. Nesse sentido, todo contato profissional com 

qualquer 6rgao de imprensa devera, obrigatoriamente, ser autorizado previamente 

pelo Departamento de lmprensa e Relac;oes Publicas, nao sendo permitido a nenhum 

colaborador dar qualquer tipo de entrevista ou consentir tomada de imagem sua ou 

de seu local de trabalho, seja em vfdeo, fotografia ou qualquer outra maneira de 

registro visual, sem a necessaria autorizac;ao. 

Nosso relacionamento deve ser pautado pela transparencia, credibilidade e 

confianc;a, observando sempre os valores eticos em nossa estrategia de marketing. 

Nossos representantes, quando autorizados a se manifestar em nome da 

organizac;ao, devem expressar sempre o ponto de vista institucional. 

9) 6rgaos publicos 

A empresa mantem o mais alto nfvel de integridade na relac;ao com 

representantes do governo. Os representantes dos 6rgaos publicos devidamente 

identificados por credenciais recebem tratamento profissional e isento, tornando-se 

disponfveis aos mesmos, sempre que solicitados, as informac;oes, dados e registros 

pertinentes e exigidos por lei. 

* Devemos coibir qualquer concessao de vantagem ou privilegio a agentes 
publicos; 

* Devemos zelar pelo cumprimento de nossas polfticas, normas e rfgidos 

controles de prevenc;ao e combate a lavagem de dinheiro, ao financiamento ao 

terrorismo e a atos ilfcitos de qualquer natureza, em estrito cumprimento das leis 

aplicaveis ao assunto e consoante as melhores praticas nacionais ou internacionais, 

nos locais onde forem aplicaveis. 

Situac;oes diversas que violem OS princfpios e procedimentos eticos previstos 

no nosso c6digo de etica devem ser encaminhadas ao Departamento Jurfdico da 

empresa. 

Medidas disciplinares 
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0 descumprimento de algum dos principios eticos ou compromissos de 

conduta expresses neste c6digo de etica, apurado pela comissao de etica, podera 

resultar na adogao de medidas disciplinares, de carater educative, sem prejuizo da 

adogao de medidas administrativas ou judiciais, quando se tratar de infrag6es 

contratuais ou legais, incluindo seu desligamento. 

Em caso de duvidas 

Lembre-se que situag6es conflitantes com o disposto no c6digo de etica ou 

que nao sejam por ele contempladas podem surgir de modo inesperado em seu 

cotidiano. Nesse caso, contate o Comite de Etica. 

Contatos 

0 contato com o Comite de Etica deve ser feito de modo clara e transparente, 

via e-mail, no enderego ouvidor@limpi.com.br, por intermedio do terminal de auto

atendimento Limpi S/A, por um ramal interno exclusive ou por um canal na intranet. 

Adicionalmente, o contato podera ser feito por telefone atraves de uma ligagao para o 

departamento de Responsabilidade Social. Esta opgao permite que voce mantenha 

o seu anonimato. Esses contatos, possibilitam aos colaboradores denunciar violag6es 

de diretrizes definidas pelo C6digo de Etica. 

Para maiores informag6es, visite o Portal Limpi S/A. 

Vigimcia, avaliac;oes e revisoes 

0 presente c6digo de etica tem validade indeterminada, entretanto a empresa 

LIMPI S/A compromete a submeter seus conteudos e suas praticas a processes de 

avaliagao e revisao peri6dica, em prazos a serem definidos ao Iongo do processo de 

sua disseminagao. Previsao incial: 6 meses ap6s sua implantagao. 

Limpi S/A 
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E u, ...................................................................................................... , c6d ig o fun cion a I 

no ............... , integrante da organiza9ao LIMP! S/A, declaro: 

a) ter recebido, neste ato, c6pia do "C6digo de Conduta Etica da Organiza9ao Limpi 

S/A"; 

b) ter conhecimento do inteiro teor do referido C6digo e estar de plena acordo com o 

seu conteudo, que li e entendi, comprometendo-me a cumprf-lo fielmente durante 

toda a vigencia de meu contrato e ap6s, no que for cabfvel; 

c) ter conhecimento que as infra96es a este C6digo, as polfticas e normas da 

organiza9ao serao analisadas, estando sujeitas as a96es disciplinares aplicaveis, 

independentemente do nfvel hierarquico, sem prejufzo das penalidades cabfveis. 

Localidade, ......... de .......................... de 2 ...... . 

Assinatura do Colaborador 
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6. CONCLUSOES 

As dimens6es da etica estao presentes na sociedade, na religiao e 

principalmente na vida profissional de todos. Nossos deveres, nossas virtudes se 

convergem com a etica. 

E muito importante compreender o ambiente em que estamos vivendo para 

perceber as implica<;6es eticas no mundo dos neg6cios e especificamente, os 

desafios em rela<;ao a compreensao da responsabilidade do executive. A mudan<;a 

de paradigma e uma realidade, mas nem todos os empresarios conseguem percebe

la. 

Nao basta ter amplo domlnio pratico para ser um bom profissional. A rela<;ao 

com clientes, usuarios e a sociedade em geral devem seguir princlpios que garantem 

a integridade moral das atividades desenvolvidas. 

Uma das primeiras formas de tentativa de equacionamento dos problemas 

eticos nas empresas e a ado<;ao de c6digos de etica, normas de comportamento ou 

"credos". Tudo indica que esse tipo de regulamenta<;ao esta se tornando uma pratica 

bastante usual, tambem no Brasil diversas empresas, em grau de grande porte, vem 

adotando esse procedimento. 

Um c6digo de etica deve indicar um novo padrao de conduta interpessoal na 

vida profissional de cada trabalhador que esteja exercendo qualquer cargo da 

organiza<;ao. 

A condi<;ao prioritaria para se ter um c6digo de etica e a lideran<;a dentro da 

organiza<;ao. lsso nao significa que esse conjunto de procedimentos deva ser 

impasto de cima para baixo, da administra<;ao para o funcionario, mas que os 

administradores se disponham a segul-lo antes de todos. 

Deve haver consenso no grupo sobre o conteudo do c6digo de etica. Seus 

preceitos devem atingir todos os membros do grupo organizado. 

0 c6digo de etica varia de organiza<;ao para organiza<;ao. Ele difere quanto ao 

conteudo, extensao e formato. A respeito dessa diferen<;a entre os varios c6digos de 

etica existentes, eles podem ter conteudos assemelhados. 

Na pratica, porem a maioria desses c6digos tem se revelado na baixa eficacia. 

Em geral, eles sao adotados depois de algum grande escandalo. Na realidade existe 
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uma distancia abissal entre o que esta escrito no c6digo e na forma pela qual, os 

empregados e dirigentes da empresa se comportam na pratica. 

Longe de ser um problema complexo, a etica trata dos problemas do dia a dia, 

tais como o tratamento que dispensamos as pessoas e a nossa conduta. 0 treino 

diario em situagoes simples constitui a base para uma agao correta em situagoes 

complexas. Apesar das pressoes a nossa volta tornarem a agao etica um desafio, 

basta que definamos a nossa conduta para enfrentarmos o problema. Empresa 

despreocupada com os principios eticos pode leva-la a ter grandes surpresas e 

rejeigao no mercado. Seus problemas sao sempre resolvidos com o pensamento 

voltado para o curto prazo e agindo dessa forma, sua sobrevivencia esta seriamente 

comprometida. 

Torna-se entao urgente a necessidade de que as empresas descartem essa 

visao de curto prazo e vantagens imediatas - o lucro facil. Devem perceber que 

atitudes produtos e servigos nao confiaveis simplesmente deixarao de ser adquiridos. 

0 comportamento etico, por parte das empresas, e exigido pela sociedade, 

sendo a unica forma de obtengao de lucro com respaldo na moral. Esta impoe que as 

empresas ajam com etica com todos os seus relacionamentos, especialmente com os 

clientes, fornecedores, concorrentes, governo, meio ambiente e sociedade em geral 

(stakeholders). 

Empresas que fazem o bem, que participam ativamente junto a comunidade, 

ou seja, que cumprirem tambem seu papel social, inspirarao maior confianga e 

despertara a preferencia do publico consumidor. Nao ha como nao acreditar que a 

maioria dos consumidores preferira marcas e produtos envolvidos com algum tipo de 

agao social, desde que eles tenham prego e qualidade competitivos. 

Ao estabelecer como regra, praticar uma conduta etica, a empresa coloca-se 

tambem em posigao de exigir o mesmo de seus empregados e administradores. 

Assim, pode cobrar-lhes maior lealdade e dedicagao. 0 ato de trabalhar numa 

organizagao que age com etica, constitui-se para o empregado em uma 

compensagao abstrata, porem de valor incalculavel. 

Existe, porem, dificuldades em se definir regras para todas as situa96es. 

