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Missão do Instituto Ethos

Mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma sociedade 

sustentável e justa.



Visão

Verde Inclusiva Responsável

Garantindo uma 
relação amigável 

entre os 
processos 

prdutivos da 
sociedade  e 

naturais

Um novo modelo de desenvolvilmento 
demanda novos processos na economia

Condições de 
vida decentes 

para toda a 
população, 

erradicação da 
pobreza e 

redução das 
desigualdades 

sociais, políticas 
e econômicas.

Sistema de 
integridade e 
trasnparência, 

essencial para as 
condições de 

sucesso de uma 
nova economia. 



O que é?

Um compromisso voluntário de organizações em favor da 
ética nos negócios. Consta de 7 compromisos fundamentais, 
com procedimentos para a prevenção da corrupção e a difusão dos 
princípios entre sua cadeia de valor.

Lançado en junho de 2006 por iniciativa do Instituto Ethos em 
parceria com a Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Criem (UNODC) e o 
Comitê Brasileiro do Pacto Global.

www.empresalimpa.org.br

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção



7 compromissos-chave

•Divulgar e orientar seu público interno quanto à legislação vigente;
•Divulgar e orientar a todos os seus públicos sobre princípios legais 
aplicáveis às suas atividades; 
•Vedar o suborno;
•Caso seja financiadora de campanhas eleitorais, contribuir de forma 
transparente e lícita;
•Propagar princípios do Pacto entre seus públicos;
•Caso necessário, realizar investigações abertas e transparentes; 
•Promover os valores de transparência junto à cadeia produtiva 
(especialmente pela consulta ao CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – atualizado pela CGU 

Texto na íntegra em: www.empresalimpa.org.br > Termo de adesão

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção

http://www.empresalimpa.org.br/


Quem pode aderir?

Toda empresa brasileira, de qualquer porte ou setor, privada ou pública, pode 
aderir ao Pacto. 

Há apenas dois requisitos para isso:

1 - que não esteja cadastrada no CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, mantido pela CGU – Controladoria Geral da União 
2 - que preencha anualmente, no prazo estipulado pela secretaria executiva do 
Pacto, a plataforma virtual de monitoramento. A plataforma é um questionário 
de 70 questões que trata dos compromissos expressos no termo de adesão. 

Não há nenhum custo envolvido na adesão ao Pacto.

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção



Como aderir?

Tudo é feito eletronicamente pelo endereço www.empresalimpa.org.br no link 
“Quero aderir”.

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção

http://www.empresalimpa.org.br/


Organizações do Grupo de Trabalho (nacional e Rio)

AES Brasil,  Alstom, Anhanguera Educacional, BMF Bovespa, BP Biofuels, 
BRF, Controladoria Geral da União (observador), CPFL Energia, Dudalina 
S/A, EDP Energias do Brasil, Endesa, Fersol, Fibria, FIEMG, FIRJAN, GED 
Brazil, Gelita, ICDE – Instituto de Combate à Fraude e Defesa da 
Concorrência, ICTS Global, Infraero, Instituto Ethos (secretaria executiva), 
JP Monteiro, Natura, Nike, Núcleo Ético, Patri Políticas Públicas, Petrobras, 
Samarco, Semp Toshiba, Shell, Siemens, Suzano, Terra Sistemas, Unimed 
do Brasil, Unodc (observador), Vale, Wal-Mart Brasil, Yázigi.

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção



GT Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção



O que é?

Iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos 
que visa analisar e divulgar as empresas voluntariamente 
engajadas na construção de um ambiente de integridade e 
confiança nas relações comerciais, inclusive naquelas que 
envolvem o setor público. 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica

Cadastro Empresa Pró-Ética



•Próximas reuniões do Comitê Gestor:
•12 de abril de 2012 
•16 de agosto de 2012 
•29 de novembro de 2012 



Organizações listadas no Pro-Ética

AES Eletropaulo; AES Sul; AES Tietê; CEF; CPFL Energia; EDP Energias do 

Brasil,  Infraero; Johnson Controls Building Efficiency;Siemens e 3M Brasil .

Organizações do Comitê Gestor
Instância colegiada responsável por analisar solicitações de adesão ao Cadastro 

e deliberar sobre a admissão de empresas

Controladoria-Geral da União (CGU), Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, Confederação Nacional de Indústrias (CNI), 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), BM&F Bovespa, 

Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), 

Instituto de Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Cadastro Empresa Pró-Ética



Instituto Ethos
Apoio: Siemens Integrity Initiative

www.jogoslimpos.org.br

http://www.jogoslimpos.org.br/


A realização da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos nos
traz uma oportunidade e um desafio: reunir esportes,
um importante vetor de fortalecimento da unidade da
nação, com a promoção da transparência, integridade e
combate à corrupção

Objetivos:
promover maior transparência e integridade sobre os investimentos de 
infraestrutura da Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 através da 
criação de mecanismos de ações coletivas, monitoramento e controle social.

