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De alguns anos para cá, a palavra inglesa ‘complian-
ce’ passou a fazer parte do dicionário  da vida em-
presarial em todo o mundo. Sua tradução mais curta 
e direta é o cumprimento das regras e das leis, den-
tro de padrões morais e é  cos.

Para nós, da Associação Comercial do Rio de Janei-
ro, o respeito a esses princípios não é novidade. Ao 
longo de nossa história, sempre fomos justos, é  cos 
e transparentes em tudo que fazemos, assumindo 
total responsabilidade perante a sociedade.

Vivemos, porém, tempos de inovação e chegou a 
hora de expressar, de maneira clara e obje  va, os 
valores que pautam o comportamento da ACRJ nas 
suas relações com os diferentes públicos.

Diante desse desafi o, nossos colaboradores desenvol-
veram um Código que apresenta os princípios, os de-
veres e o comportamento que se espera de todos que 
trabalham na ACRJ. O documento estabelece os com-
promissos e diretrizes que se aplicam desde a mais 
alta administração até os estagiários e aprendizes.

PALAVRA DA PRESIDENTE

O Código de Conduta É  ca da ACRJ torna explícitos, 
portanto, os valores que regem o desempenho da Casa 
de Mauá. E também tem o obje  vo de disseminar a 
cultura de integridade junto aos nossos consultores, 
fornecedores, prestadores de serviço e patrocinadores.

Nosso Código de Conduta se fundamenta nos se-
guintes valores: Representa  vidade Empresarial, 
Inovação, Responsabilidade Social, Integridade, 
Transparência e Liberdade.

Muito mais do que princípios, essas são cláusulas 
pétreas observadas pela ACRJ.

É missão da Associação Comercial do Rio de Ja-
neiro atuar com liberdade de pensamento, de ini-
cia  va e de expressão, com é  ca e integridade.

Ao cumprir seu papel, a Casa de Mauá será reconheci-
da por toda a sociedade como ins  tuição de referên-
cia no debate sobre a boa governança empresarial.

Angela Costa
Presidente da ACRJ
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A Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ, ao 
longo de seus 210 anos de história, acompanhou as 
inúmeras e profundas transformações ocorridas no 
cenário polí  co, econômico e social, consolidando-se 
como relevante fórum de debates sempre promoven-
do a interação entre a sociedade, inicia  va privada e 
os governos federal, estadual e municipal.

Esta atuação ao longo do tempo construiu sua reputa-
ção e credibilidade, advindos de um trabalho sempre 
alicerçado em princípios é  cos e democrá  cos.

O mundo está em constante transformação e, com 
ele, as pessoas, os grupos e as organizações. Há um 
movimento em que verdades absolutas dão espaço à 
novas possibilidades, modelos de interação e experi-
ências. As transformações são geradas por e para pes-
soas. Esse movimento impacta a cultura e se refl ete 
na vida de todos.

APRESENTAÇÃO

O Código de Conduta É  ca torna-se um instrumento 
fundamental na apresentação de atuações adequa-
das e equilibradas, e na garan  a de um ambiente ínte-
gro, confi ável e socialmente responsável.

O presente Código apresenta, de maneira conceitual e 
abrangente, os valores que permeiam a cultura da ACRJ 
e que pautam seu comportamento e relacionamento 
com os diferentes públicos e segmentos da sociedade 
e das instâncias governamentais. São procedimentos e 
a  tudes que orientam as ações pessoais, profi ssionais 
e ins  tucionais de toda a alta administração (presiden-
te, vice-presidentes, diretores e superintendentes), 
membros dos Conselhos (Superior e Empresariais), 
associados (“sócios”), colaboradores (“funcioná-
rios”), estagiários, aprendizes, dirigentes, empregados 
de empresas contratadas e terceiros relacionados. 

O Código de Conduta É  ca da ACRJ explicita os valores 
é  cos que regem o desempenho de sua missão.
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MISSÃO

“Atuar na Representa  vidade Empresarial com liberda-
de de pensamento, de inicia  va e de expressão, com 
é  ca e integridade, procurando a excelência do desem-
penho ins  tucional, profi ssional e empresarial”.

VALORES

Representa  vidade Empresarial – Atuamos com 
coerência na manifestação de representantes da 
ACRJ, com os interesses cole  vos defendidos, valo-
rizando o debate democrá  co de ideias e projetos 
de âmbito regional e nacional. 

Inovação – Atuamos com transparência, incen  vando 
as formas inovadoras no comércio, indústria e serviços, 
com impacto posi  vo para a sociedade.

Responsabilidade Social - Valorizamos o equilíbrio 
entre os fatores social, econômico e ambiental e uso 
adequado dos recursos.

Integridade - Somos justos, éticos e transparentes no que 
fazemos, com responsabilidade perante a sociedade.

Transparência - Primamos pela transparência nas rela-
ções com sócios (“associados”), colaboradores (“fun-
cionários”), parceiros e sociedade.

Liberdade – Temos autonomia para o debate, proposi-
ção de conceitos, ideias, projetos e ações, contribuindo 
para o crescimento socioeconômico do estado e do país.

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida como agente transformador, aberta a 
inovação, apoiadora de debates e ações de melhoria no 
ambiente de negócios dos diversos setores empresariais 
e da boa governança empresarial.
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O Código de Conduta É  ca da ACRJ apresenta prin-
cípios, deveres e comportamentos esperados, os 
compromissos e diretrizes que se aplicam à alta ad-
ministração (presidente, vice-presidentes, diretores e 
superintendentes), membros dos Conselhos (Superior 
e Empresariais), associados (“sócios”), colaboradores 
(“funcionários”), estagiários, aprendizes, dirigentes, 
empregados de empresas contratadas e terceiros re-
lacionados, bem como às partes relacionadas, como 
consultores, fornecedores, prestadores de serviços e 
patrocinadores.

