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PRONUNCIAMENTO DE ORIENTAÇÃO Nº 15, de 14 de novembro de 2012.
EMENTA – CÓDIGO DE CONDUTA DAS
COMPANHIAS: TRATA DA FUNÇÃO E DA
IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DOS CÓDIGOS
DE CONDUTA E OFERECE SUGESTÕES
PRÁTICAS PARA SUA ELABORAÇÃO.
O Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado – CODIM, com base em
sua competência, torna público que, após submeter a matéria em audiência pública, aprovou,
por decisão de seus membros em reunião realizada no dia 9 de outubro de 2012, o presente
Pronunciamento de Orientação, o que faz mediante os seguintes termos:
Objetivos
Este Pronunciamento tem como objetivo orientar as companhias na elaboração, atualização e
divulgação de um Código de Conduta, que, pautado em valores, materialize os seus princípios e
compromissos, administre conflitos de interesse, discipline a competição interna e externa e
proteja sua reputação, orientando o relacionamento entre a sociedade, acionistas, conselheiros,
diretores, colaboradores, consumidores, fornecedores, governo, mídia, concorrência e os
públicos estratégicos.
A preocupação com o conteúdo do Código de Conduta evidencia a importância da divulgação
de um documento com informações claras, objetivas e abrangentes, capazes de permitir a
apreciação da companhia, por meio dos valores e princípios éticos adotados, pelos públicos
estratégicos.
Conceituação
1. Considerando-se que o objetivo das companhias não deve ser apenas gerar valor para seus
acionistas, mas também para toda a sociedade, os relacionamentos com os públicos estratégicos
tornam-se fundamentais para o bom desempenho e a sustentabilidade da companhia.
2. O Código de Conduta é, assim, uma seleção de princípios éticos que se convertem em normas
de comportamento com o objetivo de reconhecer e lidar com conflitos de interesse em toda sua
amplitude. Busca, destarte, disciplinar a competição interna e externa, proteger o patrimônio
físico e intelectual da organização e atuar no sentido de elevar a sua imagem e reputação, e,
consequentemente, por meio da convergência entre ética e boas práticas empresariais, aumentar
o nível de confiança em todos os relacionamentos internos e externos da organização.
3. A iniciativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) – de exigir a divulgação de Código de Conduta pelas companhias listadas
nos segmentos diferenciados de governança corporativa – Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 –

visou a propiciar uma salutar discussão a respeito dos seus relacionamentos com os públicos
estratégicos quando da elaboração de tal documento, evidenciando sua importância.
Divulgação
4. O Código de Conduta deve estar em linguagem clara e objetiva, sendo acessível a todos os
públicos que tenham qualquer tipo de relacionamento com a companhia.
5. A administração da companhia deve zelar pela ampla divulgação e conhecimento do Código
de Conduta, tendo-se em vista que os princípios éticos devem ser considerados um ativo
intangível. Outrossim, deve, em conjunto com o Comitê de Conduta ou outro órgão equivalente,
se existente, promover e participar de treinamentos e campanhas esclarecendo situações práticas
em que os conceitos teóricos do Código são aplicáveis.
6. As companhias listadas nos segmentos diferenciados de governança corporativa da
BM&FBOVESPA – Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 – estão obrigadas a divulgar seus
Códigos de Conduta via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, em
campo especialmente criado para esse fim.
6.1. Adicionalmente, recomenda-se que outras companhias também divulguem seus códigos,
com o fim de tornar transparentes os critérios balizadores das relações com os públicos
estratégicos.
Abrangência das Normas
7. As normas do Código de Conduta devem ser aplicadas a todos os administradores
(conselheiros e diretores) e colaboradores, inclusive terceirizados, sem distinção de cargos,
devendo estender-se às relações da companhia com clientes, fornecedores, governo, mídia,
concorrentes e outros públicos estratégicos.
8. Grupos de sociedades ou conglomerados devem reger-se por um código único. No entanto,
caso sejam identificadas características específicas relativas a uma companhia ou atividade,
deverá ser elaborado Código de Conduta diferenciado que reflita essas particularidades.
Processos de Elaboração e Atualização
9. Nos processos de elaboração e atualização do Código de Conduta, as companhias devem se
preocupar em incorporar as melhores práticas de governança, com ênfase na transparência e
ética, além de saber articular com as demandas apontadas e comunicar aos públicos estratégicos
essas práticas. Com esse fim, a companhia deve identificar problemas comuns às suas áreas ou
departamentos e escolher os princípios éticos que representem os valores e a cultura
organizacional que servirão de base para a elaboração de normas a serem adotadas para
melhorar os relacionamentos e a confiança.
10. O Código de Conduta deve representar os valores adotados pela organização, sem que haja a
utilização de princípios ou tópicos padronizados extraídos dos códigos de outras companhias.
11. Com esse objetivo, o Código de Conduta deve estabelecer valores e princípios dos quais
derivem normas de “fazer” e de “não fazer” que orientem os integrantes da companhia no
tocante ao seu comportamento e que sejam preservados nos seus relacionamentos. Assim, não

deve limitar-se a regras disciplinares, para as quais existem outros instrumentos mais
adequados, como um regimento interno ou outro documento equivalente.
12. Recomenda-se que o Código de Conduta trate dos assuntos, listados a seguir de forma
meramente exemplificativa, cabendo à companhia avaliar a pertinência dos itens conforme a
atividade exercida:
i.

