


CRISE QUE SE ABATEU SOBRE

O mercado em setembro
do ano passado deixou,

além de algumas seque-
las, uma certeza: a transparência é,
definiti-vamente, a base da confian-
ça e da competitividade das empre-
sas. O ranking das 53 companhias
brasileiras analisadas pelo estudo
Transparência em Sustentabilidade
nas Empresas do Ibovespa 2009,
realizado pela consultoria Manage-
ment & Excellence (M&E) e pu-
blicada por Razão Contábil, pelo
terceiro ano consecutivo, são uma
prova concreta dessa constatação.
Para aproximar ainda mais o retra-
to obtido pelo estudo da realidade
vivida pelas empresas, a M&E de-
cidiu, neste ano, incluir critérios
de transparência na divulgação de
fatores de riscos financeiros. Dois
bancos - Itaú Unibanco e Brades-
co — ficaram com o primeiro lugar;
no segundo e terceiro lugares estão
duas distribuidoras de energia elé-
trica — CPFL e Copei, respectiva-
mente; o quarto lugar ficou com a
Petrobras; e o quinto, com a Vale.

A classificação foi feita com base
na análise de 117 critérios distribuí-
dos em três áreas — responsabilidade
social corporativa, governança cor-
porativa e sustentabilidade -, ba-
seando-se, principalmente, em indica-
dores do Global Reporting Initiative
(GRI). Também foram consideradas
as referências do índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE), Dow
Jones, Global Compact, Or-ganiza-
ção para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), en-
tre outros. As análises levaram em
conta informações divulgadas por
meio de websites, relatórios anuais de
sustentabilidade e documentos sobre

políticas para empregados, clientes,
fornecedores, contribuições culturais,
projetos para a comunidade, gover-
nança corporativa, dados sobre o
mercado, desempenho financeiro, de
gestão ambiental e informações rela-
cionadas.

A cada um dos critérios foram
atribuídas pontuações em percentu-
ais, num limite de 100%, de acordo
com o nível de aderência da empre-
sa aos quesitos analisados. A média
do ranking geral foi de 69,89%.
Os dois bancos que encabeçaram o
ranking obtiveram, nas três áreas,
um percentual médio de 98,29%.
No estudo de 2008, o Bradesco e
o Itaú — antes da fusão com o Uni-
banco - já tinham dividido o pri-
meiro lugar, com um percentual
médio de 99,36%. Itaú Unibanco e
Bradesco também têm em comum
o fato de terem ações listadas no
ISE, da Bovespa, e no Dow Jones

Sustainability World Index, da Bol-
sa de Nova York.

Bradesco: controle e uniformidade
O Bradesco, com 40,6 milhões

de clientes e R$ 454 bilhões em ati-
vos em 2008, tem 65 anos de his-
tória. O banco abriu seu capital em
1946 e, desde então, tem como pre-
missa de atuação a criação de valor
para os diversos públicos, o inves-
timento em tecnologia, a conduta
ética e o respeito ao meio ambiente.
O estudo da M&E identificou que
o Bradesco "considera prioritário
assegurar o controle, uniformidade
e transparência na divulgação de
todas as informações internas e ex-
ternas, de modo completo, preciso,
oportuno e compreensível".

No ano passado o banco re-
viu seu Código de Ética e criou
Códigos de Ética Setoriais, com o
objetivo de definir padrões de con-
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duta para diversas áreas; e iniciou
o Ciclo Bradesco de Diálogos com
Stakeholders. As atividades de Res-
ponsabilidade Social e Ambiental
foram, desde 2007, unificadas no
Banco do Planeta, iniciativa que
"visa criar novos produtos e serviços
focados na sustentabilidade, além
de fomentar uma relação de total
harmonia com o meio ambiente
entre funcionários, clientes, acio-
nistas e fornecedores", conforme
explicou Lázaro de Mello Brandão,
presidente do conselho de adminis-
tração do Bradesco, no Relatório
Anual de 2008.

A Fundação Bradesco, um dos
maiores programas sócio-educacio-
nais privados do País, é o principal
pilar da ação social do Bradesco, su-
perando, no ano passado, 518 mil
atendimentos. "A sólida estrutura
de controles internos que protege a
Organização Bradesco em todas as
suas áreas de atuação não nos torna
imunes a turbulências do mercado,
mas nos dá a necessária segurança
de continuidade e de preservação,
em sua essência, dos planos traçados
para o futuro", segundo o relatório.