Nesse sentido, quando se pretende uniformidade de conduta, o c6digo de etica tem 

sido a solu9ao. Ele disciplina as atitudes, os deveres e os estados de consciencia. E 
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atraves dessa ordem que os conflitos sao eliminados e, especialmente sao evitados 

problemas que macule o bom nome eo conceito social da empresa. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

CODIGO DE ETICA DOS EMPREGADOS DA ECT 

CAPiTULO I 

Do Objetivo 
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Art. 1°. 0 presente C6digo visa nortear o relacionamento entre os empregados dos 

Correios e toda a sua cadeia de valor, no esforc;o de gerar um compromisso mutuo 

alinhado a adoc;ao de uma postura transparente que envolva a valorizac;ao da etica, 

contribuindo para a credibilidade da ECT perante a sociedade. 

Paragrafo Unico. Reune princfpios e valores que retratam a identidade da Empresa 

como um todo, estimulando o comportamento etico nos Correios, para que o maior 

numero de pessoas o adote e o siga como guia de conduta profissional e pessoal. 

CAPiTULO II 

Da Abrangencia 

Art. 2°. 0 C6digo de Etica da ECT aplica-se aos empregados e colaboradores da 

Empresa, estendendo-se a toda a sua cadeia de relacionamentos. 

CAPiTULO Ill 

Dos Principios Fundamentais 

Art. 3°. Dentro de sua planificac;ao estrategica, os Correios valorizam: 

I. a satisfac;ao dos clientes; 

II. o respeito aos seus empregados; 

Ill. a etica nos relacionamentos; 

IV. a competencia profissional; 

V. o compromisso com as diretrizes governamentais; 

VI. a responsabilidade social; 

VII. a excelencia empresarial; 

VIII. o bom relacionamento com parceiros, fornecedores, clientes e concorrentes; 

IX. a iniciativa, o espfrito de participac;ao e a criatividade; 

X. o aprendizado constante, como forma de gerac;ao de conhecimento; 



XI. o desenvolvimento profissional e pessoal; 

XII. a preserva<;ao do meio ambiente. 
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XIII. a responsabilidade publica e a cidadania, com apoio as a<;oes comunitarias, a 

saude, a cultura, a educa<;ao e ao esporte; 

XIV. a observancia a legisla<;ao vigente. 

CAPITULO IV 

Das Relac;oes no Ambiente de Trabalho 

Art. 4°. Os Correios, seus empregados e colaboradores devem contribuir para a 

cria<;ao e a manuten<;ao de um ambiente de trabalho seguro e saudavel. 

Art. 5°. Os profissionais dos Correios devem exercer as suas tarefas com cortesia, 

lealdade, dedica<;ao, honestidade, espfrito de justi<;a, coopera<;ao, responsabilidade e 

zelar pela imagem da Empresa, sem preconceitos de origem, ra<;a, sexo, cor, idade, 

condi<;ao social ou quaisquer outras formas de discrimina<;ao. 

Art. 6°. Os Correios consideram que a vida particular dos seus empregados e 

colaboradores e assunto pessoal destes, e nao deve sofrer interferencia, desde que 

nao cause prejufzo a imagem e as atividades da Empresa. 

Art. 7°. A preserva<;ao da intimidade, da privacidade, da lealdade, da honra, da 

imagem dos colegas de trabalho e superiores hierarquicos, e fundamental ao 

adequado relacionamento interpessoal e profissional. 

Art. 8°. Os profissionais dos Correios devem respeitar os compromissos assumidos 

entre si e com a Empresa, nao se deixando influenciar negativamente em suas 

decisoes, nem privilegiando relacionamentos pessoais. 

Art. 9°. Aqueles que trabalham nos Correios tem o direito de saber como e 
considerado o seu desempenho, devendo buscar, de forma continua, o 

aprimoramento e a atualiza<;ao dos seus conhecimentos profissionais. 

Art. 10. Os profissionais da Empresa que assumem o papel de gestores necessitam 

ter sempre em vista o bem-estar e o progresso funcional das pessoas, trata-las com 

retidao, justi<;a e humanidade e estimular o espfrito de equipe. 

Art. 11. Os empregados e colaboradores com acesso a informa<;oes sigilosas e a 

recursos tecnol6gicos, a exemplo de Internet, Intranet, Softwares e produtos 

similares, devem assegurar que tais elementos nao sejam manuseados ou 
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divulgados de forma inadequada. 

CAPiTULO V 

Das Rela.;oes com os Clientes 

Art. 12. 0 compromisso com a satisfa9ao dos clientes deve fundamentar-se na 

qualidade dos produtos e servivos, em consonancia com os objetivos da Empresa. 

Art. 13. Os clientes precisam ser atendidos com cortesia e respeito, sendo orientados 

sabre possibilidades de realizavao de servi9os, prevos, prazos e suas caracterfsticas, 

com total clareza, presteza e transparencia. 

Art. 14. As reclama96es, crfticas e sugestoes formuladas pelos clientes devem ser 

respondidas com rapidez e precisao, respeitando-se os seus direitos. 

CAPiTULO VI 

Das Rela.;oes com os Fornecedores, Parceiros e outras lnstitui.;oes 

Art. 15. As rela96es entre os Correios, empresas prestadoras de servi9o e 

fornecedores devem ser reguladas por meio de contratos oriundos de procedimentos 

imparciais e transparentes. 

Art. 16. Os empregados e colaboradores nao devem fazer uso de informa96es 

privilegiadas, obtidas no ambito da Empresa, em beneficia proprio ou de terceiros. 

Art. 17. Os empregados e colaboradores nao devem aceitar vantagens (que nao 

sejam produto de sua remuneravao), a titulo de ajuda financeira, comissao ou 

doa9ao. 

Art. 18. Os Correios manterao dialogo permanente com as entidades representativas 

dos empregados, em prol do crescimento mutuo, sem perder de vista os seus 

interesses como Empresa. 

CAPiTULO VII 

Das Rela.;oes com o Governo 

Art. 19. Os Correios atuam como agente de desenvolvimento cultural, social e de 

apoio as a96es governamentais no Pafs. 

CAPiTULO VIII 
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Das Relacoes com a Sociedade 

Art. 20. Os Correios assumem o papel de empresa-cidada, no intuito de contribuir 

para o desenvolvimento e qualidade de vida da sociedade, nas ac;oes de cunho 

social, educative, cultural e de saude. 

CAPiTULO IX 

Das Relacoes com os Concorrentes 

Art. 21. A concorrencia deve ser pautada na lealdade e no respeito as regras e 

criterios de mercado. 

Art. 22. Os profissionais dos Correios devem respeitar a imagem dos concorrentes 

obtendo e fornecendo informac;oes lfcitas e mantendo o sigilo necessaria. 

Art. 23. Os profissionais dos Correios devem tratar os concorrentes com o mesmo 

respeito com que a Empresa espera ser tratada. 

CAPiTULO X 

Da Comissao Setorial de Etica 

Art. 24. A Comissao de Etica da Empresa e encarregada de orientar e aconselhar 

sabre a etica profissional de seus empregados e colaboradores, no tratamento com 

as pessoas e com o patrim6nio publico, competindo-lhe conhecer concretamente de 

imputac;ao ou de procedimento suscetivel de censura. 

Paragrafo Unico. A atividade da Comissao de Etica sera regulada par Regimento 

Interne aprovado pela Diretoria Colegiada da ECT. 

CAPiTULO XI 

Das Penalidades 

Art. 25. Sem prejuizo das eventuais responsabilidades administrativa, civil e penal, 

correspondentes, a serem apuradas em procedimentos pr6prios, a transgressao de 

preceito deste C6digo constitui infrac;ao etica, passive! de aplicac;ao de censura. 

CAPiTULO XII 

Da Gestao do C6digo de Etica 

Art. 26. A gestae deste C6digo e da competencia da Diretoria de Gestae de Pessoas, 
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que se incumbira de sua atualiza9ao peri6dica, aplica9ao, dissemina9ao e 

divulga9ao, em conjunto com o Comite de Etica. 

CAPiTULO XIII 

Do Cumprimento do C6digo 

Art. 27. A interpreta9ao e a viola9ao das normas contidas neste C6digo, serao objeto 

de analise e julgamento por parte da Comissao de Etica da Empresa. 

CAPiTULO XIV 

Da Vigencia 

Art. 28. 0 presente C6digo de Etica tera vigencia a partir de sua aprova9ao e 

publica9ao. 

Fonte: http://www.correios.com.br - (acesso em 05/07/201 0) 
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ANEXO 2 

CODIGO DE ETICA DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

A Companhia Vale do Rio Doce ("CVRD" ou "Companhia") tem os seus 

neg6cios orientados por um conjunto de valores que observam os mais elevados 

padroes eticos e marais. A CVRD considera todos os seus administradores e 

empregados responsaveis pela disseminac;ao desses valores, devendo, assim, 

conduzir os neg6cios da Companhia. 

