
A International Paper, multinacio-
nal americana especializada na

produção de papel para escrever e im-
primir, lançou a terceira edição de seu
código de ética. O que ele tem de dife-
rente? "Muito pouco", diz Ricardo Zan-
girolami, diretor jurídico e de assuntos
corporativos da empresa. "Sua diferença
está na forma como é usado no dia a dia."
A IP promove campanhas sistemáticas
para mostrar o que é ética a funcioná-
rios de todos os níveis. Do lavrador que
planta árvores ao CEO. O tema também
é discutido no programa de formação
de lideranças. E foi debatido, no final de
2008, em evento interno sobre a crise
global. Mensagem: turbulências finan-
ceiras não são desculpa para deslizes.

Um dos diferenciais da IP está nos
canais internos de discussão de ques-
tões éticas, que incluem uma linha direta
com a matriz, em Memphis, Tennessee.
"Qualquer funcionário que entenda que a
companhia não está agindo com os mais
altos padrões éticos pode fazer uma liga-
ção para um 0800 nos Estados Unidos",
diz Zangirolami. "Será atendido em por-
tuguês e a denúncia encaminhada para o

escritório especial de ética, que abrirá uma investigação." Se envolver altos executivos,
pode provocar o envio de auditores americanos para o Brasil. "Se eu fizer alguma coisa
errada, um funcionário pode me denunciar", afirma o chileno Massimo Pacheco, pre-
sidente da IP no Brasil. A denúncia pode ser feita de forma anônima, algo que a maioria
das companhias não aceita." Em dois anos e meio na empresa, nunca vi denúncias fal-
sas", diz Zangirolami. A IP não faz contribuições a campanhas eleitorais. Aos partidos
que pedem doações, Pacheco mostra o código de ética, que não permite nenhum apoio.

A International Paper está entre as empresas mais éticas do mundo no
ranking do instituto americano Ethisphere, que analisa mais de 10 mil companhias.
Ela aparece em primeiro lugar no setor de papel. A avaliação considera o código de
ética, o tratamento das infrações, investimentos em práticas sustentáveis e relação
com fornecedores e clientes. A IP também encabeça a lista da revista Fortune das
empresas mais admiradas do setor. No Brasil, a nova versão do código de ética será
anexada a todos os contratos com fornecedores. "As pessoas sabem quais são as
empresas que têm métodos ortodoxos e quais são as que aceitam práticas, digamos,
heterodoxas", diz Zangirolami. Segundo ele, a vantagem de construir uma imagem
de rigidez ética é que pessoas mal-intencionadas nem se aproximam da empresa.
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