De acordo com o estudo, o Bra-
desco deixou de cumprir apenas
dois critérios no conjunto de re-
quisitos analisados: a existência de
um mínimo de 20% de membros
independentes na composição de
seu conselho de administração; e
não ter um profissional de relações
públicas dentro da área de relações
com investidores (RI). "Esse fator
não ofusca, no entanto, o fato de
que o Bradesco, desde suas origens,
vem aperfeiçoando suas práticas de
governança, buscando excelência da
qualidade de gestão e a satisfação
e estreito relacionamento com seus



acionistas, investidores, clientes, for-
necedores, funcionários, comunida-
des e demais stakeholders, com foco
voltado para a sustentabilidade", res-
salvam os autores do estudo.

Itaú Unibanco: controles internos
O Itaú Unibanco, juntos desde

o ano passado, é hoje o maior ban-
co do Hemisfério Sul e um dos 20
maiores do mundo. São, ao todo,
57,7 milhões de clientes e 4,6 mil
agências e postos bancários. Os
dois bancos, fundidos, herdaram a
tradição das instituições que lhes
deram origem, alinhando-se às me-
lhores práticas de governança cor-
porativa e prestação de contas ao

mercado. O próprio processo de fu-
são colocou os princípios da trans-
parência em evidência: formalizada
a aliança, os profissionais das duas
instituições receberam, no mesmo
dia, mensagens de seus respectivos
presidentes e o banco manteve seus
clientes informados, por meio de
mala-direta, e-mail, informe em
agências, sites ou por intermédio
dos próprios gerentes.

De acordo com o banco, a trans-
parência na prestação de contas ao
mercado apóia-se na adesão ao Ní-
vel I de governança corporativa da
Bovespa e à lei americana Sarbanes-
Oxley, que exige a adoção de uma
série de procedimentos de controles

internos e gestão de riscos. A polí-
tica de divulgação inclui a publica-
ção de resultados trimestrais e de
informativos, além da realização de
conferências, road shows e reuniões
públicas e periódicas com analis-
tas. O banco adota procedimentos
para assegurar a conduta ética de
seus colaboradores e parceiros, in-
cluindo políticas de controles in-
ternos, de relação com investidores,
de segurança da informação e de
prevenção à lavagem de dinheiro,
entre outras. Os colaboradores do
conglomerado participam, perio-
dicamente, de treinamentos sobre
esses procedimentos e os princípios
éticos a serem seguidos no dia-a-dia
das operações. Em 2008, cerca de
40 mil colaboradores do Itaú Uni-
banco passaram por treinamentos
sobre políticas e procedimentos an-
ticorrupção.

Dos 117 critérios avaliados no
estudo, o Itaú Unibanco afirmou
não realizar dois deles: o controle do
impacto negativo de sua atividade
sobre a biodiversidade e as atas das
reuniões dos comitês do conselho
administrativo. "É bem verdade que
o Itaú Unibanco, ciente de que as
instituições financeiras também ge-
ram impactos relacionados ao con-
sumo de recursos naturais em suas
operações rotineiras, está atento aos
impactos ambientais de suas ativida-
des, especialmente à geração de gases
poluentes no transporte de pessoas
e de valores, para os quais já possui
práticas de mitigação; contudo, não
estendeu, até o momento, tal aten-
ção à questão da biodiversidade",
avalia o estudo. Quanto às atas das
reuniões dos comitês, o estudo res-
salva que apenas uma das 53 empre-
sas avaliadas afirmou divulgá-las.



CPFL Energia: rede ética
A CPFL, com uma pontuação

média de 94,02% nos três fatores
analisados pelo estudo, "adota prá-
ticas diferenciadas de governança
corporativa, baseadas nos princípios
de transparência, equidade, presta-
ção de contas e responsabilidade
corporativa, alinhadas com as me-
lhores práticas existentes no Brasil
e exterior", informa a empresa. Os
papéis da companhia são listados
no Novo Mercado da Bovespa e na
Bolsa de Nova York.

