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D I T O R I A Le

Confesso que em 2001 quando, em represália, fui 

demitido da subsidiária brasileira de uma das maiores 

empresas do setor de petróleo do planeta por ter 

reportado um milionário esquema de fraudes e 

corrupção interna em restrito cumprimento às palavras e 

ao espírito do Código de Ética da companhia, não 

poderia imaginar o que Deus tinha preparado para mim.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, 

associação de direito privado, sem fins lucrativos, que 

fundei com um grupo de amigos em meados de 2003, 

chega ao 10º aniversário de fundação. Inacreditável!

Foram muitas cabeçadas, puxadas de tapete, murros em 

ponta de faca, decepções, mas ao olhar para trás, 

fazendo um retrospecto até os dias atuais, os esforços 

para fomentar a Ética no meio empresarial e estudantil 

valeram cada gota de suor do intenso trabalho para o 

desenvolvimento das nossas mais de 20 iniciativas e, 

principalmente, para levar a bandeira que carregamos, 

desde a nossa fundação mais adiante. Aliás, vale 

destacar que estamos em processo de expansão 

internacional num modelo inédito em todo o mundo 

que privilegia as premissas da “franquia social” e das 

“empresas juniores”. 

Quando começamos, o discurso empresarial, o jargão 

corporativo, era a “responsabilidade social”. Naquela 

época, tocar no assunto meio ambiente era pecado e a 

expressão “desenvolvimento sustentável” ainda não era 

muito usada. Hoje, isto mudou bastante... Ainda bem! O 

meio ambiente está em alta! De fato, o tema está um 

pouco emaranhado ao novo mote do mercado, a 

sustentabilidade, mas os esforços para conservá-lo e 

preservá-lo são dignos de louvor!

Douglas Linares Flinto

Fundador e Diretor-Presidente 

Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios

Em 2013, comemoramos 10 anos de fundação. 
Mais uma vitória!

A Ética, que permeia tudo que envolve a atuação 

responsável empresarial e, portanto, é (ou deveria ser) a 

base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular e 

também o principal “valor” para toda e qualquer 

empresa, pois, a Ética nos faz um chamamento no 

sentido das responsabilidades dos nossos atos, seja 

como empresa seja como pessoa, está a cada dia sendo 

mais falada e, ao mesmo tempo, tão pouco praticada. 

Por isto mesmo que o trabalho do Instituto Brasileiro de 

Ética nos Negócios é tão desafiador, enfrenta tantos 

obstáculos, mas é apaixonante porque cada conquista, 

cada vitória, cada sucesso, é brindado com lágrimas de 

alegria!

E neste ano, particularmente, temos muito o que 

comemorar! A 9ª edição da Revista Ética nos Negócios, 

lançada oficialmente durante a realização da edição de 

lançamento do AgroÉtica - Encontro Nacional de Ética 

no Agronegócio, traz a Pesquisa Código de Ética 

Corporativo 2013. Este inédito estudo, a partir de agora, 

demonstra também os resultados das TOP 100 do 

agronegócio nacional e inclui mais um importante 

ques i to  na  metodolog ia :  as  empresas  que 

disponibilizam - no website empresarial - canais 

específicos e exclusivos para que os Stakeholders, em 

especial os funcionários possam tirar suas dúvidas em 

questões relacionadas à Ética e reportem suas 

preocupações pessoais e com a empresa. Além disto, o 

AgroÉtica foi palco para o lançamento oficial de mais três 

iniciativas da nossa instituição: os Indicadores de Gestão 

da Ética (IGE), o ranking com As empresas mais Éticas do 

Brasil e o PIC – Programa de Integridade de Conduta.

 

É, 2013 será um ano muito emocionante!!! Boa leitura.

Revista Ética nos Negócios



O T Í C I A S   D O  I N S T I T U T On
Indicadores de Gestão da Ética

”...construir e divulgar 

indicadores para auxiliar 

as empresas na autoavaliação 

de seu estágio na Gestão 

da Ética, direcionando as ações 

para as melhores práticas 

de Ética nos Negócios.”

Nossa missão...

Os Indicadores de Gestão da Ética (IGE) foram 

idealizados pelo Instituto Brasileiro de Ética nos 

Negócios no início de 2012 e começaram a 

ganhar forma a partir de um “texto base” 

elaborado pela Sr. Izilda Capeletto (ex-Diretora de 

Ética do Grupo AES Brasil) e pela professora Maria 

Cecília de Arruda (Fundação Getúlio Vargas - FGV-

SP). 

Em seguida, foi criado um grupo de trabalho (GT), 

composto por alguns (mas) executivos (as) de 

grandes empresas, com a missão de “construir e 

divulgar indicadores para auxiliar as empresas na 

autoavaliação de seu estágio na Gestão da Ética, 

direcionando as ações para as melhores práticas de 

Ética nos Negócios”.

No final do ano passado, após vários encontros, 

os IGE foi finalizado e lançado oficialmente 

durante a realização do Encontro Nacional de 

Ética no Agronegócio que aconteceu nos dias 21, 

22 e 23 de maio de 2013, na capital paulista.

Os Indicadores de Gestão da Ética servirão para 

que as empresas de qualquer porte e segmento 

de mercado possam fazer sua “autoavaliação”. Ao 

final do questionário, a empresa saberá em que 

“estágio” se encontra (básico, intermediário ou 

avançado) e a sugestão dos passos a serem dados 

para que possa galgar os degraus da Gestão da 

Ética.

O programa dos IGE está sendo desenvolvido pela 

Oracle, na plataforma Java, e em breve estará 

disponível no site do Instituto Brasileiro de Ética 

nos Negócios para ser baixado por qualquer 

empresa desejosa em aprimorar a Gestão da Ética.

ETICAETICA
I N D I C A D O R E S D E G E S T Ã O D A 

2 0 1 3
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O T Í C I A S   D O  I N S T I T U T On
As Empresas Mais Éticas do Brasil

+ ÉTICAS
AS EMPRESAS 

BRASIL

Da iniciativa

Trata-se de um “ranking” que indicará As Empresas Mais Éticas do Brasil e o 

principal objetivo é motivar as demais empresas em atuação no país a seguir os 

passos virtuosos (e vitoriosos) das mais éticas, com vistas a melhorar o 

ambiente de negócios por meio da gestão eficiente e eficaz da Ética 

empresarial, com impacto direto, tanto na reputação quanto no 

desenvolvimento econômico, social e ambiental das empresas.