observância de leis, regulamentos e outras normas, privilegiando a essência sobre a
forma;
ii. conflito de interesses, abrangendo desde o recebimento de presentes e favorecimentos
até operações com partes relacionadas;
iii. transparência, envolvendo informações privilegiadas, política de negociação de ações
de emissão da empresa e política sobre contribuições voluntárias, inclusive doações e
contribuições políticas;
iv. prevenção e tratamento de fraudes, bem como denúncias públicas de corrupção/fraudes;
v. favorecimento pessoal em detrimento de qualidade ou aptidão nas contratações e
promoções;
vi. uso de ativos da organização;
vii. pagamentos e recebimentos questionáveis;
viii. deveres em relação à sociedade civil, como responsabilidade socioambiental, respeito
aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho,
compreendendo o direito à privacidade, a discriminação no ambiente de trabalho, a
segurança no trabalho, a exploração do trabalho adulto ou infantil, as relações com a
comunidade e o uso de álcool e drogas;
ix. meios (canal de denúncias, ombudsman, etc.) para apresentação de denúncias ao Comitê
de Conduta ou outro órgão equivalente; e
x. tratamento para violação das normas do Código de Conduta.
13. O Código de Conduta deverá prever mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie
de retaliação em face de pessoa que, de boa-fé, relate conduta potencialmente antiética ou que
importe violação a princípios, leis, regulamentos ou outras normas, inclusive a políticas da
companhia. Adicionalmente, deverá dispor sobre o sigilo das denúncias, mesmo nos casos em
que haja necessidade de instrução da denúncia para averiguação de autoria ou materialidade.
14. A companhia não deve ter a pretensão de elaborar um Código de Conduta que preveja todas
as situações possíveis de conflitos, mas deve se empenhar em orientar a conduta pessoal e
profissional de todos os envolvidos nas atividades da companhia. Também não deve utilizar o
Código de Conduta como instrumento de marketing, mas propiciar às organizações uma
orientação construtiva no seu relacionamento com a sociedade.
15. O processo de elaboração do Código de Conduta deve contar com a participação de um
Grupo de Trabalho composto por razoável número de colaboradores de cargos e posições
diferentes, com algum tempo de experiência na companhia, de forma a permitir uma ampla e
isenta reflexão dos administradores sobre estratégias de gestão, tanto nas relações externas
como internas da companhia.
15.1. A minuta do texto, elaborada pelo Grupo de Trabalho, deverá ser encaminhada para
apreciação da Diretoria, que poderá promover uma audiência restrita entre as pessoas aptas a
opinar sobre o documento. A Diretoria deverá levar em conta as sugestões recebidas e
encaminhar o texto revisado para aprovação do Conselho de Administração.

16. O processo de atualização do Código de Conduta é de iniciativa do Comitê de Conduta ou
órgão equivalente, devendo atender às recomendações e trâmites aplicáveis ao processo de
elaboração.
Adesão
17. Os conselheiros, diretores e colaboradores devem assinar um termo de adesão ao Código de
Conduta, declarando ter conhecimento de suas disposições e estar de pleno acordo com seu
conteúdo, bem como se comprometendo com a sua observância.
Comitê de Conduta e Regimento Interno
18. É fundamental a existência de um Comitê de Conduta ou órgão equivalente, responsável por
zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e cuidar de sua gestão e atualização.
19. O Regimento Interno do Comitê de Conduta ou órgão equivalente, ao qual deverá ser dada
ampla publicidade, deverá tratar das seguintes matérias:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

composição;
mandato de seus membros;
frequência de reuniões;
procedimento pelo qual as denúncias deverão ser encaminhadas e recepcionadas;
procedimentos de instrução das denúncias, relatoria e conclusão quanto à conduta
analisada.
vi. procedimento para processamento das denúncias, instrução e conclusão quanto à
conduta analisada;
20. O Comitê de Conduta ou órgão equivalente terá poderes delegados pelo Conselho de
Administração para:
i. atualizar o documento, mantendo-o sempre adequado às atividades da empresa;
ii. assegurar a compreensão e dos valores e princípios do Código, elucidando dúvidas e
respondendo consultas;
iii. promover a divulgação do Código de Conduta, inclusive através de treinamentos e
campanhas; e
iv. receber denúncias de violação, relatando-as, analisando-as e concluindo se houve
conduta antiética ou violação de princípios ou normas.
21. Eventuais sanções em razão de violação de princípios ou normas deverão ser aplicadas pelos
administradores, com base na conclusão do Comitê de Conduta ou órgão equivalente, que
também poderá entender pela não aplicação de sanção em casos circunstanciados.
22. O Comitê de Conduta ou órgão equivalente deverá relatar ao Conselho de Administração,
em periodicidade a ser definida pelo último, suas conclusões, recomendações e decisões de
acatar ou não denúncias.
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