A empresa mantém vários canais
de comunicação com os stakehol-
ders, por meio do site - portais para
clientes, fornecedores, o programa
Ética em Rede, e o portal Sustenta-
bilidade, entre outros — produz um
jornal para fornecedores e mantém
um contact center. O relacionamen-
to com colaboradores também é es-

treito e inclui, entre outras ações, o
Café com o Presidente. A empre-
sa conta, ainda, com um canal
para recebimento de reclamações
e/ou denúncias relativas a informa-
ções financeiras, publica relatórios
anuais de acordo com as diretri-
zes do GRI e faz a divulgação de
demonstrações financeiras segun-
do padrões contábeis brasileiros e
americanos.

As práticas de governança tam-
bém são reconhecidas internacio-
nalmente. A International Finance
Corporation (IFC), agenciado Ban-
co Mundial, concedeu à empresa o
prêmio Client Leadership, o primei-
ro conquistado por uma companhia
brasileira, como reconhecimento
aos compromissos com a excelência
na gestão, práticas diferenciadas de
governança e sustentabilidade dos
negócios. "Esses reconhecimentos

destacam e fortalecem o posiciona-
mento da CPFL Energia no mer-
cado brasileiro, além de inspirar as
futuras ações e iniciativas alinhadas
a um plano de negócios consisten-
te, orientado para a ampliação da
presença da companhia no merca-
do brasileiro de energia elétrica",
afirmou Luiz Aníbal de Lima Fer-
nandes, presidente do conselho de
administração da empresa, no Rela-
tório de Atividades de 2008.

A empresa formou, ainda, a Re-
de Ética, constituída por um grupo
de colaboradores indicados por ges-
tores para formarem a "inteligência
ética" da companhia 'e apoiar a ges-
tão e sua implantação na empresa.
De acordo com o estudo, a CPFL
perdeu pontos por não divulgar as
atas das reuniões de seu Comitê de
Ética, apesar de possuir um portal
na internet.



CRITÉRIOS RELATIVOS À ÁREA DE SUSTENTABILIDADE

Governança Corporativa (no website)
Descrição de produtos e serviços
Informações financeiras (no website)
Internet (meio de divulgação de informações sobre
produtos)
Receita bruta
Despesas
Contatos diretos (telefone, e-mail, endereço) dos
responsáveis por RI
Contatos dos responsáveis pelas relações com
investidores
Fale Conosco/Serviço de Informação ao Cliente,
SAC, Ouvidoria
Eventos (meio de divulgação de informações sobre
produtos)
Ativos e passivos: detalhados e atualizados
Relatórios anuais
Relatórios trimestrais
Dividendos distribuídos
Lucro (Ebitda, Ebit)
Provisões
Anúncios na mídia (meio de divulgação de informações
sobre produtos)
Composição do capital e estrutura societária
Sustentabilidade/Responsabilidade Social Corporativa
Conference calls
Apresentações e discursos da alta gerência
Gestão de Resíduos
Código de ética e/ou de conduta
Cadastro de currículos on-line
Perguntas e Respostas e Informações aos Acionistas
Dados gerais da economia nacional e panorama dos
principais mercados da empresa
Melhoria das condições de trabalho
E-mail alerta
Premiações
Cobertura de analistas
Riscos de mercado
Gestão de Energia
Gestão de consumo de água
Riscos cambiais
Dívida Líquida ajustada
Informações sobre descrição de funções e currículos
dos membros da diretoria executiva
Risco país
Investimentos em novas tecnologias e equipamentos
Sustentabilidade e/ou Responsabilidade Social
Estratégia corporativa e metas
Material impresso (meio de divulgação de informações
sobre produtos)