Das inscrições

A partir de junho de 2013, as empresas interessadas em participar deste 

ranking deverão acessar o website www.asmaiseticasdobrasil.org.br e 

baixar o programa dos Indicadores de Gestão da Ética, desenvolvido na 

plataforma Java, pela Oracle, parceira tecnológica desta iniciativa. Depois, 

as empresas deverão responder as 77 questões dos Indicadores de Gestão 

da Ética, assim divididas:

Quando finalizar o questionário, o programa dos IGE informará qual estágio que a empresa se encontra no 

quesito Gestão da Ética (básico, intermediário ou avançado). Em seguida, a empresa deverá enviar o resultado 

para o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios.

Da validação das informações 

De posse destas informações, o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios agendará uma “visita de validação” na 

sede das empresas participantes. Esta visita acontecerá no período de novembro de 2013 a janeiro de 2014, com 

duração de 2 a 4 dias, sendo realizada por um profissional da Socrates LTD. - empresa de consultoria com matriz 

em Londres e filias nos Estados Unidos, Brasil e Colômbia – e com a finalidade de validar as informações 

prestadas no questionário dos Indicadores de Gestão da Ética.

Da elaboração do ranking

No mês de fevereiro de 2014, o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios compilará as informações prestadas 

com a validação “in loco” e elaborará o ranking com As Empresas Mais Éticas do Brasil.

Da cerimônia de premiação

Em março de 2014, na capital paulista, em data e local a serem definidos, acontecerá a cerimônia de divulgação 

do ranking com As Empresas Mais Éticas do Brasil e a premiação de todas as empresas ranqueadas. 

Do critério

O critério de avaliação, validação e ranqueamento será a “Gestão da Ética Empresarial” tendo como base os 

Indicadores de Gestão da Ética (IGE).

Do requisito mínimo

Podem participar do ranking com As Empresas Mais Éticas do Brasil toda empresa estabelecida no país que 

adote e, principalmente, disponibilize no seu website o Código de Ética (ou Código de Conduta).

Tópico

Estrutura do Programa e Supervisão

Liderança & Recursos

Padrões & Processos

Administração do Risco & Compliance

Educação & Treinamento

Disciplina & Incentivos

Métricas & Monitoramento

Outras Práticas

Identificação da Empresa

Nº de Questões

05

04

07

06

12

10

18

10

05

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Do cronograma

Mês | Ano Status

JUL 2013

OUT 2013

NOV 2013 a JAN 2014

FEV 2014

MAR 2014

Início da Inscrição de Projetos

Encerramento da Inscrição de Projetos

Validação das Informações

Elaboração do Ranking

Cerimônia de Premiação das empresas mais Éticas 

As empresas mais Éticas do Brasil
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P E S Q U I S A

Novidade

2 0 1 3

Semeando a 
atuação responsável 
no Agronegócio
Em comemoração ao 10º aniversário de 

fundação, o Instituto Brasileiro de Ética 

nos Negócios realiza uma iniciativa 

dedicada ao agronegócio nacional. Trata-

se do Encontro Nacional de Ética no 

Agronegócio que aconteceu na capital 

paulista, nos dias 21, 22 e 23 de maio, no 

auditório do Campus da Vila Mariana, da 

Anhanguera Educacional, parceira desta 

edição de lançamento ao lado da revista 

Dinheiro Rural.
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O T Í C I A S   D O  I N S T I T U T On
Encontro Nacional de Ética no Agronegócio

“o AgroÉtica  tem como missão 

semear os princípios e os valores 

da atuação responsável no 

agronegócio...“

Em resumo...

O AgroÉtica irá apresentar cases das maiores e melhores empresas nacionais e internacionais, bem como palestras de 

profissionais renomados do mercado, dentre eles: Valmor Schaffer, presidente da ADM (tema: Melhores Práticas na 

Cadeia Produtiva do Agronegócio); Eduardo Leduc, vice-presidente sênior da BASF para a América Latina (tema: 

Agronegócio Ético e Sustentável); Carlos Martins Simões Jr., diretor da Raízen na área de Fornecedores de Cana e 

Parcerias Agrícolas (tema: Estratégia para desenvolver ambiente de negócio ético, responsável e sustentável com 

parceiros agricultores); Renato Gennaro, Sócio da área de Advisory Services da Ernst & Young Terco Brasil (tema: Brasil: 

Celeiro do Mundo); Marco Antônio Fujihara, Diretor do Instituto Totum, da Keyassociados e WayCarbon (tema: 

Agronegócio & Pequenos Produtores); Sergio Breyer Filho – Diretor da Socrates Ltd. (tema: O perfil do CEO 

Sustentável); Antonio Corrêa de Lacerda, professor doutor do Departamento de Economia da PUC-SP (tema: Economia 

Ética: A Nova Economia); professora Ariane Reis, coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Sustentáveis da 

ESPM (tema: Responsabilidade Social no Agronegócio? Sim, é possível!); professor Hilton Silveira Pinto, diretor do 

Cepagri Unicamp (tema: O impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas no agronegócio); Carla Beck, 

técnica  do  Sistema FAEP  (tema:  Verdades  e  mitos sobre o Novo Código Floresta); e Backer Ribeiro, sócio-diretor da 

Communità Comunicação Socioambiental (tema: Comunicação e transparência no agronegócio).

O Encontro Nacional de Ética nos Negócios também 

será palco para o lançamento oficial de outras três 

iniciativas: os Indicadores de Gestão da Ética, o ranking 

com As Empresas Mais Éticas do Brasil e os resultados da 

6ª Edição da Pesquisa Código de Ética Corporativo, com 

uma seção exclusiva com as maiores empresas do 

agronegócio em atuação no país. 