A utilizac;ao dos padroes eticos e marais, e a observac;ao das normas legais 

em vigor, no exercfcio das atividades empresariais da CVRD, garantem a 

credibilidade da Companhia junto ao mercado de capitais e aos mercados em que 

atua regularmente. 

A imagem positiva da CVRD e um patrim6nio de seus acionistas, empregados 

e administradores, sendo fruto direto do comportamento e do compromisso de todos 

estes com os princfpios estabelecidos nesse C6digo de Etica. 

PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 

Sao princfpios fundamentais da CVRD: 

Agir com responsabilidade social e com respeito ao meio ambiente; 

Atuar com responsabilidade corporativa junto a seus acionistas e aos demais 

investidores; 

Respeitar e valorizar os seus empregados, administradores e a sociedade, em geral; 

Conduzir os seus neg6cios atendendo as determinac;oes legais atinentes as 

atividades da Companhia; 

Registrar as atividades empresariais da CVRD nos seus livros contabeis e 

societarios, atendendo a legislac;ao aplicavel nos pafses onde a Companhia atua ou 

onde tenha ac;oes (ou tftulos representatives das mesmas) negociadas em balsas de 

valores. 
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ABRANGENCIA E ESCOPO 

Este C6digo de Etica aplica-se a todos os administradores e empregados da 

Companhia, suas subsidiarias e sociedades controladas, e contem normas pelas 

quais estes funcionarios devem pautar as suas condutas funcionais nos 

relacionamentos interno e externo, cabendo aos membros da Diretoria Executiva, 

diretores de departamentos, gerentes gerais, gerentes e supervisores, no ambito de 

suas respectivas atribuic;oes, zelar para que este C6digo seja amplamente divulgado 

e adequadamente cumprido. 

Os membros do Conselho de Administrac;ao e de seus Comites de 

Assessoramento bem como do Conselho Fiscal deverao observar, no que couber, as 

normas desse C6digo de Etica no exercfcio de suas func;oes estatutarias. 

E dever de cada um exercer as suas atividades em consonancia com esse 

C6digo de Etica, estimulando e orientando os seus colegas nesse sentido, sempre 

que entender apropriado, considerando as peculiaridades e especificidades das 

situac;oes. 

0 C6digo de Etica contem as regras gerais da Companhia nesta materia, 

estando os c6digos especfficos das diversas areas funcionais subordinados a este. 

REGRAS DE CONDUTA ETICA 

1. Rela~oes no Trabalho 

1.1. As relac;oes no ambiente de trabalho e em todas as instalac;oes da Companhia 

devem se pautar pela atitude positiva, urbanidade, cortesia e respeito mutua, com 

todos se empenhando para que predomine a transparencia, foco no resultado, o 

espfrito de equipe, o profissionalismo, a lealdade e a confianc;a, sempre voltados para 

o desenvolvimento da CVRD. 

1.2. E vedado a todos o uso do cargo visando obter facilidades ou qualquer outra 

forma de favorecimento para si ou para terceiros. 

1.3. E considerado intoleravel qualquer conduta que possa ser caracterizada como 

discriminat6ria em func;ao de rac;a, origem, sexo, crenc;a religiosa ou convicc;ao 

polftica. 
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1.4. E proibido realizar qualquer tipo au especie de propaganda polftica au religiosa 

nas dependencias da CVRD au utilizando a condi<;ao de empregado au administrador 

da Companhia. 

1.5. E proibido realizar qualquer tipo au especie de propaganda comercial nas 

dependencias da CVRD au utilizando a condi<;ao de empregado au administrador da 

Companhia, quando esta nao tiver sido previamente aprovada segundo as normas 

intern as. 

1.6. Os funcionarios e administradores da Companhia nao deverao ter outros 

empregos ou atividades paralelas que prejudiquem o exercfcio eficiente de suas 

fun<;oes na CVRD. 

1.7. As avalia<;oes dos empregados e administradores deverao ser par merito, tendo 

como base a eficiencia com que exercem as suas fun<;oes. 

2. Rela~oes com os Clientes 

2.1. E dever de todos os administradores e empregados atender aos clientes da 

Companhia com clareza, urbanidade, cortesia, presteza, eficiencia, atitude positiva, 

objetivando atender as suas necessidades e buscar o relacionamento de Iongo 

prazo, sempre em acordo com as polfticas comerciais e objetivos corporativos da 

CVRD. 

2.2. Deve-se evitar o tratamento preferencial a qualquer cliente par criterios pessoais, 

que nao estejam em acordo com os objetivos da Companhia. 

3. Rela~oes com os Fornecedores 

3.1. A contrata<;ao de fornecedores ou prestadores de servi<;os deve estar baseada 

em criterios tecnicos e transparentes, devendo obedecer as politicas e procedimentos 

da CVRD, de forma a garantir sempre a escolha da melhor rela<;ao custo beneficia, 

considerando-se o conjunto de atividades da Companhia. 

3.2. 0 relacionamento com quaisquer fornecedores au prestador de servi<;o devera 

ser conduzido de forma etica e respeitosa, visando as interesses da Companhia. 

4. Relacionamento com 6rgaos Governamentais 

4.1. Nenhuma forma de pagamento ou qualquer outro beneficia podera ser oferecido 
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a uma autoridade ou servidor da administra9ao publica direta ou indireta, seja esta 

federal, estadual ou municipal, em troca de vantagens. 

4.2. Sao permitidos convites para visitas as instala96es da Companhia e 

comunidades vizinhas, eventos, congresses, seminaries ou comemora96es 

patrocinadas pela CVRD ou de que esta venha a participar de forma direta ou 

indireta. 

5. Relacionamento com as Comunidades 

5.1. As rela96es com as comunidades nas quais a CVRD atue devem ser pautadas 

pela transparencia, urbanidade, atitude construtiva, cortesia, parceria, alem de 

beneffcio e respeito mutuos, buscando sempre preservar a imagem da Companhia e 

as boas rela96es com os seus vizinhos. 

6. Relacionamento com os Acionistas e o Mercado de capitais 

6.1. 0 relacionamento da Companhia com os seus acionistas e o mercado de capitais 

deve se basear na comunica9ao precisa, transparente, isonomica e oportuna de 

informa96es relevantes, que lhes permitam acompanhar as atividades a performance 

da Companhia, obedecendo aos procedimentos legais aplicaveis. 

6.2. Os administradores e empregados responsaveis pela elabora9ao e pela 

divulga9ao de comunicados da CVRD ao mercado de capitais, tem a 

responsabilidade de assegurar que tais divulga96es, comunica96es e informa96es 

sejam completas, exatas, tempestivas, claras e em conformidade com as polfticas, 

controles e procedimentos da Companhia. 

6.3. 0 relacionamento com os acionistas e com o mercado de capitais s6 podera ser 

feito atraves dos funcionarios autorizados para essa fun9ao. 

7. Conflitos de lnteresses 

7.1. Os administradores e empregados da CVRD devem empregar os seus melhores 

esfor9os para evitar situa96es nas quais os seus interesses pessoais conflitem com 

os interesses da Companhia no exercfcio de suas atividades. 

7.2. Sendo identificada uma situa9ao onde se verifique a existencia de um conflito de 

interesses pr6prios com os interesses da Companhia, o empregado ou o 
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administrador devera comunicar imediatamente este fato ao seu superior, que devera 

tamar as medidas necessarias visando salvaguardar os interesses da Companhia ou 

encaminhar o assunto a Comissao de 

Etica da CVRD. 

7.3. 0 administrador ou empregado da CVRD nao podera representar a Companhia 

no relacionamento com empresas nas quais o proprio tenha participac;:ao ou alguma 

outra forma de interesse, direto ou indireto, que possa influenciar a sua decisao. 

8. lnformac;oes Confidenciais 

8.1. Deve ser mantida estrita confidencialidade sabre qualquer informac;:ao sigilosa ou 

estrategica da Companhia, nao devendo ser divulgada tais informac;:oes a terceiros, 

exceto no estrito interesse empresarial da CVRD ou no atendimento as normas 

legais. 

8.2. Somente pessoas autorizadas podem fornecer informac;:oes relevantes a 

terceiros. 

8.3. Nao se admite a utilizac;:ao ou a divulgac;:ao de quaisquer informac;:oes 

confidenciais da Companhia para qualquer prop6sito de interesse pessoal, com 

beneffcios para si ou para terceiros. 