Balanço Social
Divulgação clara de investimentos, que permita correta
avaliação de riscos
Controle de impacto negativo sobre a biodiversidade
Recursos Humanos
Debêntures
Informações financeiras das subsidiárias e empresas
filiadas
Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
Gestão de Risco
Outros padrões globais (ex: US GAAP ou IAS)
Road shows regulares nacionais e internacionais
Classificação geral de riscos
Modernização constante nas unidades de produção
com impacto ambiental
Programa de recuperação de áreas degradadas
Controle de acidentes com impacto ambiental
Arquivamento SEC
Riscos ambientais
índices (ex: Dow Jones de Sustentabilidade,
FTSE4Good, etc)
Dados sobre consumo (ex: energia, água,
matérias-primas, papel)
Evolução do Capital Próprio
Conferências dos analistas
Dados sobre poluição
Riscos de investimentos financeiros
Alerta dos analistas
Pôsteres e cartazes publicitários expostos nas instala-
ções da empresa (meio de divulgação de informações
sobre produtos)
Desenvolvimento de energias renováveis
Certificação de todas as unidades de produção (ex: ISO)
Projeções e previsões
Global Reporting Initiative (Informações Financeiras)
Global Reporting Initiative (como padrão para Relatório)
Controle de custo/benefício dos gastos ambientais
Organograma da alta gerência
Redução do impacto ambiental causado pelo transporte
de matérias-primas e produtos
índices de retorno sobre investimentos (ROI, ROA, ROE)
Treinamento sobre o tema (Ética)
Princípios Contábeis Internacionalmente Aceitos (IFRS)
Securitizações
Serviço de Relações Públicas
Reuniões periódicas do Comitê de Ética, com elaboração
de atas
Outros Relatórios (especifique:)
Rating de crédito do país em que se situa a sede da
empresa (Brasil)



CRITÉRIOS RELATIVOS A ÁREA DE SUSTENTABILIDADE

Governança Corporativa (no website)
Descrição de produtos e serviços
Informações financeiras (no website)
Internet (meio de divulgação de informações sobre
produtos)
Receita bruta
Despesas
Contatos diretos (telefone, e-mail, endereço) dos
responsáveis por RI
Contatos dos responsáveis pelas relações com
investidores
Fale Conosco/Serviço de Informação ao Cliente,
SAC, Ouvidoria
Eventos (meio de divulgação de informações sobre
produtos)
Ativos e passivos: detalhados e atualizados
Relatórios anuais
Relatórios trimestrais
Dividendos distribuídos
Lucro (Ebitda, Ebit)
Provisões
Anúncios na mídia (meio de divulgação de informações
sobre produtos)
Composição do capital e estrutura societária
Sustentabilidade/Responsabilidade Social Corporativa
Conference calls
Apresentações e discursos da alta gerência
Gestão de Resíduos
Código de ética e/ou de conduta
Cadastro de currículos on-line
Perguntas e Respostas e Informações aos Acionistas
Dados gerais da economia nacional e panorama dos
principais mercados da empresa
Melhoria das condições de trabalho
E-mail alerta
Premiações
Cobertura de analistas
Riscos de mercado
Gestão de Energia
Gestão de consumo de água
Riscos cambiais
Dívida Líquida ajustada
Informações sobre descrição de funções e currículos
dos membros da diretoria executiva
Risco país
Investimentos em novas tecnologias e equipamentos
Sustentabilidade e/ou Responsabilidade Social
Estratégia corporativa e metas
Material impresso (meio de divulgação de informações
sobre produtos)

Balanço Social
Divulgação clara de investimentos, que permita correta
avaliação de riscos
Controle de impacto negativo sobre a biodiversidade
Recursos Humanos
Debêntures
Informações financeiras das subsidiárias e empresas
filiadas
Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
Gestão de Risco
Outros padrões globais (ex: US GAAP ou IAS)
Road shows regulares nacionais e internacionais
Classificação geral de riscos
Modernização constante nas unidades de produção
com impacto ambiental
Programa de recuperação de áreas degradadas
Controle de acidentes com impacto ambiental
Arquivamento SEC
Riscos ambientais
índices (ex: Dow Jones de Sustentabilidade,
FTSE4Good, etc)
Dados sobre consumo (ex: energia, água,
matérias-primas, papel)
Evolução do Capital Próprio
Conferências dos analistas
Dados sobre poluição
Riscos de investimentos financeiros
Alerta dos analistas
Pôsteres e cartazes publicitários expostos nas instala-
ções da empresa (meio de divulgação de informações
sobre produtos)
Desenvolvimento de energias renováveis
Certificação de todas as unidades de produção (ex: ISO)
Projeções e previsões
Global Reporting Initiative (Informações Financeiras)
Global Reporting Initiative (como padrão para Relatório)
Controle de custo/benefício dos gastos ambientais
Organograma da alta gerência
Redução do impacto ambiental causado pelo transporte
de matérias-primas e produtos
índices de retorno sobre investimentos (ROI, ROA, ROE)
Treinamento sobre o tema (Ética)
Princípios Contábeis Internacionalmente Aceitos (IFRS)
Securitizações
Serviço de Relações Públicas
Reuniões periódicas do Comitê de Ética, com elaboração
de atas
Outros Relatórios (especifique:)
Rating de crédito do país em que se situa a sede da
empresa (Brasil)