Segundo Douglas Linares Flinto, fundador e diretor-

presidente do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, 

“o AgroÉtica  tem como missão semear os princípios e os 

valores da atuação responsável no agronegócio para que 

este importante setor da economia possa, cada vez 

mais, conduzir seus negócios de maneira Ética, socialmente 

responsável e ecologicamente correta para se trilhar o 

caminho do Desenvolvimento Sustentável”.

O AgroÉtica conta com grandes empresas. Como 

parceiros da 1ª edição: Anhanguera Educacional e revista 

Dinheiro Rural, e como patrocinadoras: SEBRAE 

(Diamante); SIEMENS e SOUZA CRUZ (Ouro); PSMI 

(Prata); e SUFRESH e TSUE BIENAL FLAT (Bronze). Além 

disto, são apoiadores: CREA-SP e SRB – SOCIEDADE 

RURAL BRASILEIRA (Institucional); BUSINESS REVIEW 

BRASIL (Media Partners) e PÓRTHIA e PR NEWS WIRE 

(Parceiros Estratégicos).

Novidades Especiais para o Evento _______________________________________

Douglas Flinto
Diretor-Presidente do
Instituto Ética nos Negócios

2 0 1 3
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R T I G O S  E S P E C I A I Sa
O perfil do CEO Sustentável

No início da década de 90, o termo sustentabilidade começou a ser mais utilizado, como ênfase nas questões 

ambientais. Hoje sustentabilidade passou a ter uma dimensão muito mais ampla, com objetivo de designar / qualificar 

ambientes, sociais, empresariais, econômicos e de gestão. Assim sendo, o CEO Sustentável irá atuar para alavancar a 

cidadania e a consciência social de seus colaboradores.

Em um cenário cada dia mais mutante, desafiador e acelerado, onde a tecnologia influencia diretamente usos e 

costumes de todos os núcleos socias, é clara a transformação do perfil dos executivos. 

Na dimensão de tempo, vários fatos vem influenciando grandes mudanças que promovem novos comportamentos. 

Para que seja possível visualizar e refletir sobre este processo vamos fazer uma viagem pelos últimos 33 anos. Afinal, um 

jovem executivo de 35 anos de idade, hoje CEO de uma empresa, no início desta jornada, estava com apenas 2 anos de 

idade.

Esportes

Julho de 1980: Olimpíadas de Moscou (União Soviética). 

Estados Unidos boicotam os Jogos Olímpicos por 

motivos políticos.

1982: realização da Copa do Mundo de Futebol na 

Espanha. Itália torna-se campeã.

1983: Nelson Piquet torna-se bicampeão mundial de 

Fórmula 1.

Ser o mais rápido continua sendo o grande desafio. 

Entretanto, as condições para isto foram fortemente 

alteradas. As questões de segurança dessas máquinas 

de correr foram modificadas com o intuito de garantir 

um maior grau de proteção aos pilotos. Assim, os pneus 

não são mais os mesmos, as regras de motores e 

condições aerodinâmicas também sofreram profundas 

alterações. Aqui vale a pergunta, qual o perfil do piloto 

de F1 de 1983 e qual o perfil do piloto de hoje?

Nelson Piquet, na juventude, foi incentivado pelo pai a 

se prerarar para uma carreira como tenista profissional, 

recebendo uma bolsa em uma escola em Atlanta, nos 

Estados Unidos. Mesmo tendo praticado tênis, e por isto 

ser premiado como um bom tenista, não seguiu esta 

carreira por considerar que este esporte não era  

suficientemente excitante, fato que foi encontrar nas 

pistas de kart e categorias do automobilismo até chegar 

à Fórmula 1. Suas “forças”, seguramente, estão 

ANOS 80 _____________________________________________________________

2 0 1 3
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sustentadas pela competitividade, persistência, 

liderança e criatividade. 

Já Ayrton Senna, teve sua  reputação de piloto veloz 

marcada pelo recorde de pole positions que deteve. 

Sobre asfalto chuvoso, demonstrava grande capacidade 

e perícia, como demostrado em atuações antológicas 

nos GPs de Mônaco 1984, de Portugal 1985 e da Europa 

1993. O piloto brasileiro ainda detém o recorde de maior 

número de vitórias no Grande Prêmio de Mônaco - seis - 

e é o terceiro piloto mais bem sucedido de todos os 

tempos em termos de vitórias. Sua coragem era sua 

grande “virtude”, garantindo uma “força” ímpar de 

persistência que o evidenciava como altamente 

competitivo nas pistas. Carismático, representava o líder 

de sucesso que todos os jovens de sua geração 

gostariam de ser.

Em 2012 o alemão Sebastian Vettel (25) sagrou-se 

tricampeão da Fórmula 1 ao chegar em sexto lugar no 

GP Brasil, em São Paulo. Em entrevista ao final da corrida 

disse, “Nem tenho palavras para dizer o quanto significa 

para mim alcançar esta marca”, afirmou Vettel, que 

superou o ídolo Ayrton Senna (1960-1994) ao se tornar o 

mais jovem piloto a conquistar três títulos mundiais, 

além de entrar para o exclusivo rol daqueles que o 

fizeram de forma consecutiva. “Pode parecer clichê, mas 

me sinto como mais um membro da RBR, nem melhor 

nem pior”. Vettel tinha 7 anos de idade quando o mundo 

da F1 perdeu seu grande ídolo Ayrton Senna.

Sem dúvida alguma, três grandes pilotos que, mesmo 

em épocas diferentes, possuem a busca da superação 

individual como elemento de energia para conquista de 

recordes. Fazer o que todos fazem não é o objetivo 

desses “CEOs” de máquinas velozes. No entanto, ao 

longo desses 30 anos, a reflexão de Sebastin Vettel, ao 

comemorar seu terceiro campeonato, traduz um novo 

momento… “…me sinto como mais um membro da RBR, 

nem melhor nem pior”. Agora, além da “virtude” da 

coragem, da “força” da persistência, do carisma e do 

espírito de liderança, a equidade, a integridade a 

humildade e modéstia, passam a fazer parte do perfil de 

um grande campeão.

1984: Jogos Olímpicos de Los Angeles nos Estados 

Unidos. Os soviéticos boicotam os Jogos Olímpicos por 

motivos políticos e dão o troco nos Estados Unidos. 