Integridade Controle SocialTransparência



Para aumentar o nível de transparência, integridade e controle social, o 
projeto prevê a realização de ações coletivas com grande engajamento do 

setor público, da sociedade civil, de empresas ligadas aos setores 
estratégicos selecionados e de organizações dos trabalhadores.

Ações coletivas



Jogos 
Limpos

Práticas 
Empresariais

Políticas 
Públicas

Cidades 
Sustentáveis

Inovação

Agenda 
Global 

Mobilização 
Nacional

Estratégias



Acordos setoriais

Mecanismos de auto-
regulação da conduta dos 
signatários nas relações 

público-privado, através da 
estruturação de quatro 

Acordos Setoriais.

▀ 4 Grupos de Trabalho de 
Acordos Setoriais

▀ 4 Comitês de Ética dos Acordos 
Setoriais

| Saúde

| Construção

| Energia

| Transportes



1. O que é um Acordo Setorial Jogos Limpos?

Uma ferramenta de auto-regulação, para definir regras claras entre 

concorrentes de um mesmo setor de negócios, orientadas para 

promover condições de mercado justas e transparentes para e prevenir 

práticas de corrupção em suas relações comerciais.

Objetivos
Construir um acordo inédito pela ética e transparência, identificando e mapeando

riscos do setor em toda a sua cadeia produtiva e nas suas relações de negócio,

para definição de medidas e estabelecimento de mecanismos para a prevenção e

o controle das formas de corrupção nos investimentos para a Copa do Mundo de

2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.



2. Como se dá a sua implementação?

Definição do Grupo de 
Trabalho

Princípios Empresariais 
Para Combater o Suborno

Áreas de Maior 
Vulnerabilidade ao 

Suborno.  

(Mapa de riscos)

Definição de Medidas para 
Combater o Suborno

Instância de follow-up do 
cumprimento do Acordo  e 

formação do Comitê de 
Ética

Assinatura do Acordo

1.

6.5.4.

2. 3.



3. Benefícios esperados

Gerar confiança 
entre competidores

Eliminar subornos
Fortalecer a 
reputação 

empresarial

Definir regras do 
jogo para abordar 

relações comerciais

Fomentar condições 
mais transparentes e 
justas nos processos 

de contratação 
pública

Integrar a 
responsabilidade

social corporativa à 
visão do negócio

Contribuir para a 
sustentabilidade do 

negócio

Contar com um 
marco comum para 

abordar suas 
relações comerciais 

Fomento da ética e 
da cultura 

anticorrupção no 
interior das 
empresas.

Prevenir a 
intervenção estatal 

através de 
regulamentação.

Fomentar escolha de 
produtos com base 

em critérios de 
qualidade e preço.

Criação de 
instâncias adicionais 

às legais, para 
prevenir o suborno.



Comitê de Empresas e 
Investidores

▀ Objetivo

O Comitê Nacional de Empresas e
Investidores tem o papel de engajar
empresas e investidores nas
atividades de promoção de
transparência e integridade nos
investimentos para realização da
Copa do Mundo e dos Jogos
Olímpicos no Brasil.

▀ Composição

Empresas patrocinadoras dos jogos
olímpicos, da seleção brasileira,
parceiras da Fifa e do COI

Empresas do Grupo de Trabalho do
Pacto Empresarial pela Integridade e
contra a Corrupção

Agências e bancos investidores



Comitê 
Nacional de 
Empresas e 
Investidores

▀ Produtos 2012 / 2013

1. Produção de um Manual global sobre Patrocínio

Esportivo e Hospitalidade relacionada ao

Esporte destinado a patrocinadores, patrocinados,

detentores de direitos e empresas em geral para

limitar o perigo de suborno e corrupção nessas

atividades de patrocínio, em parceria com o UN
Global Compact 10th Principle Sub-Working Group

on ‘Sport Sponsoring and Hospitality



Obrigado.

Marina Martins Ferro
Políticas Públicas

tel. 55 11 3897-2411
marina@ethos.org.br

www.ethos.org.br

mailto:caio@ethos.org.br
http://www.ethos.org.br/