Fonte: M&E
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Copei: clima e comunicação
A Copei recebeu uma pontua-

ção média de 91,45% nas três áreas
analisadas pelo estudo. A empresa
paranaense tem a sustentabilidade
como foco de sua gestão empresa-
rial. Para 2009, estabeleceu como
meta a verificação externa de to-
dos os seus dados socioambientais
para assegurar mais transparência
e credibilidade às informações re-
latadas.

Em 2008, a empresa promoveu
workshops para avaliação de sua
gestão e identificação de pontos
prioritários para a melhoria de pro-
cessos e práticas, cujos resultados fo-
ram amplamente comunicados pela
diretoria aos funcionários. Mantém
um Canal Fale Conosco por meio
do qual responde prontamente os
questionamentos que é cada vez
mais utilizado. Realiza, anualmen-
te, a Pesquisa de Clima Organiza-
cional que permite à empresa ava-
liar desempenho corporativo e, no
âmbito do Programa de Promoção
da Diversidade, estabelece diálo-
gos com grupos que demandam
necessidades específicas. Os temas
mais críticos apontados pela pes-
quisa da M&E são a inadequação
da estrutura física e arquitetônica
e a falta de materiais audiovisuais
para deficientes.

A empresa também disponi-
biliza um canal para diálogo com
fornecedores em toda a área de con-
cessão, por meio do qual, além de
questões relativas, por exemplo, à
gestão de contratos, também trata
dos conceitos básicos da susten-
tabilidade. Os investidores e acio-
nistas têm acesso às informações
da empresa por meio do website,
e-mails e uma central telefônica



0800, além de publicar informati-
vos e relatórios encaminhados aos
profissionais de mercado. A empre-
sa adota um código de ética que se
aplica ao conselho de administra-
ção, ao conselho fiscal, à diretoria
e aos empregados.

Petrobras: preocupação socioam-
biental

A Petrobras foi a quarta colo-
cada, com uma pontuação de
90,60%. A empresa declara que se
compromete a estimular a comu-
nicação aberta, constante e abran-
gente com todas as partes interes-
sadas, pautando-se pela ética nos
negócios, na liderança pelo exem-
plo, e na transparência nas relações
com acionistas, empregados, co-
munidades e demais públicos de
interesse.

Transparência, segundo a em-
presa, é manter a opinião pública
informada sobre qualquer ocor-
rência que ameace a segurança e a
saúde da comunidade, ou que possa
causar danos ao meio ambiente.

Em 2008, por exemplo, a em-
presa investiu R$ 1,97 bilhão em f
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CRITÉRIOS RELATIVOS À ÁREA DE GOVERNANÇA

Políticas corporativas
Perfil corporativo e histórico
Bolsas de valores nas quais a empresa está listada
Número de colaboradores
Política de governança corporativa
CEO distinto do presidente do conselho de administração
Minutas das reuniões do conselho
Estratégia corporativa e metas
Independência, outras diretorias e currículo de todos os membros dos
comitês e do conselho
Participação acionária e direito de voto (OCDE)
Principais eventos do ano anterior e maiores realizações
Ratings relevantes (S&P, Moody's, SR Rating e outros)
Participações em outras empresas
20% de membros do conselho são independentes
Política para fornecedores
Posições importantes em rankings
Seção de Fatores de Risco do Formulário 20-F da SEC
Seção de Práticas Críticas de Contabilidade do Formulário 20-F da SEC
Andamento dos processos de fusão e aquisição
Comitê de auditoria com conselheiros independentes e competência
financeira
Política de remuneração dos membros do conselho e altos
executivos (OCDE)
Minutas das reuniões dos comitês do conselho

preservação do meio ambiente, evi-
tando a emissão de 680 mil tonela-
das de dióxido de carbono equiva-
lente. Até 2013, a meta é evitar 4,5
milhões de toneladas de emissões de
gases de efeito estufa.