8.4. Consideram-se informac;:oes confidenciais os dados tecnicos e comerciais sabre 

produtos, objetivos, taticas e estrategias de neg6cios e de comercializac;:ao, 

orc;:amentos anuais, planejamento de curta e Iongo prazo, volume e condic;:oes de 

vendas, resultados de pesquisas, dados estatfsticos, financeiros, contabeis e 

minerarios, bem como quaisquer outras informac;:oes ou dados que estejam 

vinculados ou relacionados com o interesse empresarial da Companhia. 

8.5. 0 administrador ou empregado deve zelar para que informac;:oes confidenciais ou 

restritas de terceiros, que estejam disponibilizadas a CVRD, sejam tratadas com a 

devida confidencialidade. 

8.6. Os funcionarios da CVRD tem responsabilidade etica e legal em resguardar 

informac;:oes confidenciais que estejam sob sua guarda, mesmo ap6s o seu 

desligamento da Companhia. 

9. Conduta Pessoal 
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9.1. Os funcionarios e administradores da Companhia nao deverao ter outros 

empregos ou atividades paralelas que prejudiquem o exercfcio eficiente de suas 

fungoes na CVRD. 

9.2. Os administradores e empregados nao podem utilizar o correio eletr6nico da 

Companhia para enviar correspondencias nao autorizadas. 

9.3. Sempre que estiver representando a Companhia ou quando as suas agoes 

puderem impactar a imagem ou o patrim6nio da CVRD, o administrador ou o 

empregado devera observar as leis vigentes e empregar os melhores princfpios 

eticos e marais em sua conduta. 

9.4. Os administradores e funcionarios devem sempre atuar em defesa dos 

interesses da Companhia. 

9.5. E proibido aos administradores e funcionarios da CVRD receberem, direta ou 

indiretamente, comissoes, presentes ou quaisquer outras vantagens de carater 

pessoal valendo-se de seus cargos e fungoes na Companhia. 

9.6. E permitido o recebimento de brindes institucionais, bem como convites, 

observada as limitagoes relacionadas no item 4, acima. 

10. Patrimonio da Companhia 

1 0.1. Os administradores e empregados da CVRD devem, em suas a goes dentro e 

fora do ambiente corporativo, proteger o patrim6nio ffsico e intelectual da Companhia, 

que inclui a sua marca e demais bens intangfveis, bens m6veis e im6veis, tecnologia, 

estrategias de neg6cios e de comercializagao, informagoes, pesquisas e dados. 

1 0.2. Esse patrim6nio nao pode ser utilizado para a obtengao de vantagens pessoars 

e nem fornecido a terceiros, para qualquer fim, salvo os dispositivos de contrato 

celebrados em conformidade com as normas internas da Companhia. 

11. Responsabilidade Social 

11.1. E principia da CVRD sempre agir com responsabilidade social junto as 

comunidades em que atua, devendo, os seus administradores e empregados, 

respeitar os interesses dessas comunidades e do pais. 

11.2. Os administradores e empregados devem empenhar para estabelecer um bam 

relacionamento com as comunidades em que a Companhia atua, contribuindo, 
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sempre que possfvel e observando os valores corporativos da CVRD, para o 

desenvolvimento das mesmas. 

12. Meio Ambiente 

12.1. Considerando que a CVRD tem como princfpio fundamental o respeito ao me1o 

ambiente, todos os administradores e empregados devem, no exercfcio de suas 

atribuiyoes, ter compromisso com a preservayao do meio ambiente e com a adoyao 

de ayoes que busquem melhorar a qualidade de vida do ser humano. 

12.2. Todos os neg6cios da CVRD devem ser conduzidos em total conformidade com 

os valores eticos e marais da Companhia e com a legislayao ambiental, com a busca 

de aperfeiyoamentos nos processes operacionais da CVRD e na sua polftica de 

atuayao, dentro do conceito de desenvolvimento sustentavel. 

13. Concorremcia 

13.1. Os administradores e empregados nao devem conduzir, em nenhuma hip6tese, 

tratativas com empresas competidoras da Companhia que resultem em limitayoes 

ilegais do comercio. 

13.2. 0 relacionamento com funcionarios de empresas concorrentes deve ser 

pautado pelo respeito e observayao das normas legais. 

14. Divulga~ao e Procedimentos 

14.1. Os diretores executives, diretores de departamento, gerentes gerais, gerentes e 

supervisores, deverao transmitir a seus respectivos subordinados as normas 

constantes deste C6digo de Etica de forma a que o mesmo tenha ampla divulgayao 

no ambiente de trabalho, bem como deverao zelar pela sua observancia, 

apresentando a Diretoria Executiva recomendayoes para a sua atualiza9ao e 

aprimoramento. 

14.2. Duvidas especfficas a respeito de situa9oes concretas sobre a aplica9ao ou 

interpreta9ao das regras constantes deste C6digo deverao ser encaminhadas ao 

superior hierarquico imediato que, por sua, vez, caso seja necessaria, levara a 

questao ao conhecimento do superior hierarquico maximo da area. 

14.3. Os administradores ou empregados da CVRD ou outros que tenham 
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conhecimento de quaisquer atos, fatos ou praticas que violem o presente C6digo, 

deverao informar os mesmos ao seu superior hierarquico ou, caso seja necessaria, 

ao superior hierarquico maximo da area. 

14.4. Duvidas e violac;oes ao presente C6digo tambem poderao ser encaminhadas 

diretamente a Comissao de Etica, a ser criada e regulamentada pela Diretoria 

Executiva. 

14.5. Violac;oes a esse C6digo sao passfveis de penalidades disciplinares previstas 

nas normas da CVRD, incluindo a possibilidade de demissao, conforme possa vir a 

ser determinado pela Diretoria Executiva com o assessoramento da Comissao de 

Etica. 

14.6. Cabera a Diretoria Executiva a gestao desse C6digo, sendo tambem 

responsavel por propor ao Conselho de Administrac;ao recomendac;oes para 

aperfeic;oamentos, visando a sua permanente atualizac;ao. 

0 presente C6digo de Etica entra em vigor 30 dias ap6s a data de sua 

aprovac;ao. 

Fonte: http://www.afiscamp.org.br/afiscamp/site/ .. ./CVRD Codigo de etica .pdf -

(acesso em 25/06/201 0) 
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ANEXO 3 

CODIGO DE ETICA DA FURUKAWA INDUSTRIALS/A 

1. Aplica~ao 

Este C6digo de Etica define a conduta esperada dos funcionarios em diversas 

situac;oes, pautando suas ac;oes na integridade e moral. Ele se aplica a todos os 

funcionarios e dirigentes da Furukawa Industrial S.A. (FISA), suas Subsidiarias e 

Filiais. Deve tambem ser aplicado aos prestadores de servic;o, parceiros de neg6cios 

ou terceiros que utilizam os recursos da empresa. 

2. Divulga~ao 

Este c6digo de etica estara disponivel para consulta de todos os funcionarios a 

qualquer momenta. 

A area de recursos humanos devera dar ciencia aos novas funcionarios sabre 

o c6digo de etica, mantendo registro da concordancia dos mesmos. E 
responsabilidade dos gestores a divulgac;ao do C6digo de Etica para os funcionarios 

da sua area, esclarecendo duvidas e verificando o entendimento quanta ao conteudo 

e aplicac;ao. 

Este c6digo de etica podera fazer parte de contratos ou documentos de 

compra emitidos para fornecedores. 0 mesmo estara disponivel para consulta 

externa na pagina da Furukawa na Internet. 

3. Regras e Recomenda~oes 

3.1. Ambiente de Trabalho 

3.1.1. 0 ambiente no local de trabalho deve ser de respeito e ordem, coibindo-se atos 

como o assedio sexual ou moral e discriminac;oes quanta a rac;a, cor, religiao, 

orientac;ao sexual, status social, nacionalidade, idade, opc;ao politico-partidaria ou ou 

qualquer tipo de incapacidade mental ou fisica. 

3.1.2. E permitida a contratac;ao de funcionarios com relac;ao de parentesco, desde 

que nao exerc;am func;oes com subordinac;ao hierarquica. Estes tambem devem ser 

submetidos a todas as etapas do processo de selec;ao, nao se admitindo privilegios 
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em relac;ao a outros candidates. 

3.1.3. Todos os funcionarios devem contribuir para a criac;ao e preserva9ao de um 

ambiente saudavel, nao contribuindo para a propagac;ao de informa
9
oes sem 

comprova9ao (boatos). As duvidas devem ser dirimidas junto aos gestores das areas. 

3.2. Cumprimento das Leis 

3.2.1 Deve ser observado o cumprimento das leis e regulamentos aplicaveis as 

atividades da empresa em todos os niveis da administra9ao publica (federal, estadual 

e municipal), bem como de outros paises onde a empresa realize neg6cios. 

3.2.2 Deve ser respeitada a propriedade intelectual de terceiros, incluindo direitos 

autorais, patentes e documentos originais. Somente sera permitido o uso de c6pias 

oficiais de software. 