Neste ano, a China retorna às Olimpiadas e os jogos 

ocorrem com recorde de países participantes: 140.

Enquanto homens e mulheres batem seus recordes de 

superação de suas forças, os executivos da rede norte-

americana de fast food McDonalds não imaginavam o 

boicote socialista aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 

quando lançaram a promoção "Quando os EUA vencem, 

você vence" em âmbito nacional. Cada ouro conquistado 

por um atleta do país valia um hambúrguer, prata dava 

direito a uma batata frita e um bronze rendia um 

refrigerante de graça aos clientes. Resultado: milhões de 

dólares de prejuízo, porque os norte-americanos eram

“...além da “virtude” da coragem, da “força” da persistência, do carisma 

e do espírito de liderança, a equidade, a integridade a humildade e modéstia, 

passam a fazer parte do perfil de um grande campeão.“

Revista Ética nos Negócios



R T I G O S  E S P E C I A I Sa
O perfil do CEO Sustentável

barbada nas disputas. Estes executivos não tiveram a velocidade de adaptação aos novos cenários. Esta é uma questão 

sensível que difere os executivos da década de 80 para os atletas desta mesma época.

Nestas Olimpíadas, o português Carlos Lopes que estava com 37 anos e havia enfretado um período de cinco anos de 

lesões, entre 1977 e 1982, não só competiu com nomes como Alberto Salazar e Robert de Castella – ícones da época, 

como venceu a maratona olímpica de 1984, batendo o recorde olímpico de 2:09:21. 

8 anos após, Stephen Kiprotich, de Uganda, que completou os 42,195 km em 2h08min01. Uma incrível marca 1min20 

abaixo do recorde de 1984. 

Mesmo com este belo tempo, Stephen Kiprotich não superou o queniano Patrick Makau que conquistou 2:03:38 na 

maratona de Berlim em 2011. 

O que estes super atletas possuem além de seu biotipo que os levam a superar marcas incríveis de velocidade? 

Sem dúvida, a coragem, determinação, persistência, excelência e disciplina são fatores que influenciaram 

positivamente a conquista desses tempos. Mas a capacidade de se adaptar a cenários adversos é o grande elemento. Se 

assim não fosse, Carlos Lopes não teria sido campeão e recordista olímpico.

1986: realização da Copa do Mundo de Futebol no México: comandada por Maradona, a seleção da Argentina 

torna-se campeã. Segundo ele, “…se houve mão na bola, foi a mão de Deus”.

1988: realização das Olimpíadas de Seul (Coreia do Sul). 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA ________________________________________________
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contínua expansão da empresa no mercado de 

eletrônicos de consumo, além de seu foco tradicional em 

computadores pessoais. 

Esta ação demonstra o perfil “visionário” de seus 

fundadores, Steve Jobs e Steve Wozniak. Com seus 

equipamentos à frente da demanda tangível dos 

mercados, a Apple inovou não só em tecnologia, mas 

principalmente em estilo e design, transformando 

ambientes sociais. Hoje, é possível dizer que o 

computador portátil tem máquina fotográfica, telefone, 

TV integrados, GPS, dentre tantas outras funcionalidades. 

Sem dúvida alguma, uma das inspirações dos “Steves” 

deve ter sido a Motorola, que em 1983 lançou seu 

primeiro celular - DynaTAC 8000X -, que junto com a 

empresa Ameritech, iniciou o uso comercial da telefonia 

celular no Estados Unidos e no mundo. Para isto, a 

Motorola, ao logo de 15 anos de pesquisas em 

tecnologia de celular móvel, já havia investido cerca de 

US$ 100 milhões.

Mesmo com todos estes recursos, o aparelho, pesava 

cerca de 1kg, tinha capacidade para uma hora de 

conversação e oito de stand-by; memória para 30 

números, além de display com LED (Light Emitting 

Diodes). "Consumidores ficaram tão impressionados 

com a idéia de estar sempre conectados que se 

dispunham a pagar R$ 8.000,00", lembra Rudy Krolopp, 

um dos primeiros participantes da equipe de 

desenvolvimento do aparelho. Mesmo com este preço, as 

listas de espera chegavam aos milhares. Hoje, um 

aparelho de última geração pode ser comprado sem a 

menor dificuldade e por preços que iniciam com R$ 

100,00.

Enquanto isto, na década de 80 e 90, no Brasil, ainda era 

necessário esperar na fila para a compra de um telefone 

fixo! Nesta época, os executivos CEOs de empresas de 

telefonia no Brasil estavam focados nos processos de 

regulamentação, exigindo grandes habilidades em 

gestão de conflitos e flexibilidade política. Hoje, são 

estrategistas com foco em crescimento e rentabilidade 

dos investimentos aplicados em um mercado cada vez 

mais competitivo e exigente, mesmo havendo uma 

defasagem tecnológica e de valores muito grande, 

quando comparada com os mercados europeu, asiático e 

americano, o que permitirá que estes CEOs atinjam 

grandes resultados.

7 de outubro de 1984: nasce o primeiro bebê de 

proveta no Brasil.

Com este feito, a sociedade brasileira passou a desafiar 

suas crenças e valores, chegando ao ponto de tratar 

temas como este em folhetins de novelas da TV. Assim, os 

CEOs de organizações tiveram que revisar seus conceitos 

para adaptarem seus planos de cobertura médico-

hospitalar para dependentes que tivessem nascido por 

inseminação artificial. Com isto, a quebra de paradigma 

passa a ser uma competência exigida dos CEOs. Desta 

forma, hoje, são revisadas as questões homoafetivas. 

Leve o tempo que for será um diferencial para a retenção 

de talentos, a empresa que, genuinamente, não 

discriminar relações dessa natureza em seus planos de 

saúde e de aposentadoria.

1985: identificado por climatologistas o buraco na 

camada de ozônio.

Esta identificação foi um acelerador de uma serie de 

reuniões de dimensões internacionais para discussão do 

futuro das condições climáticas no planeta. Iniciado com 

a Toronto Conference on the Changing Atmosphere no 

Canadá em outubro de 1988, e seguido pela ECO92 no 

Rio de Janeiro, o “buraco na camada de ozônio” foi objeto 

direto do tratado de Quioto no Japão. 

