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CÓDIGO DE 
CONDUTA ÉTICA
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Objetivo

A quem se aplica

O Código de Conduta Ética da CSP tem como objetivo re� etir os princípios e valores 
organizacionais que devem balizar e orientar as atitudes e os comportamentos de 
todos os funcionários da Companhia, fazendo com que suas ações sejam coerentes 
com as premissas estabelecidas neste documento. 

Este Código se aplica a todos os funcionários, estagiários e prestadores de serviços que 
trabalham na CSP, e deve regular os relacionamentos que estes mantêm dentro e fora 
da Companhia, seja com fornecedores, clientes, organizações públicas e privadas – 
nacionais e internacionais, bancos, outros parceiros e concorrentes, com o poder público 
em todos os níveis, com a comunidade local e com a sociedade em geral, prevalecendo 
sobre e servindo de diretriz para todas as normas e políticas da Companhia.

Os princípios e regras aqui estabelecidos têm prazo indeterminado e são partes 
integrantes de seu Contrato de Trabalho.
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Princípios Éticos da Companhia

• O respeito à vida em todas as suas formas, contemplando o cuidado com a qualidade 
de vida, a saúde, o meio ambiente e a segurança de todos os funcionários da 
Companhia.

• A integridade, a honestidade, a justiça, a responsabilidade, a impessoalidade e a 
coerência entre o discurso e a prática, que envolvem as ações do dia a dia da Companhia.

• O respeito, a verdade e a legalidade nas relações com pessoas e instituições.

• O respeito às diferenças e à diversidade de condição étnica, religiosa, social, 
cultural, linguística, política, estética, etária, física, mental e psíquica, de gênero, 
de orientação sexual e outras.

• O incentivo, por parte da liderança da Companhia, de um clima de respeito e de 
con� ança, com tratamento igualitário a cada membro da equipe, servindo de 
exemplo na prática das diretrizes éticas para funcionários e terceiros.

• A responsabilidade e o zelo no trabalho, no trato com todas as pessoas, com os bens, 
materiais ou não, e com a imagem da Companhia.

• A valorização pelo comprometimento dos funcionários e o investimento em 
capacitação e educação continuada.

• A distinção entre os interesses pessoais e pro� ssionais dos funcionários da Companhia, 
impossibilitando, de forma explícita ou implícita, qualquer comportamento, relação 
pro� ssional ou atuação que apresente alguma característica de favorecimento pessoal.

• O desenvolvimento, a implementação e a disseminação da cultura de sustentabilidade 
junto às diversas áreas de negócios e públicos de interesse da Companhia, convergindo 
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os objetivos empresariais aos anseios e interesses da comunidade em que a empresa 
atua, sempre alinhando-os ao desenvolvimento sustentável.

•  O respeito à cultura local onde está inserida a Companhia e a atuação na sua preservação.

• A busca de níveis crescentes de excelência, competitividade e rentabilidade, 
levando em consideração a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável do país. 

• O desenvolvimento e o crescimento dos negócios aliados a todos os steakholders.
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• É proibida a prática de conversas e atitudes que envolvam violência 
física ou verbal, bem como assédio sexual ou moral (por meio 
de atitudes abusivas, como ameaças e intimidações) a qualquer 
pessoa, interna ou externa à empresa, independentemente de nível 
hierárquico, cargo ou função.

• Utilizar as informações consideradas con� denciais exclusivamente 
para � ns pro� ssionais, sendo proibido usá-las para benefício próprio 
ou de terceiros.

• Evitar qualquer discussão, presencial ou por telefone, envolvendo 
informações con� denciais ou competitivas, quando estiver em locais 
públicos ou em ambientes virtuais. 

• É proibido acessar sites ou encaminhar mensagens eletrônicas 
relacionadas a qualquer tipo de discriminação, conteúdo sexual ou 
outros temas inapropriados para o ambiente de trabalho. 

• É proibido in� uenciar, coagir, manipular ou enganar qualquer parte 
envolvida em trabalhos de auditoria interna ou externa ou qualquer 
autoridade pública. 

• Em caso de situações em que ocorra con� ito de interesses próprios e 
interesses da CSP, abster-se de representar a Companhia no assunto 
em questão, comunicando o fato imediatamente ao superior imediato. 

Regras de Conduta Ética
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• É proibido fazer uso do cargo visando obter facilidades ou qualquer 
outra forma de favorecimento pessoal ilegítimo, ou para terceiros de 
suas relações. Isso inclui aceitar qualquer benefício pessoal de um 
parceiro comercial; aplica-se também a benefícios a favor de terceiros 
relacionados de algum modo com o funcionário (parentes, amigos, 
conhecidos, etc.). 

• Contratar fornecedores e parceiros que respeitem, atuem e estejam 
de acordo com todas as legislações e regulamentações aplicáveis 
ao serviço ou produto contratado, além das regras e orientações de 
conduta deste Código.