3.2.3 Os relat6rios contabeis devem refletir os lan9amentos de cn§ditos/debitos, nao 

se admitindo qualquer tipo de pagamento ou recebimento sem o respective registro 

(Caixa 2). 

3.2.4 A Diretoria e o Comite de Compliance tem dentre seus objetivos o de assegurar 

a credibilidade dos relat6rios contabeis e financeiros. Qualquer tentativa em 

prejudicar tal credibilidade sera considerada conduta contraria a este c6digo e sujeita 

a puni9ao de acordo com sua gravidade. 

3.2.5 Os funcionarios devem repudiar todas as a96es que possam ser interpretadas 

como anticompetitivas, monopolistas ou contrarias as leis internacionais, nacionais ou 

locais que controlam as praticas competitivas do mercado. Em caso de duvidas em 

processos comerciais, a area Juridica da empresa deve ser consultada. 

3.3. Relacionamento Externo 

3. 3.1. Deve ser mantida a confidencialidade das informa96es estrategicas da 

empresa. Somente as pessoas autorizadas podem repassa-las a terceiros. 

3.3.2. Os funcionarios nao devem criticar publicamente os clientes, os concorrentes, 

os fornecedores ou outros funcionarios da nossa empresa. 

3.3.3. Os funcionarios nao devem praticar atos de liberalidade as custas da empresa, 

nao oferecendo ou recebendo qualquer modalidade de vantagem pessoal direta ou 

indireta em razao do exerclcio de seus cargos (incluindo almoc;os ou jantares, 

ingressos para shows e/ou viagens). 
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3.3.4. 0 fornecimento de brindes de pequeno valor, distribufdos a titulo de 

propaganda institucional e com distribui9ao geral, deve ter a aprova9ao de acordo 

com os limites definidos no procedimento CORP-PC0-002. 

3.3.5. 0 funcionario que venha a participar de refei96es com fornecedores ou 

clientes, em locais fora da empresa, deve informar previamente o gestor da area. 0 

gestor deve determinar se ha a necessidade de outro funcionario da Furukawa 

tambem estar presente. 

3.3.6. Os brindes recebidos devem ser limitados a R$ 100,00 (cern rea is). Caso 

sejam recebidos brindes de valor superior, os mesmos devem ser encaminhados a 
area de Recursos Humanos. 

3.3.7. A empresa e os funcionarios nao devem conceder as entidades publicas, aos 

funcionarios publicos ou a pessoas que ocupem cargos similares, em retribui9ao ao 

cumprimento de suas fun9oes ou para favorecimento ilfcito, qualquer favor 

econ6mico, como dinheiro, presentes, doa96es ou outros favores, seja diretamente 

ou atraves de terceiros. 

3.4. Uso dos Recursos da Empresa 

3.4.1. Os recursos da empresa nao devem ser utilizados para outros fins senao 

aqueles definidos pela empresa. Nao sera permitido o uso de propriedades, 

equipamentos, oportunidades de neg6cio e sistemas de informa9ao da empresa ou, 

ainda, a posi9ao do colaborador, em beneficia proprio ou de terceiros, em detrimento 

dos interesses da empresa. 

3.4.2. Os funcionarios e seus familiares diretos devem evitar qualquer a9ao ou 

relacionamento de neg6cios que possam criar conflitos entre seus pr6prios interesses 

e os da empresa. 

3.4.3. Os funcionarios nao devem possuir participayao societaria em fornecedores, 

clientes ou competidores da Furukawa. 

3.4.4. Os funcionarios nao devem prestar atividades pessoais de consultoria ou 

assistencia tecnica a fornecedores, clientes e prestadores de servi9os. 

3.4.5. Os funcionarios nao devem se envolver em atividades paralelas que conflitem 

com o horario de trabalho, sua aten9ao e tempo na FISA. 

3.4.6. A propriedade intelectual de todos os programas, pianos, projetos e software 
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desenvolvidos na empresa pertencem a FISA, mesmo ap6s o desligamento do 

funcionario. 

3.4.7. Os recursos de informatica nao devem ser utilizados para a propaga<;ao dee

mail ou documentos com conteudo que atentem ao pudor, de cunho discriminat6no 

ou difamat6rio, boatos e correntes. 

3.5. Responsabilidade Social 

3.5.1. A FURUKAWA nao utiliza mao-de-obra infantil e nao adquire produtos ou 

servi<;os de fornecedores que sabidamente fa<;am uso deste tipo de recurso, assim 

como daqueles que mantenham trabalhadores em condi<;oes desumanas de 

trabalho. 

3.5.2. A FURUKAWA estimula a participa<;ao de seus funcionarios em atividades de 

cunho social, em trabalhos voluntaries e outras que tenham como prop6sito a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. No caso de doa<;oes pela empresa, 

estas somente poderao ser feitas ap6s aprova<;ao, conforme procedimento 

especffico. 

3.5.3. Alem do cumprimento da legisla<;ao ambiental aplicavel, a FURUKAWA 

promove o uso racional dos recursos naturais, a preserva<;ao do meio ambiente, a 

reciclagem e a redu<;ao de resfduos gerados nos processes produtivos. 

4. Transgressao (Viola~ao) e Penalidades 

4.1. 0 Comite de Compliance e responsavel por assegurar o cumprimento deste 

C6digo de Etica, juntamente com os demais gestores das areas. 

4.2. Ao tamar conhecimento de atos que sejam contraries a este C6digo de Etica, o 

funcionario devera informar imediatamente o gestor da area ou o Presidente da 

empresa ou a area de RSL&AUD. 

4.3. Podera tambem o funcionario que tomou ciencia de atos contraries a este 

C6digo passar tal informa<;ao atraves do Canal de Comunica<;ao disponfvel na 

intranet. Sera assegurado sigilo absolute quanta a sua identidade, assegurando que 

o mesmo nao sofra qualquer tipo de represalia. 

4.4. 0 funcionario que, tendo tomado conhecimento de alguma transgressao, nao 

informa-la, sera considerado cumplice do infrator. 

4.5. Poderao ser utilizados todos os canais de disponfveis para comunica<;ao de 
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transgressoes: e-mail, telefone, correspondencia ou pessoalmente a area de 

RSL&AUD. 

4.6. As penalidades aplicaveis ao descumprimento deste C6digo de Etica serao 

definidas de acordo com a gravidade da ocorrencia, podendo envolver advertencia, 

suspensao, rescisao contratual par justa causa ou outras medidas cabfveis conforme 

legislac;ao vigente. 

Anexo- Exemplos praticos I recomenda<;oes: 

a) Conflito de lnteresses: Prestar consultoria ou possuir participac;ao em empresas 

que sejam fornecedores ou concorrentes da Furukawa. Privilegiar a aquisic;ao de 

produtos/servic;os de empresas cujos proprietaries possuam relac;ao de parentesco 

com funcionarios da Furukawa. 

b) Assedio Sexual: Usar da autoridade do cargo para obter favores sexuais de 

pessoa subordinada ou em nfvel inferior na hierarquia. 

c) Confidencialidade: Comentar sabre projetos e assuntos internes da empresa em 

ambientes abertos (salas de aeroportos, restaurantes, eventos, ... ). Abandonar nas 

impressoras as folhas com informac;oes sigilosas (volume de produc;ao, produtos em 

desenvolvimento, pianos da empresa, relat6rios, ... ). 

d) Assedio Moral: E a exposic;ao dos trabalhadores a situac;oes humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 

exercfcio de suas func;oes, sendo mais comuns em relac;oes hierarquicas autoritarias 

e assimetricas, em que predominam condutas negativas, relac;oes desumanas e 

aeticas de longa durac;ao, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais 

subordinado(s), desestabilizando a relac;ao da vftima com o ambiente de trabalho e a 

organizac;ao, forc;ando-o a desistir do emprego. 

Ex.: Reivindicar para si o credito das ideias e dos trabalhos que pertencem a outros, 

nao reconhecendo o merito dos resultados a quem de direito; 

Colocar uma pessoa para executar de forma continua, atividades muito abaixo da 

sua capacidade, com o clara prop6sito de desestimula-la; Tratar os subordinados 

com termos pejorativos ou depreciativos. 

e) Discriminac;ao: Privilegiar pessoas de determinada rac;a ou sexo em detrimento de 

outras, nao permitindo igualdade de oportunidades a todos os funcionarios. Fazer 
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brincadeiras depreciativas em rela<;ao a cor da pele, deficiencia ffsica ou orienta<;ao 

sexual. 

f) Brindes: Jamais receber em casa, sempre na empresa. Procurar ter sempre uma 

segunda pessoa presente no momenta da entrega I recebimento. 

Fonte: http://www.furukawa.com.br - em 25/06/20 1 



ANEXO 4 

CODIGO DE ETICA DA SADIA S/A 

I - SOBRE OS NOSSOS RELACIONAMENTOS 

Um bom relacionamento e pe<;;a chave para o nosso sucesso. 