Por ele se propõe um calendário pelo qual os países-

membros (principalmente os desenvolvidos) têm a 

obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa 

em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 no 

período entre 2008 e 2012, também chamado de 

primeiro período de compromisso (para muitos países, 

como os membros da UE, isso corresponde a 15% abaixo 

das emissões esperadas para 2008).

30 de setembro de 1980: publicado o padrão da ethernet (tecnologia para redes 

locais). Tendo origem presumida na Xerox Palo Alto Research Center, a Ethernet foi 

inventada em 1973 por Robert Matcalfe em parceria com seu assistente David 

Boggs. Em 1979, então com 33 anos de idade, Matcalfe, desligou-se da Xerox para 

fomentar o uso de computadores pessoais e redes locais. Com sua criatividade 

conseguiu convencer a Xerox, DEC e Intel a trabalharem juntas para promover a 

Ethernet como um padrão, possibilitando que, em setembro de 1980, este padrão 

de tecnologia de redes locais fosse editado e publicado.

A dimensão do feito de Matcalfe, sinaliza que Inovação, Criatividade, Arrojo e 

Mente Aberta são os elementos que o impulsionam ao novo. 

Abril de 1981: a nave espacial Columbia faz seu primeiro vôo.

Janeiro de 1983: a empresa Apple Computer, Inc. lança o computador 

Macintosh. Hoje, uma gigante no cenário global de design e tecnologia, em janeiro 

de 2007 retirou de seu nome a palavra “Computer”, como forma de refletir a 
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R T I G O S  E S P E C I A I Sa
O perfil do CEO Sustentável

Diante deste quadro, executivos do mercado de investimentos, identificam como oportunidade de negócio o 

lançamento de um mercado para negociar créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) que são 

certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE), como 

forma de fomentar as empresas a obterem valor em suas ações de redução dos níveis de emissão deste agente 

poluente da camada de ozônio. 

Esta atitude, como sempre, é uma das importantes características dos CEOs - o Empreendedorismo, ou seja, a 

identificação de valor em questões que possam transformar os ambientes sociais. Com isto abriu-se um cenário para 

discussão de relações entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Fevereiro de 1986: aparição do cometa Halley.

Guerras, Golpes Militares, Revoluções e Conflitos

2 de abril de 1982: Argentina invade as Ilhas Malvinas. Começa a Guerra das Malvinas entre Argentina e Grã-Bretanha.

5 de fevereiro de 1989: retirada da União Soviética do Afeganistão.

9 de novembro de 1989: queda do Muro de Berlim (ato simbólico que marcou o fim da Guerra Fria). Certamente, 

este foi um dos eventos mais simbólicos dos anos 80. Mercados até então fechados sob regimes políticos dominadores 

passaram a ter a possibilidade de abertura, exigindo dos CEOs Visão e Estratégia para conquista de novas 

oportunidades. Neste cenário, usos e costumes passaram a ser observados para captura do melhor canal de 

comunicação com os mercados consumidores. Com este fato foi possível em 31 de janeiro de 1990 ser inaugurado o 

primeiro McDonald's da União Soviética (em Moscou) que, até a inauguração da loja de Pequim na China, foi 

considerado o maior McDonald's do mundo. Para garantir todas as questões políticas que envolviam o negócio, a 

empresa criou sua própria cadeia de fornecedores, inclusive fazendas na então União Soviética. Assim, a capacidade de 

gestão de um CEO em ambientes diferentes daqueles onde foi desenvolvido, passou a ser elemento determinante para 

a captura de novas oportunidades.

Na década de 90, multinacionais começaram a transferir executivos brasileiros para suas operações nos Estados 

Unidos, Europa e Ásia, levando na bagagem novas visões e culturas.

POLÍTICA _____________________________________________________________

Fevereiro de 1980: fundação do PT (Partido dos 

Trabalhadores) em São Paulo.

1981: Rondônia deixa de ser território e passa ser um estado 

da federação.

1984: Movimento Diretas Já (movimento que pedia a 

volta das eleições diretas para presidente do Brasil). Um 

rapaz ou moça com 16 anos na época, tem hoje 46 anos. 

Para estes, desafios são modelos de transformação. 

Mobilização, integridade, vitalidade, cidadania e equidade 

passaram a ser as “forças” transformadoras de uma geração.

1985. Tancredo Neves é eleito, de forma indireta, presidente 

do Brasil. Porém, morre antes de assumir o cargo. Assume o 

vice-presidente José Sarney. Fim da Ditadura Militar no 

Brasil. A liberdade de expressão passa a comandar as 

relações em poder e hieraquia.

5 de outubro de 1988: promulgada a Constituição Brasileira 

(em vigor até os dias de hoje). Um modelo atualizado em 

usos e costumes passa a conduzir a vida do cidadão 

brasileiro.
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5 de novembro de 1982: entra em funcionamento a usina hidrelétrica de Itaipu.

1986: criado no Brasil o Plano Cruzado (plano econômico do governo Sarney que visava reduzir a inflação com 

tabelamento de preços). Um nova dinâmica é introduzida no mercado de bens, consumo e serviços no Brasil. Os “fiscais 

do Sarney” passam a atuar como elemento de pressão para as organizações, visando a blindagem dos preços e a livre 

concorrência é deixada de lado.

ECONOMIA ___________________________________________________________

Em um cenário econômico “100% controlado”, com forte pressão de demanda e sem capacidade de produção, o 

governo passa a elevar a carga tributária como forma de ampliar sua massa de arrecadação. Nesta época, nasce um CEO 

focado em gestão de resultados milimetricamente posicionado em economia, seja via reengenharia, ou seja via 

qualidade total. A competência da Criatividade volta a exigir dos CEOs o exercício diário de inovação.

Fonte: http://brasilfatosedados.wordpress.com
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R T I G O S  E S P E C I A I Sa
O perfil do CEO Sustentável

Nasce, no final da década de 90, a síndrome do medo do “Bug do Milênio”. Todas as organizações independentemente 

de seu porte partem para alterar seus sistemas, de forma que o big-bang do “bug” não afete seu negócio e mercado. 