• Estabelecer uma relação ética com todas as partes interessadas: 
funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, 
concorrentes e comunidade, observando e apoiando as práticas 
comerciais justas. 

• Minimizar qualquer impacto adverso ao meio ambiente, buscando 
utilizar os recursos naturais de forma e� ciente e responsável.

• Incentivar o consumo consciente dos recursos disponíveis, evitando, 
por exemplo, impressões de arquivos desnecessárias, o desperdício de 
água, energia elétrica, matéria-prima, etc.

• Combater, em sua cadeia produtiva, qualquer forma de exploração 
das pessoas pelo trabalho, quer seja ele compulsório, forçado, 
escravo ou infantil.
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Para pensar antes de decidir 

1. Minha atitude está coerente com as Políticas e Normas da CSP? 

2. Aquilo que quero fazer pode ser feito de modo a evitar con� ito ético e/ou de interesse? 

3. Minha atitude ou ação fere princípios legais? 

4. Estou agindo de forma ética, de acordo com os princípios deste Código? 

5. Minha atitude pode re� etir negativamente não só para mim, mas também para a 
outra pessoa ou para a CSP? 

6. Colocando-me no lugar da outra pessoa, gostaria que tivessem esse tipo de 
atitude comigo? 

7. Adotar esta conduta ou tomar esta atitude pode me constranger no presente? E 
no futuro? 

8. Com minha atitude posso constranger meus colegas de trabalho? Minha família? 
A CSP?

9. Quais as consequências para mim e/ou para a Companhia se minha atitude,    
      voluntária ou involuntariamente, vier a público? 

10. Essa minha atitude me permitirá dormir com tranquilidade?
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Disposições Gerais

Este Código indica o que a CSP espera de cada pro� ssional nas diferentes situações que 
se pode enfrentar no trabalho ou mesmo fora dele, acreditando que a participação de 
todos os funcionários da Companhia é de fundamental importância para o cumprimento 
e o aprimoramento contínuo das condutas éticas previstas neste documento. 

Canais de acesso ao Código 

Sempre que estiver indeciso sobre como agir, consulte este documento. Se continuar com 
dúvida diante da situação, suspeitar ou souber de fatos que possam prejudicar a Companhia 
ou que contrariem e pareçam contrariar os princípios deste Código, faça um comunicado 
através do Canal de Ouvidoria do Código de Ética, pelo e-mail ouvidoria@cspecem.com ou 
através do telefone 0800 2825502.

O conhecimento de condutas que violem este documento deve ser comunicado ao Canal 
de Ouvidoria do Código de Ética, acompanhado de elementos que permitam a apuração do 
fato. Todas as denúncias serão apuradas, sendo garantida a con� dencialidade de todos os 
envolvidos e a ausência de qualquer retaliação.

Dúvidas, críticas ou sugestões sobre os assuntos aqui abordados devem ser encaminhados e 
tratados pelo mesmo canal.
Ao fazer isto, você estará cumprindo seu dever de zelar pelos princípios éticos da Companhia, 
evitando ser passível de medidas disciplinares.

Comitê de Conduta Ética

O Comitê de Conduta Ética será formado por membros da Diretoria Executiva da CSP e atuará nos casos 
em que se � zer necessário, de acordo com o que foi estabelecido nas normas deste documento.
No caso de violação às premissas constantes neste Código, os infratores estarão sujeitos a 
penalidades disciplinares, que incluem advertência, suspensão e demissão. Na aplicação das 
penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, observando-se 
sempre as normas de recursos humanos da CSP e a legislação aplicável.

Disposições GeraisDisposições Gerais

Este Código indica o que a CSP espera de cada pro� ssional nas diferentes situações que Este Código indica o que a CSP espera de cada pro� ssional nas diferentes situações que 
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Glossário

Assédio moral – É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes 
e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções. A prática de assédio moral, para � ns trabalhistas, é uma espécie de mau 
procedimento, nos termos do artigo 482, b, da CLT, e pode justi� car demissão por justa causa, 
bem como a responsabilização do agente por danos morais. 

Assédio sexual – É um tipo de coerção de caráter sexual praticada geralmente por uma 
pessoa em posição hierárquica superior em relação a um subordinado (mas nem sempre 
o assédio é empregador - empregado, o contrário também pode acontecer), normalmente 
em local de trabalho ou ambiente acadêmico. O assédio sexual caracteriza-se por alguma 
ameaça, insinuação de ameaça ou hostilidade contra o subordinado. Além de ser uma espécie 
de incontinência de conduta, nos termos do artigo 482, b, da CLT, que justi� ca demisão por 
justa causa, também é considerado crime, conforme artigo 216-A do Código Penal, podendo, 
ainda, ocasionar a responsabilização do agente por danos morais. 

Cadeia produtiva – Conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos 
insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto � nal e sua 
colocação no mercado. 