Para mantermos esse bom relacionamento tanto no ambiente de trabalho como com 

clientes e consumidores, acionistas, investidores, analistas de mercado, 

fornecedores, prestadores de servi<;;os, parceiros de neg6cios e sindicatos e 

importante que se respeitem a integridade, as expectativas e a privacidade de cada 

um destes, cumprindo a legisla<;;ao, as normas e os regulamentos, internos ou 

externos, em todas as suas instancias. 

1- NO AMBIENTE DE TRABALHO 

As rela<;;6es no ambiente de trabalho da Sadia estao alinhadas com os valores da 

empresa, acordos coletivos e contratos aplicaveis, observando a legisla<;;ao e as 

normas vigentes. 

0 respeito ao proximo cria um excelente ambiente de trabalho, evitando qualquer 

forma de constrangimento a si ou aos outros. 

A Sadia nao admite em hip6tese alguma, inclusive de seus fornecedores e demais 

partes com que mantem relacionamento comercial: 

• o uso da mao de obra infantil e o trabalho de menor de 16 anos, salvo mediante 

contrata<;;ao especial do "menor aprendiz" (assim considerado a partir de 14 ate 18 

anos, na forma da legisla<;;ao especial aplicavel). 

• a explora<;;ao do trabalho escravo; for<;;ado mediante intimida<;;ao e/ou nao 

remunerado; 

• conduta que cause constrangimento, ou seja, desrespeitosa com subordinados ou 

outras pessoas da empresa, tais como palavras ofensivas, intimida<;;ao, assedio 

sexual e agressao psicol6gica ou fisica; 

• toda e qualquer forma de discrimina<;;ao ou preconceito envolvendo idade, ra<;;a, cor, 

nacionalidade, sexo, politica, religiao ou credo e deficiencias ou limita<;;6es fisicas; 

• o consumo de bebidas alco61icas ou drogas ilicitas ou estar sob o efeito destas 
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durante a jornada de trabalho ou a servic;:o da empresa; 

2- COM SINDICATOS 

A Sadia reconhece a legitimidade dos sindicatos e respeita suas iniciativas e praticas. 

Estamos sempre dispostos a dialogar em qualquer situac;:ao, buscando soluc;:oes que 

atenda a todos os envolvidos. 

• somas uma empresa democratica e respeitamos o direito do empregado filiar-se ao 

sindicato de sua categoria profissional ou ao qual o estabelecimento esta associado, 

desde que nao utilize para isso recursos, bens e a marca da empresa; 

• mantemos contato direto com nossos empregados na conduc;:ao de assuntos que 

envolvam relac;:oes trabalhistas; 

• as contribuic;:oes da Sadia e de seus empregados aos sindicatos, espontaneas ou 

compuls6rias, sao as previstas pela legislac;:ao brasileira; 

• permitimos a permanencia dos representantes de sindicatos ou representatives das 

categorias em nossos estabelecimentos desde que solicitem previa autorizac;:ao e 

respeitem as boas praticas de fabricac;:ao de alimentos e as exigencias sanitarias. 

3- COM ACIONISTAS, INVESTIDORES POTENCIAIS E ANALISTAS 

Havendo solicitac;:ao de comunicac;:ao com acionistas e investidores, contate a area 

de Relac;:oes com lnvestidores (ri@sadia.com.br). Esta area esta preparada para se 

comunicar de forma precisa, transparente e oportuna, permitindo que acionistas e 

investidores acompanhem as atividades e desempenho da empresa, atraves de 

informac;:oes que estejam legalmente disponfveis ao mercado na forma estabelecida 

pela CVM -Comissao de Valores Mobiliarios. 

Devemos ser cuidadosos e manter em absoluto sigilo junto a terceiros, as 

informac;:oes sabre projetos, neg6cios, atividades e resultados da Sadia que ainda 

nao tenham sido divulgadas ao mercado e que possam interferir na cotac;:ao das 

ac;:oes da empresa nas balsas de valores e influenciar as movimentac;:oes do mercado 

e/ou as decisoes de investimentos. 

4- COM CLIENTES E CONSUMIDORES 

Nossos clientes e consumidores sao a razao e a inspirac;:ao para produzirmos 
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produtos cada vez melhores e oferecermos servic;os incomparaveis. 

A seguranc;a dos alimentos e um compromisso da empresa. Todos os colaboradores 

envolvidos com as atividades de produc;ao, devem conhecer as ferramentas basicas 

(BPF1, PPH02 e APPCC3) para a manutenc;ao da seguranc;a dos alimentos e se 

comprometerem a cumpri-las permanentemente. 

Desejamos aumentar constantemente nossa credibilidade junto aos clientes e 

consumidores, nos comprometendo a: 

• ser sinceros no relacionamento, sempre atendendo com eficacia e cortesia; 

• entregar o que prometemos; 

• nao sacrificar em hip6tese alguma a qualidade de nossos produtos, servic;os ou 

marca; 

• nao utilizar o nome Sadia em beneficia proprio ou de outras pessoas; 

• manter o padrao estabelecido e desejado para os produtos e servic;os, pois ele e 

nosso certificado de garantia de qualidade; 

• zelar pelos seus interesses, ajudando a solucionar problemas e encaminhando suas 

solicitac;oes e reclamac;oes para as areas responsaveis na empresa; 

• ser abertos a crfticas e contribuic;oes na busca permanente de melhoria de 

qualidade de nossos produtos e servic;os. 

Legenda: 

1 Boas Praticas de Fabricac;ao ou Good Manufacturing Practices (GMP) 

2 Procedimento Padrao de Higiene Operacional ou Sanitation Standard Operating 

Procedure (SSOP) 

3 Analise de Perigos e Pontos Crfticos de Controle ou Hazard Analysis and Critical 

Control Points (HACCP) 

5- COM FORNECEDORES, PREST ADORES DE SERVICOS E PARCEIROS DE 

NEGOCIOS 

A Sadia considera no desenvolvimento de fornecedores, prestadores de servic;os e 

parceiros, a transparencia e imparcialidade, pautando suas decis6es em fatores 

tecnicos, qualidade de produtos e servic;os, bem como nos prazos e condic;oes 

negociais, baseados em princfpios eticos de forma a preservar a confianc;a mutua. 

• permitimos oportunidades iguais a todos; 
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• seguimos os padr6es definidos nas pollticas de contratagao da Sadia; 

• estimulamos a adotarem praticas de gestao que respeitem a dignidade humana, a 

etica e a preservagao ao meio ambiente; 

• n6s os consideramos extensao de nossa empresa, portanto devemos ter um 

relacionamento respeitoso, duradouro e de confianga; 

• exigimos permanentemente a melhoria da produtividade dos seus processes, como 

forma de garantir nossa competitividade e contribuir para a sua preservagao; 

• buscamos os que tenham um comportamento exemplar e que estejam alinhados 

aos preceitos e expectativas deste C6digo de Etica e que cumpram toda a legislagao 

vigente aplicavel aos seus neg6cios. 

6- COM 0 MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES LOCAlS 

A Sadia adota as praticas de gestao ambiental e, com vistas as gerag6es futuras, 

incentiva a disseminagao do conceito do desenvolvimento sustentavel onde a 

empresa, como seu principal agente, deve ser economicamente viavel, socialmente 

justa e ambientalmente correta. A preservagao dos recursos naturais e o respeito as 

comunidades onde atuamos sao pressupostos basicos. 

• incentivamos ag6es voltadas para a formagao da cidadania por meio do 

desenvolvimento sustentavel nos locais em que estamos inseridos; 

• desenvolvemos, promovemos e apoiamos programas de consciencia e educagao 

ambiental junto a clientes, fornecedores, funcionarios e a comunidade; 

• devemos ser o exemplo em nossa propria empresa, promovendo o uso racional dos 

recursos naturais, a preservagao do meio ambiente, a reciclagem e a redugao de 

carga organica e detritos; 

• mantemos nossas equipes treinadas e qualificadas para promoverem a melhoria 

continua do meio ambiente; 

• incentivamos essa cultura de preservagao do meio ambiente para todos os 

familiares de nossos colaboradores. 

7- COM OS ORGAOS GOVERNAMENTAIS/ ATIVIDADES POLiTICAS 

Todos os colaboradores da Sadia devem agir com honestidade, transparencia e 

integridade nos contatos que se fizerem necessaries junto a 6rgaos e/ou entidades 
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No relacionamento de seus colaboradores com agentes publicos, a Sadia nao 

autoriza: 

• a concessao de vantagens e/ou privilegios de nenhuma especie e modalidade em 

fun9ao do cargo ocupado; 

• efetuar contribui96es ou presentear representantes de governo, partidos politicos ou 

candidates, exceto nas condi96es definidas em lei e desde que autorizado pela area 

competente; 

• apoiar a participa9ao em campanhas ou atividades polfticas e/ou partidarias 

valendo-se do nome e prestfgio da Sadia sem que esteja devidamente autorizado 

pela area competente. 