CEOs com grande capacidade de realização em curto prazo eram convocados para garantir que as empresas não 

teriam suas operações paralisadas e, para isto, a competência de mobilização e gestão de pessoas passou a ser fator 

determinante de sucesso.

E assim, chegamos a 2001. O ano de grande impacto mundial!

Em 11 de setembro, terroristas destroem em New York as torres gêmeas do World Trade Center, promovendo uma 

comoção mundial e incorporando ao perfil dos CEOs uma competência voltada para avaliação de riscos de segurança. 

No entanto,  um mês depois deste terrível evento, em outubro de 2001, a dimensão dos riscos passa a ter uma nova 

conformação. Além da questão voltada para a segurança física, a segurança ética vem à tona com o escândalo da Enron 

/ Arthur Andersen. 

Ainda se recuperando dos eventos de 2001, em 2002 os Estados Unidos são expostos pelos escândalos da WorldCom e 

da Xerox. 

Com isto, uma nova ordem no relacionamento dos CEOs com os board das organizações passa a vigorar: o controle 

pleno, a perda da liberdade de ação. Com esta motivação, nasce a Lei SOX – Sarbanes Oxly.  Esta lei tinha o propósito de 

proteger os acionistas quanto ao modelo de governança e conformidade das organizações, e evitando, assim, a evasão 

de investimentos financeiros e a fuga de investidores dos mercados de capitais.
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em produtos e matérias-primas que usamos na Europa. 

E estamos agora suspendendo as entregas de produtos 

fornecidos pela empresa alemã H.J. Schypke, que é 

subcontratada de um de nossos fornecedores, a JBS 

Toledo N.V", informou a Nestlé.

Segundo a empresa, testes apontaram a presença de 

mais de 1% de DNA de cavalo nos dois produtos que são 

fornecidos pela JBS Toledo, subsidiária belga do grupo 

brasileiro JBS.

Com estes fatos, torna-se possível estabelecer o perfil de 

um CEO Sustentável que, além de garantir o controle de 

seus processos, possui visibilidade de sua cadeia de  

suprimento, tanto de entrada quanto de saída, 

possibilitando com isto que seus compromissos com os 

Valores e Princípios de seus acionistas e do mercado 

onde atua sejam plenamente atendicos com:

 Integridada e Ética

  Criatividade, Visão e “Mente Aberta”

  Persistência, Estratégia e Inovação com Vitalidade

  Caráter Humano com Humor

  Cidadania com Equidade e Liderança

  Prudência com Objetividade e Resultados

  Excelência e Encantamento 

Fica então a questão: como você está com o seu Perfil ?

OS 2000! _____________________________________________________________

Com isto, várias questões até então protegidas por 

contratos entre executivos CEOs e seus conselhos, passaram 

a ter dimensão de forte questionamentos quando tornadas 

públicas.

Em 2002, o divórcio do megaexecutivo Jack Welch, que 

comandou a gigante General Electric por duas décadas, 

expôs o acordo de aposentadoria que havia realizado 

com a empresa, provocando irritação nos acionistas, 

uma vez que, além de tornar público todo seu 

patrimônio, apresentou seu estilo de vida e sua relação 

amorosa com a editora da Harvard Business Review. Isto 

tudo porque os acionistas da GE talvez nunca tenham 

conhecido a real dimensão de ganhos e benefícios dos 

grandes executivos.  Como não é possível apurar seus 

ganhos e patrimônio sem remexer em seu contrato de 

aposentadoria com a GE, o processo de separação 

acabou por revelar o generosíssimo pacote firmado 

entre executivo e empresa. Os acionistas souberam, em 

detalhes, a real dimensão do valor do luxo e glamour que 

o “ex-megaexecutivo” possui em sua vida.

Em outubro de 2011, a Siemens demitiu o presidente da 

empresa no Brasil por conta das suspeitas da 

participação do então CEO em um esquema de 

corrupção que teria desviado até 6 milhões de euros da 

empresa.

No início deste ano, 2013, a empresa suíça Nestlé 

anunciou que decidiu recolher das prateleiras, 

européiais, dois produtos refrigerados cujos testes 

deram positivo para a presença de carne de cavalo. 

"Quando informações sobre a fraude na embalagem de 

alimentos emergiu no Reino Unido, reforçamos os testes 

A competência da Ética / Integridade passa a comandar e determinar as seleções de CEOs

Sergio Breyer Filho 
Diretor-Executivo da Socrates Ltd. 
Consultoria empresarial com matriz em Londres
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Globalização, concentração e ética

A concentração de empresas é uma das faces mais controversas do capitalismo contemporâneo. A expressiva 

expansão da disponibilidade de recursos financeiros, intensificada na fase da chamada financeirização, ou globalização 

financeira, especialmente a partir das últimas décadas do século passado tem representado um desafio crescente. Na 

medida em que os mercados financeiros se sofisticaram com a criação de novos produtos, como os derivativos por 

exemplo, e se interligaram nas 24 horas do dia, isso propiciou uma fantástica alavancagem de recursos. Estima-se que o 

volume global de ativos financeiros, sem considerar os derivativos, represente mais de quatro vezes o PIB (Produto 

Interno Bruto) mundial. 

Ao mesmo tempo em que essa enorme liquidez aumentou o potencial de geração de crises, como as que se 

observaram especialmente a partir dos anos 1990, também expandiu a disponibilidade de funding para as atividades 

produtivas: a expansão das empresas, do comércio internacional, da evolução tecnológica e das inovações. No caso da 

crise sub-prime norte-americana também ficou claro o conflito ético entre os operadores do mercado, as agências de 

classificação de risco e os executivos. Houve uma certa complacência conveniente e uma ausência de valores éticos e 

de transparência.

As empresas intensificaram a sua atuação para fora das 

fronteiras dos seus países de origem, por meio dos 

investimentos diretos estrangeiros, cujos fluxos 

cresceram da média anual de US$ 200 bilhões, no início 

da década de 1990, para  mais de US$ 1 trilhão, nos 

anos 2000. Isso também impulsionou as operações de 

fusões e aquisições mundo afora, que respondem por 

cerca de três quartos do volume de investimento no 

exterior. 