O seu Balanço Social e Ambien-
tal 2008, divulgado em junho, des-
taca o desenvolvimento de projetos
que contribuem para a redução das
desigualdades sociais e minimizam
o impacto de sua atividade sobre
o meio ambiente. No ano passado,
a empresa realizou o Censo para a
Diversidade Petrobras, do qual par-
ticiparam 61,3% de seus mais de 51
mil empregados. Também promo-
veu mais de 500 reuniões e confe-
rence calls com investidores, partici-
pou de 40 conferências no exterior
e realizou 20 visitas a investidores.
Cerca de 80 mil pessoas estiveram
em palestras promovidas pela em-
presa no Brasil e no exterior. A Pe-
trobras mantém diálogo com clien-
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tes, por meio do Canal Cliente, uma
área do site utilizada para pedidos,
agendamento de retiradas, acompa-
nhamento on-line do processo co-
mercial, entre outros.

Vale: diálogos com a comunidade
Na Vale, as decisões são pauta-

das pelo diálogo com os diferentes
públicos: empregados, acionistas,
investidores, clientes, fornecedores,
setor público, sindicatos, Organiza-
ções Não-Governamentais (ONGs)
e sociedade civil. Para uma minera-
dora, a relação com a comunidade e
as ONGs é particularmente estraté-
gica, já que a sua atividade envolve
o uso de terras e recursos e a interfe-

rência da empresa, em determinada
área, começa antes mesmo da im-
plantação dos projetos.

Em todo o mundo, atividades co-
mo a mineração necessitam da cha-
mada "licença social" para operar.
Além disso, a legislação ambiental
prevê a realização de audiências pú-
blicas nas comunidades envolvidas.
Em alguns países — como Moçam-
bique, na África, onde a empresa re-
alizou estudos de viabilidade para a
exploração do carvão mineral — há,
ainda, a necessidade de engajamen-
to de líderes comunitários e a exi-
gência de expressar-se nos dialetos
e idiomas regionais. "Nos territó-
rios onde operamos, existem canais

CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Programas de treinamento
Programas de auxílio à comunidade
Consideração de outros stakeholders além de clientes, fornecedores e
colaboradores na estratégia
Monitoramento dos programas sociais
Eventos internos (meio de comunicação com colaboradores)
Benefícios oferecidos aos colaboradores
Intranet
Estatísticas relativas aos recursos humanos, incluindo dados sobre
saúde e segurança
Newsletters regulares
Política de diversidade
Pôsteres e cartazes informativos expostos nas instalações da empresa
(meio de comunicação com colaboradores)
Alianças e compromissos (Princípios do Equador, Metas do Milênio)
Pesquisa de clima organizacional
Compliance com as normas da OIT (Organização Internacional do Trabalho)

e instrumentos de diálogo que têm
por objetivos integrar, aproximar,
promover o esclarecimento e o en-
tendimento, e encaminhar ques-
tões levantadas pelas comunidades",
afirma o Relatório Anual da Vale.
Os projetos de comunicação contí-
nua entre a empresa e as comuni-
dades estão agrupados no programa
Vale Comunidade.

As implicações dasustentabilida-
de do negócio são amplas e envolvem
responsabilidade social e ambiental,
além de um relacionamento estreito
entre todos os parceiros. A Funda-
ção Vale, por exemplo, desenvolve
programas em parceria com ONGs,
setores do poder público e socieda-
de civil, visando o desenvolvimento
econômico, ambiental e social das
localidades onde atua.

A empresa busca reduzir o im-
pacto de sua atividade sobre o meio
ambiente. Em junho, anunciou
um projeto de produção de bio-
diesel para abastecer suas opera-
ções e projetos na região Norte do
Brasil, a partir de 2014, de acordo
com sua assessoria de comunica-
ção. Utilizará como matéria-prima
o óleo de palma, produzido por um
consórcio formado entre a Vale e
Biopalma da Amazônia S.A, Este
projeto está em linha com a estra-
tégia da Vale de diversificar e oti-
mizar sua matriz energética, por
meio da maior utilização de carvão
térmico, combustíveis renováveis e
gás natural.

A empresa possuiu um Comi-
tê de Governança e Sustentabilida-
de, assessor do conselho de admi-
nistração, que adotou um código
de conduta ética formal que se
aplica a todos os conselheiros, di-
retores e empregados.
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