Todo e qualquer cantata, contribui9ao ou apoio de natureza institucional envolvendo 

pessoa, 6rgao ou entidade publica, devera, obrigatoriamente, ser autorizado pelo 

Diretor Presidente. 

8 -COM 0 MERCADO E CONCORRENTES 

A Sadia acredita que a concorrencia leal e um estfmulo constante para a inova9ao e 

a busca da excelencia na qualidade de seus produtos e servi9os, porem as 

colaboradores estao proibidos de divulgar informa96es ou discutir com concorrentes 

pianos de comercializavao, promovao e divulga9ao de seus produtos ou servi9os. 

9- COM A IMPRENSA 

A Sadia mantem um canal aberto com a imprensa em geral, tornando disponfveis 

todas as informa96es necessarias ao esclarecimento e divulga9ao de suas 

atividades. 

E dever de todos os colaboradores e prestadores de servi9os da Companhia zelar 

pela imagem institucional, reputa9ao empresarial, marcas e produtos da Sadia, sendo 

que todo e qualquer cantata destes com qualquer 6rgao de imprensa devera ser, 

obrigatoriamente, autorizado pela Assessoria de Comunicavao Corporativa: 

• nunca de informa96es e/ou entrevistas sem estar autorizado; 

• oriente seus fornecedores que eles nao estao autorizados a divulgarem nenhum 

projeto sem a autoriza9ao da Sadia; 
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• nao fale dos projetos da empresa em ambientes publicos (avioes, restaurantes, etc), 

pois nunca se sabe quem esta ao lado; 

• ao identificar qualquer veiculac;ao incorreta de dados ou notfcias que afetem a 

imagem da Sadia, informe imediatamente a Assessoria de Comunicac;ao Corporativa. 

10- COM ASSOCIACOES E ENTIDADES DECLASSE 

A Sadia reconhece a importancia e ap6ia a participac;ao de seus gestores nas 

atividades das associac;oes e entidades de classe em que esteja filiada, visando nao 

apenas a defesa dos interesses da empresa como, tambem, a integrac;ao de seus 

colaboradores nas comunidades industriais, tecnica e cientffica. 

Cabe a direc;ao executiva da empresa a responsabilidade de zelar pelas informac;oes 

da Sadia que poderao ser tratadas pelos gestores e colaboradores junto as 

associac;oes, entidades de classe e f6runs em geral. 

11 -COM A COMUNIDADE INTERNACIONAL 

A Sadia esta presente em diversos mercados internacionais, com diferentes praticas 

e normas em relac;ao a seus neg6cios. 

Estimulamos o respeito e a integrac;ao a diferentes culturas e acreditamos que a 

diversidade e uma vantagem competitiva para o neg6cio. 

Respeitadas as particularidades culturais de cada pafs e regiao, este C6digo e os 

princfpios que o regem deverao ser fielmente cumpridos por todos os administradores 

e empregados, sejam expatriados ou locais. 

II - CONFLITO DE INTERESSES 

Nao sao aceitaveis as seguintes condutas por parte de colaboradores e 

administradores da Sadia, assim consideradas gravfssimas para os devidos fins e 

efeitos trabalhistas, contratuais e societarios: 

1 - INTERESSES PARTICULARES 

• usar o prestfgio do cargo ou nome da empresa para beneffcio proprio ou de outras 

pessoas; 

• desenvolver paralelamente ao seu trabalho na empresa, direta ou indiretamente, 
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atividades concorrentes e/ou complementares aos neg6cios da Sadia, sem expressa 

autorizac;ao desta, exceto as de cunho academico; 

• ser titular ou s6cio de empresa ou de qualquer atividade econ6mica que possa 

representar conflito de interesse com a Sadia. 

2- SEGURANCA DA INFORMACAO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Utilizar ou repassar a terceiros, sem autorizac;ao da empresa, informac;oes 

confidenciais, seja de propriedade imaterial/intelectual da Sadia au de seus 

fornecedores e clientes. Cabem aqui os segredos de industria, processes, produtos, 

marcas, formulas, tecnologias, "know-how", invenc;oes, aperfeic;oamentos, sistemas 

eletr6nicos, direitos autorais entre outros, a saber: 

• divulgar ou usar inadequadamente informac;oes privilegiadas e/ou relevantes da 

empresa com o objetivo de obter vantagem pessoal ou em beneficia de terceiro; 

• divulgar informac;oes nao oficiais (boatos) de qualquer especie; 

• deixar documentos confidenciais expostos a visao geral, em mesas, aparelhos de 

fax ou copiadoras; 

• fazer palestras, seminaries ou trabalhos academicos sabre processos e neg6cios da 

Sadia sem autorizac;ao do seu superior imediato e diretoria da area. 

Havendo necessidade de usa das logomarcas da Sadia S.A. em materiais de alta 

visibilidade, contate na Diretoria de Marketing o responsavel pela Marca Corporativa 

(marca@sadia.com.br). Esta area avaliara a possibilidade de uso da logomarca, 

autorizando formalmente a parte interessada. 

3- PATRIMONIO E RECURSOS DA EMPRESA 

Utilizar equipamentos, recursos e meios eletr6nicos (correio eletronico, Internet e 

etc.) da empresa para fins nao autorizados, contrariando as polfticas e normas 

internas da Sadia. 

4 - NEGOCIACAO COM ACOES DA EMPRESA 

Negociar, em func;ao de cargo ou acesso a informac;oes privilegiadas, com ac;oes de 

emissao da Sadia nos perfodos de impedimenta legal, infringindo a legislac;ao 

aplicavel (CVM) e normas internas da Organizac;ao*. 

* Duvidas poderao ser esclarecidas pel a GRM (Cantata: ri@sadia. com. br) 
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5-EMPREGADOSPARENTES 

• Empregar parentes* em linha reta ou colateral sem que tenham sido avaliados pela 

area de recursos humanos e concorrido em igualdade de condit;6es com outros 

candidates; 

• ter como subordinado direto, dentro da mesma linha hierarquica, parentes* ate o 2° 

grau. 

* Considera-se parentes: C6njuge, consanguineos e afins. 

6- PARTES RELACIONADAS 

• Contratar, valendo-se de influencia, cargo ou posic;ao, operac;ao com a Sadia ou 

empresa sob seu controle - que possa, na forma da lei, caracterizar "Transac;:ao entre 

Partes Relacionadas"; 

• operac;:oes desta especie serao consideradas excepcionais e dependerao, para sua 

contratat;ao, de consulta previa a Diretoria de Administrac;ao e Controladoria, 

respaldadas em contrato formal e realizada em condic;:oes eqOitativas de mercado. 

7- BRINDES, PRESENTES, FAVORES E OUTRAS CORTESIAS. 

• Receber presentes, beneflcios ou vantagens de qualquer especie e natureza 

(viagens de lazer, ingressos para entretenimentos, compensaqoes financeiras, etc) 

de fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes. 

• Somente poderao ser aceitos brindes promocionais/institucionais (isto e, sem valor 

comercial) ou bens cujo valor agregado nao supere a 1 (um) salario mlnimo. Acima 

desse valor deverao ser devolvidos com agradecimentos 

(cart a ou verbal). 

• Ser convidado por fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes para participar 

de apresentac;:oes, cursos, palestras e atividades afins, a menos que alinhados aos 

interesses da empresa e aprovados pelo superior imediato e Diretoria da area. 

8- DOA<;OES E PATROCiNIOS 

• Patroclnios e doac;oes deverao estar integrados aos interesses institucionais e 

mercadol6gicos da Sadia, valorizar a imagem corporativa da empresa e levar em 

conta os beneffcios gerados para a comunidade e poderao ser feitos mediante 
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Ill- INFORMACOES FINANCEIRAS E REGISTROS 

CONTABEIS /INTEGRIDADE DOS RELATORIOS 
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A Sadia mantem sistemas contabeis e de controles internos adequados de forma a 

assegurar a fidedignidade da situa9ao patrimonial e financeira e resultados da 

empresa. 

Todas as opera9oes e neg6cios realizados pela Sadia estao, e devem permanecer, 

suportados pela respectiva documenta9ao e sao, e devem ser, objeto de imediato 

lan9amento contabil nos livros e registros oficiais da empresa, em estreita 

observancia a lei e aos princfpios contabeis geralmente aceitos (BR GAAP e US 

GAAP). 