Para fazer frente a esta crescente internacionalização, 

as empresas locais logo perceberam que se não 

adotassem uma estratégia ativa, elas seriam alvos fáceis 

de aquisição por parte de seus concorrentes mais 

robustos, agora fortalecidos pela expansão dos 

mercados de capitais. As empresas domésticas 

adotaram duas estratégias muito claras para ganhar 

economias de escala e competir neste novo cenário: 

primeiro adquirindo ou se fundindo a outras empresas 

locais e; segundo, expandindo sua atuação no exterior.

Assim, o movimento de concentração de empresas se 

deu tanto de fora para dentro, com a intensificação dos 

capitais forâneos, mas também internamente, como 

mecanismo de defesa, e ainda, no exterior, com a 

internacionalização das suas filiais.

Mas, voltemos à face produtiva da globalização... ___________________________

por Antonio Corrêa de Lacerda
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R T I G O S  E S P E C I A I Sa

Este cenário de hipercompetição entre grandes grupos 

econômicos impõe desafios para os países na 

formulação das políticas econômicas domésticas e para 

a regulação da concorrência. Uma atitude passiva pode 

significar a completa desnacionalização da suas 

estruturas produt ivas com evidentes perdas 

estratégicas. Os Estados Nacionais são mais fortes, na 

medida em que atuam em parceria com as empresas, 

como demonstram as experiências dos EUA, Japão, 

China, Coréia do Sul, dentre muitos outros.

Um outro dilema é garantir que o consumidor não seja 

prejudicado com a  crescente concentração, pois se os 

órgãos de defesa da concorrência inviabilizarem as 

operações de fusões e aquisições poderão, por outro 

lado, condenar as empresas locais à extinção.

 

Antonio Corrêa de Lacerda é economista, doutor pelo 

IE/Unicamp e professor-doutor da PUC-SP e autor, entre 

outros livros de “Globalização e investimento estrangeiro 

no Brasil”. Foi presidente da Sobeet e do Cofecon.  E mail: 

lacerda.economista@gmail.com.

“...Ao mesmo tempo em que essa enorme liquidez aumentou o potencial 

de geração de crises... também expandiu a disponibilidade de funding para as 

atividades produtivas: a expansão das empresas, do comércio internacional, 

da evolução tecnológica e das inovações.“
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Responsabilidade Social no Agronegócio.

SIM. É POSSÍVEL?
Quando recebi o convite para desenvolver o tema sobre Responsabilidade Social no Agronegócio, decidi 

desenvolver o raciocínio baseado nas relações humanas éticas e no impacto desta opção de conduta nas ações 

coletivas e individuais que acontecem no nosso setor no dia-a-dia.

Recordei do case do etanol de cana de açúcar que tinha uma imagem manchada pelo histórico de maus tratos aos 

trabalhadores do campo, os antigos “bóias-frias”, e a forma de como este cenário se modificou quando o setor se 

uniu para fazer dos produtos oriundos desta cultura, da origem aos processos, um orgulho para a nação brasileira. 

O Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar foi um dos grandes 

acordos voluntários e coletivos que marcaram esta mudança, garantindo uma visibilidade internacional positiva 

para o produto final, o etanol brasileiro.

As certificações em geral no agronegócio também qualificaram e separaram os produtores que fazem por 

merecer a obtenção de prêmios na venda dos seus produtos. Muito dos indicadores que devem ser cumpridos 

neste processo, passam por uma linha de responsabilidade socioambiental e pelas relações éticas no negócio.

Os projetos tecnológicos que desenvolveram máquinas agrícolas proporcionam qualidade de vida para o 

condutor que a opera no campo. O crescimento das vendas destas máquinas representaram, por exemplo, um 

índice de  crescimento de 23,8% no ano passado, sendo a  melhor marca já registrada desde 1976. 

Trata-se de outro exemplo coletivo de Responsabilidade Social associada ao negócio e apresentou muito mais do 

que eficiência no campo, permitiu a inclusão das mulheres no trabalho rural em condição de igualdade à dos 

homens. 
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O IBAMA é uma instituição para o Agronegócio que 

comanda e controla, autoriza e fiscaliza as questões 

ambientais e precisa  administrar interesses opostos 

como, por exemplo, o posicionamento de algumas 

ONGs que não acreditam que possa existir conservação 

em terras produtivas.

Geralmente, no processo de fiscalização o que abre um 

processo de regularização é um auto de infração. Este 

modo de operar de alguns órgãos governamentais tem 

trazido conflitos entre os envolvidos e inúmeros 

desgastes para os produtores que desanimam e 

desacreditam no que é justo e verdadeiro.

O Programa ProLegal viabilizou a regularização 

ambiental no meio rural em Goiás e foi exemplo de um 

projeto que reverteu o quadro usual de atuação. O 

programa conseguiu equi l ibrar  as  correntes 

conservacionistas e desenvolvimentistas e administrou 

conflitos de interesses encontrando um equilíbrio em 

118 propriedades. Sua responsabilidade social foi 

garantir junto ao o Ministério Público Federal que a 

regularização ambiental das terras do Bioma Cerrado 

acontecesse sem conflito.

Ary Soares dos Santos foi o líder deste processo como 

Superintendente do IBAMA e garantiu neste programa 

que a ética e a relação de responsabilidades e respeito 

entre um órgão regulador e os produtores no 

agronegócio pudessem acontecer em uma plataforma 

diferente da que é praticada habitualmente, uma 

plataforma Sustentável e Ética. 

E como comprovação de que boas práticas inspiram e 

de que os bons exemplos arrastam, o Ministério do 

Meio Ambiente lançou na sequência o Mais Ambiente, 

programa que busca regularização ambiental dos 

imóveis rurais.

Certamente existem tantos outros exemplos de 

responsabilidade social coletiva e individual no 

agronegócio. Cabe a nós, gestores e profissionais da 

área, exaltar e divulgar as melhores práticas para 

obtermos um ambiente de desenvolvimento e sucesso, 

atendendo equilibradamente os interesses de todos os 

envolvidos.