Capacitação – Formação pro� ssional, que signi� ca conjunto de atividades que visam à 
aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e formas de comportamento exigidos 
para o exercício das funções próprias de uma pro� ssão ou grupo de pro� ssões em qualquer 
ramo de atividade econômica.

Cliente – Termo geralmente usado para se referir a um atual ou potencial comprador ou 
usuário dos produtos de um indivíduo ou organização.

Companhia – É sinônimo de “empresa”, que tem como signi� cado uma sociedade comercial 
ou industrial formada por acionistas, com o objetivo de exercer uma atividade particular, 
pública ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços, com o objetivo de 
atender a alguma necessidade humana.

Anexo 
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Comunidade – Conjunto de pessoas que se organizam sob as mesmas normas sociais, 
geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham os mesmos 
valores culturais e legado histórico. 

Conduta – Procedimento moral; comportamento consciente do indivíduo. Este pode ser 
bom ou mau, dependendo do código moral e ético do grupo no qual ele se encontra. 
Con� dencial – Secreto; que se diz ou que se escreve em con� dência; o que deve ser lido 
somente pela pessoa a quem é dirigida.

Corporação – Grupo de pessoas que agem como se fossem um só corpo, uma só pessoa, buscando 
a consecução de objetivos em comum. Num sentido amplo, é um grupo de pessoas submetidas às 
mesmas regras ou estatutos e, neste sentido, é sinônimo de associação ou empresa. 

Cultura – Complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os 
costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade.

Diversidade – O termo diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou 
elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente; qualidade 
daquele ou daquilo que é diverso.

Estagiário – Aquele que está fazendo estágio. O estágio é a atividade prestada comumente 
por estudantes, nas empresas ou repartições públicas, visando ao aprimoramento pro� ssional 
na sua área de estudo.

Ética – Conjunto de normas que devem ajustar-se às relações entre os diversos membros da 
sociedade. Princípios morais que devem ser observados no exercício de uma pro� ssão.

Etnia – Mistura de raças caracterizadas pela mesma cultura.

Fornecedor – É aquele que fornece quaisquer mercadorias ou serviços.

Funcionário – É aquele que tem emprego e é remunerado regularmente pelo trabalho que 
executa ou atividade que exerce. 

Hierarquia – É a graduação das diferentes categorias de funcionários ou membros de 
uma organização.
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Infrator – Pessoa que infringe; aquele que, apesar de intimado pelos meios legais, não 
se defende dentro do prazo regulamentar, deixando, assim, correr à revelia o seu direito; o 
responsável por quaisquer penalidades resultantes de infrações notadas em documentos que 
� rme, e não o simples apresentante deles.

Instituição – Complexo integrado por ideias, padrões de comportamento, relações inter-
humanas e, muitas vezes, um equipamento material, organizado em torno de um interesse 
socialmente reconhecido.

Lei – Preceito emanado da autoridade soberana; regra ou norma de vida; obrigação imposta; 
preceito ou norma de direito, moral, etc.

Meio Ambiente – É o conjunto de condições, leis, in� uências e infraestrutura de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
Envolve todas as coisas vivas e não-vivas da Terra ou em alguma região dela, que possa afetar 
os ecossistemas e a vida dos humanos.

Normas – Preceito, regra, teor; regra de procedimento, teor de vida.

Parceiro – Aquele que tem alguma participação comercial como cliente ou fornecedor, ou 
eventualmente, na relação com os sócios.

Parente – Que tem parentesco; que pertence à mesma família.

Partes interessadas – Termo usado para representar as partes interessadas em um 
processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o 
negócio de uma empresa). Devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa 
executadas pela empresa. Também chamado de steakholders.

Prestador de serviço – Indivíduo que realiza trabalho oferecido ou contratado por 
terceiros (comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e/ou cooperação 
interinstitucional em uma determinada empresa.

Princípios – Normas de conduta; modo de ver; opinião, parecer; regras ou código de (boa) 
conduta pelos quais alguém governa a sua vida e as suas ações; doutrinas fundamentais ou 
opiniões predominantes.
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Declaro que recebi o Código de Conduta Ética da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) e estou ciente de seu conteúdo e da sua importância para o exercício de todas as 
atividades da Companhia.

Declaro ainda que, neste momento, não me encontro em nenhuma situação que viole este 
Código. Caso eu me encontre em alguma situação con� itante, relato no espaço a seguir.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

A assinatura do presente Termo de Compromisso é a manifestação de minha livre 
concordância e do meu compromisso em cumpri-lo integralmente. 

Data: ______ de ____________________________ de ___________.

Nome do funcionário, fornecedor ou parceiro: ________________________
____________________________________________________

Matrícula: __________________

Assinatura: ____________________________________________

Termo de Recebimento e 
Compromisso com o Código 
de Conduta Ética