Cada colaborador devera agir de boa fe e com o devido cuidado para assegurar a 

divulga9ao completa, precisa, oportuna e transparente das informa9oes, relat6rios 

financeiros e documentos que a Sadia apresentar ou submeter a CVM - Comissao 

de Valores Mobiliarios e SEC- U.S. Securities and Exchange Comission, bem como 

em todas as demais comunica9oes oficiais da empresa ao mercado. 

IV- GESTAO DA ETICA E CONDUTA 

1 - COMITE DE ETICA 

0 Comite de Etica e formado por membros do Conselho de Administra9ao e gestores 

da empresa, tendo por competencia: 

• revisar periodicamente o C6digo de Etica da empresa; 

• analisar os relat6rios sobre viola9oes ao C6digo de Etica que lhe forem 

encaminhados pela Comissao de Etica e Conduta; 

• examinar os casos de viola9ao ao C6digo de Etica de maior gravidade, 

submetendo-os ao Conselho de Administra9ao para decisao; 

• deliberar sobre duvidas de interpreta9ao do texto do C6digo de Etica bem como de 

eventuais dilemas eticos. 

2 - COMISSAO DE ETICA E CONDUTA 

A Comissao de Etica e Conduta e o 6rgao executivo form ado por representantes das 
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areas de Auditoria lnterna, Recursos Humanos e Jurfdico, responsavel pelo 

monitoramento e aferi9ao dos procedimentos de divulga9ao e aplica9ao deste 

C6digo de Etica na empresa e seus preceitos junto a seus fornecedores e parceiros 

comerciais, de modo a assegurar o seu cumprimento e efetividade. 

Compete a Comissao de Etica e Conduta analisar os casas de infra96es e viola96es 

a este C6digo, recomendando ao Diretor Presidente ou ao Comite de Etica, nos 

casas de maior gravidade, a aplica9ao de san96es disciplinares e legais pertinentes. 

Cabe, ainda, a Comissao de Etica e Conduta avaliar permanentemente a atualidade 

dos dispositivos deste C6digo e, quando for o caso, propor modifica96es ao Comite 

de Etica. 

3- SANCOES I PENALIDADES 

As infra96es a este C6digo de Etica sujeitarao seus autores a medidas disciplinares 

e/ou penalidades, com base na legisla9ao trabalhista, civil ou criminal, conforme o 

caso. 

4 - CONDUTA DIANTE DE DUVIDAS OU VIOLACOES AO CODIGO DE ETICA 

A observancia ao C6digo de Etica e o exercfcio dos valores da Sadia sao basicos 

para sustentar o alinhamento de todos as expectativas da empresa, visando obter 

resultados embasados nos mesmos principios e garantir uma Cultura Sadia. 

E esperado que todos os empregados e administradores da empresa zelem pelo 

cumprimento do disposto neste C6digo de Etica e comuniquem as condutas 

inadequadas atraves do "Disque lntegridade", um canal de comunica9ao gratuito 

direto da Sadia com todos os colaboradores, que assegura ao interessado absoluta 

confidencialidade. 

V- APROVACAO, VIGENCIA E DIVULGACAO 

1 - APROVACAO E VIGENCIA 

Este C6digo de Etica foi aprovado pelo Conselho de Administra9ao da Sadia em 

reuniao realizada em 31/01/2006, passando a vigorar a partir de sua divulga~ao. 

2- DIVULGACAO 
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Este C6digo de Etica devera ser amplamente divulgado a todos os colaboradores, 

fornecedores e parceiros de neg6cios e seu conhecimento constar de contratos no 

caso de fornecedores e termo de responsabilidade arquivado no prontuario dos 

empregados. Todos os recem contratados deverao ser informados deste C6digo de 

Etica no processo de integra9ao a empresa. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DE ADESAO AO CODIGO 

DE ETICA DA SADIA S/A 

Declaro que recebi, tomei conhecimento do inteiro tear, que concordo com todos os 

termos e condi96es e me comprometo a cumprir e zelar pela observancia integral e 

permanente deste C6digo de Etica. 

Nome: 

RE: 

Cargo: 

Area: 

Unidade: 

Data: 

Assinatura: 

Fonte: http://ri.sadia.com.br/- (acesso em 01/07/2010) 
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ANEXO 5 

CODIGO DE ETICA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

MISSAO E VALORES 

MISSAO 

Atuar na promo<;ao da cidadania e do desenvolvimento sustentavel do Pais, como 

institui<;ao financeira, agente de politicas publicas e parceira estrategica do Estado 

brasileiro. 

VALORES 

Sustentabilidade econ6mica, financeira e s6cio-ambiental; 

Valoriza<;ao do ser humane; 

Respeito a diversidade; 

Transparencia e etica com o cliente; 

Reconhecimento e valoriza<;ao das pessoas que fazem a CAIXA; 

Eficiencia e inova<;ao nos servi<;os, produtos e processes. 

VALORES DO CODIGO DE ETICA DA CAIXA 

RES PElTO 

As pessoas na CAIXA sao tratadas com etica, justi<;a, respeito, cortesia, igualdade e 

dignidade. 

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absolute respeito pelo ser 

humane, pelo bem publico, pela sociedade e pelo meio ambiente. 

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas a origem, ra<;a, genero, 

cor, idade, religiao, credo, classe social, incapacidade fisica e quaisquer outras 

formas de discrimina<;ao. 

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a 

presta<;ao de informa<;oes corretas, cumprimento dos prazos acordados e 

oferecimento de alternativa para satisfa<;ao de suas necessidades de neg6cios com a 
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CAIXA. 

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer 

circunstancia, com a determina<;ao de eliminar situa<;oes de provoca<;ao e 

constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor proprio e a sua 

integridade moral. 

Os nossos patrocfnios atentam para o respeito aos costumes, tradi<;oes e valores da 

sociedade, bem como a preserva<;ao do meio ambiente. 

HONESTIDADE 

No exercfcio profissional, os interesses da CAIXA estao em 1 o Iugar nas mentes dos 

nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos 

ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem. 

Gerimos com honestidade nossos neg6cios, os recursos da sociedade e dos fundos 

e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transa<;oes e 

rela<;oes de emprego. 

Nao admitimos qualquer relacionamento ou pratica desleal de comportamento que 

resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto 

padrao etico. 

Nao admitimos praticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu 

corpo funcional. 

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de servi<;os, sob 

qualquer pretexto. 

Condenamos a solicita<;ao de doa<;oes, contribui<;oes de bens materiais ou valores a 

parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto. 

COMPROMISSO 

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estao comprometidos com a 

uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrao etico no exercfcio de 

suas atribui<;oes profissionais. 

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos 

regulamentos internos e externos que regem a nossa lnstitui<;ao. 

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, 
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coligadas, controladas, patrocinadas, associag6es e entidades de classe dentro dos 

princfpios deste C6digo de Etica. 

Temos o compromisso de oferecer produtos e servigos de qualidade que atendam ou 

superem as expectativas dos nossos clientes. 

Prestamos orientag6es e informag6es corretas aos nossos clientes para que tomem 

decis6es conscientes em seus neg6cios. 

Preservamos o sigilo e a seguranga das informag6es. 

Buscamos a melhoria das condig6es de seguranga e saude do ambiente de trabalho, 

preservando a qualidade de vida dos que nele convivem. 

lncentivamos a participagao voluntaria em atividades sociais destinadas a resgatar a 

cidadania do povo brasileiro. 

TRANSPARENCIA 

As relag6es da CAIXA com os segmentos da sociedade sao pautadas no principia da 

transparencia e na adogao de criterios tecnicos. 

Como empresa publica, estamos comprometidos com a prestagao de contas de 

nossas atividades, dos recursos par n6s geridos e com a integridade dos nossos 

controles. 

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e a mfdia dispensamos 

tratamento equanime na disponibilidade de informag6es claras e tempestivas, por 

meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos 

subordinados. 

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensao profissional, com 

criterios claros e do conhecimento de todos. 

Valorizamos o processo de comunicagao interna, disseminando informag6es 

relevantes relacionadas aos neg6cios e as decis6es corporativas. 

RESPONSABILIDADE 

Devemos pautar nossas ag6es nos preceitos e valores eticos deste C6digo, de forma 

a resguardar a 

CAIXA de ag6es e atitudes inadequadas a sua missao e imagem e a nao prejudicar 

ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente. 
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Zelamos pela protec;ao do patrimonio publico, com a adequada utilizac;ao das 

informac;oes, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados a nossa 

disposic;ao para a gestao eficaz dos nossos neg6cios. 

Buscamos a preservac;ao ambiental nos projetos dos quais participamos, par 

entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente. 

Garantimos protec;ao contra qualquer forma de represalia ou discriminac;ao 

profissional a quem denunciar as violac_;:oes a este C6digo, como forma de preservar 

os valores da CAIXA. 

Fonte: http://www.caixa.gov.br - (acesso em 26/06/201 0) 