Lembrei-me das modestas ações individuais que 

t rans formam os mode los que prec i sam se r 

descontinuados no agronegócio e, com elas, o nome 

de alguns personagens que se responsabilizam por 

seus atos e se preocupam com as pessoas nas 

atividades de conservação e proteção do meio 

ambiente associado ao desenvolv imento do 

agronegócio. Decidi utilizar exemplos reais para dizer 

que podemos, sim, modificar o todo com pequenas 

ações responsáveis.

Relembrei dos clássicos filósofos e a maneira que eles 

observavam  o mundo e a natureza e entendi que as 

questões éticas estão diretamente l igadas às 

responsabilidades de um cidadão produtivo.

Ética é o conjunto de regras que garante o controle 

moral nas relações humanas e nos negócios não 

poderia ser diferente. Este conjunto de regras é 

usualmente acompanhado pelas virtudes, tais como 

temperança, equilíbrio e cordialidade que não são 

ensinadas por livros ou palestras. Como dizia o 

filósofo Santo Agostinho,  as palavras voam, as 

escritas ficam e  os exemplos arrastam.

Então vamos a um exemplo que arrastou!
Ariane Reis
Professora da ESPM e Coordenadora da Pós-graduação 
no Núcleo de Estudos e Negócios Sustentáveis 
ESPM
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Ações individuais que transformam _______________________________________

IBAMA _______________________________________________________________

IBAMA –  ProLegal- Programa de Revisão, regularização e monitoramento de Reservas Legais e Áreas de 

Preservação Permanente - em Goiás 

“...entendi que as questões 

éticas estão diretamente 

ligadas às responsabilidades de 

um cidadão produtivo.“
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Fome e desperdício na contramão da sustentabilidade

Um estudo da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), apresentado no ano passado, aponta que 
870 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso diário às quantidades mínimas de alimento para terem uma 
vida considerada saudável. Trocando em miúdos: um em cada oito habitantes do Planeta passa fome, todos os dias.

O Brasil, que poderá ser o celeiro do mundo, atualmente perde e desperdiça um número alarmante de alimentos. Estima-
se que jogamos no lixo – anualmente - o equivalente a R$12 bilhões, que poderiam alimentar cerca de 30 milhões de 
pessoas. Não é ético e nem sustentável para a sociedade deixar de buscar soluções para essa realidade.

O que boa parte da sociedade, especialmente a urbana, sequer imagina é o papel e a luta do agricultor para produzir mais e 
melhor. Comumente ainda se atribui a ele a despreocupação em relação às questões ambientais e a falta de acesso a 
alimentos em quantidade e qualidade. Segundo a FAO, cerca de 40% do que se planta no mundo é perdido devido ao 
ataque de pragas e doenças nas lavouras e efeitos climáticos. Já de acordo com estudo realizado pelo Instituto Akatu, cerca 
de 44% do que se planta em nosso País é perdido ao longo da cadeia, incluindo transporte e armazenamento (8%), 
indústria de processamento (15%), varejo (1%) e  perdas no processamento culinário e nos hábitos alimentares (20%). 

As razões para chegarmos a esta situação vão desde o 

mau uso ou a falta de tecnologias satisfatórias, 

infraestrutura inadequada de transporte e de armazena-

mento, dificuldade de acesso à tecnologia por pequenos 

produtores e uma preocupação excessiva com a aparência 

dos produtos, até o consumo além do necessário. 

Somente será possível contribuirmos para uma produção 

agrícola mais ética quando a atividade for vista de forma 

mais holística e realista, ou seja, quando tivermos políticas 

públicas consistentes e transparência técnica para se 

promover a segurança alimentar, propiciando a 

disseminação de melhorias na gestão da cadeia produtiva, 

pois só é possivel gerenciar aquilo que se mensura. 

A rentabilidade sustentável no campo somente ocorre 

com o uso de tecnologias que geram maior produtividade 

e melhor utilização dos recursos naturais, cada vez mais 

escassos. Os aspectos sociais passam pela geração de 

emprego qualificado que necessitam urgentemente de 

melhor formação profissional. Erramos em nos concentrar 

exclusivamente em temas ambientais da sustentabilidade, 

quando o pilar social se caracteriza como a maior 

problemática atual em relação a esse debate. 

Sustentabilidade é missão de todos nós. Ética e 

sustentabilidade caminham juntas. Precisamos mostrar 

com total transparência o que cada elo da cadeia 

produtiva pode fazer para termos uma entrega de 

alimentos na mesa de cada um justa e de qualidade, de 

modo que o agricultor se sinta orgulhoso por sua nobre 

tarefa e por vencer os desafios que encontra a cada dia.

Razões _______________________________________________________________
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Sobre a BASF
A BASF é a empresa química líder mundial: The Chemical Company. Seu portifólio de produtos oferece desde 

químicos, plásticos, produtos de performance e para proteção de cultivos, até petróleo e gás. Nós combinamos o 

sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental. Por meio da ciência e da inovação, nós 

possibilitamos aos nossos clientes de todas as indústrias atender as atuais e futuras necessidades da sociedade. 

Nossos produtos e soluções contribuem para a preservação dos recursos, assegurando nutrição saudável e 

melhoria da qualidade de vida. Nós resumimos essa contribuição em nossa estratégia corporativa: “We create 

chemistry for a sustainable future” – Nós transformamos a química para um futuro sustentável. A BASF contabilizou 

vendas de     € 72.1 bilhões em 2012 e contava com mais de 110 mil colaboradores no final do ano. As ações da BASF 

são negociadas nas bolsas de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurique (AN). Mais informações sobre a 

BASF estão disponíveis no endereço www.basf.com.br ou nos perfis corporativos da empresa no Facebook (BASF 

Brasil) e no Twitter (@BASF_brasil).

- As vendas na América do Sul totalizaram, aproximadamente, € 3.7 bilhões em 2012 (Esse resultado 

abrange os negócios realizados pelas empresas do Grupo na região, incluindo a Wintershall - empresa situada na 

Argentina, voltada a produção de petróleo e gás).

- Na América do Sul, a BASF contava com mais de 7.000 colaboradores em 31 de dezembro de 2012.