O documento deve ser revisado e atualizado periodica-
mente, de acordo com as necessidades que surgirem 
em decorrência de mudanças legais ou regulatórias e 
a Área de Compliance e Integridade é responsável por 
propor sua atualização.

I. INTRODUÇÃO

A Presidência da ACRJ é responsável por aprovar a atuali-
zação do Código, ouvindo a Diretoria Administrativa.

Anualmente os colaboradores (“funcionários”) reno-
vam ciência e concordância com o teor do Código de 
Conduta É  ca da ACRJ.

Anualmente são disponibilizadas ações educacionais 
sobre o Código de Conduta É  ca.
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O Código de Conduta É  ca é aplicado:

a) à Alta Administração – presidente do Conselho 
Superior, presidente, vice-presidentes, diretores e 
superintendentes;

b) aos membros dos Conselhos Empresariais; 

c) aos colaboradores – funcionários;

d) aos estagiários, aprendizes, dirigentes e empregados 
de empresas contratadas;

e) aos associados da ACRJ;

f) aos terceiros que estejam atuando ou prestando 
serviços em nome/ e ou para a ACRJ, ou que mante-
nham outras formas de relacionamento com a ACRJ.

II. PÚBLICO ALVO

Toda alta administração (presidente, vice-presidentes, 
diretores e superintendentes), membros dos Conselhos
(Superior e Empresariais), associados (“sócios”), colabo-
radores (“funcionários”), estagiários, aprendizes, dirigen-
tes, empregados de empresas contratadas e terceiros 
relacionados são responsáveis por observar as regras 
estabelecidas neste Código de Conduta É  ca e também 
garan  r a sua aplicação no co  diano da ins  tuição.

Todos são responsáveis pela proteção dos valores, da 
reputação, da imagem, da história, das marcas e do pa-
trimônio e recursos da ACRJ, na forma de seu Estatuto, 
Regimento Interno e Regulamentos.
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ALTA ADMINISTRAÇÃO, COLABORADORES E 
ASSOCIADOS

Zelar pelo estabelecimento de um ambiente saudável, 
respeitoso, justo e equilibrado, pautando as relações 
pessoais e profi ssionais pelo respeito e pela cordialidade;

Manter a  tude de cooperação, presteza, agilidade, 
obje  vidade, lealdade e clareza nas informações, 
sempre focando o interesse público;

Oferecer tratamento digno, igualitário, honesto, 
transparente e cordial respeitando todos os associa-
dos (“sócios”), conselheiros, Beneméritos, colabo-
radores (“funcionários”), estagiários, aprendizes, e 
terceirizados da ACRJ;

Reconhecer, aceitar e respeitar a diversidade do con-
junto de pessoas que se relacionam com a ACRJ;

III. NORMAS DE CONDUTA DA ACRJ

Respeitar a liberdade de associação e buscar conciliar 
o interesse da ACRJ com os das en  dades representa-
 vas de forma transparente, tendo a negociação como 

prá  ca permanente;

Es  mular a disseminação interna do Código de Condu-
ta É  ca e polí  cas que regulam os aspectos comporta-
mentais da ACRJ;

Repudiar prá  cas ilícitas, como suborno, extorsão, cor-
rupção, propina, lavagem de dinheiro e favorecimento 
em todas as suas formas;

Assegurar que a realização das a  vidades de seus respec-
 vos departamentos seja conduzida com total transpa-

rência e equidade e que elas não resultem em nenhum 
 po de bene  cios pessoal, familiar ou a conhecidos;

Zelar para que as a  vidades internas estejam restritas 
ao negócio e interesses da ACRJ;
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Cuidar e defender o patrimônio da ACRJ, em especial 
os materiais e documentos recebidos ou produzidos 
no âmbito das a  vidades da ACRJ; 

Zelar pelo patrimônio material e imaterial da ACRJ, im-
buídos do senso de propósito de sua missão ins  tucio-
nal e de seus valores;

Valorizar o diálogo, mantendo canais aptos a recepcio-
nar e processar dúvidas, denúncias, reclamações e su-
gestões, bem como garan  r o anonimato;

Respeitar e seguir as leis e regulamentos, procurando 
estar atualizado com a legislação vigente em todos os 
seus aspectos e instâncias;

Registrar de forma adequada e imediata as opera-
ções fi nanceiras, observados os princípios da legis-
lação própria;

Elaborar as demonstrações fi nanceiras em confor-
midade com a lei e com os princípios e normas de 
contabilidade, para representar adequadamente o 
resultado das operações, os fl uxos de caixa, e a posi-
ção patrimonial e fi nanceira da ACRJ; 

Repelir o desrespeito às leis que envolvam direitos hu-
manos, em especial referentes ao uso de trabalho in-
fan  l ou trabalho forçado;

U  lizar os recursos materiais e tecnológicos disponibili-
zados pela ACRJ apenas para o desempenho das a  vi-
dades relacionadas à ACRJ; 

Procurar estabelecer uma relação de credibilidade com 
os seus associados, com o governo, com seus fornece-
dores e terceiros, buscando sempre preservar a boa 
reputação e imagem da ACRJ; e
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Basear o relacionamento com os associados e tercei-
ros na hones  dade, é  ca, transparência, tratamento 
imparcial, respeito à privacidade, obje  vidade, nos 
demais princípios deste Código, evitando privilegiar 
interesses pessoais.

RELACIONAMENTOS DA ACRJ COM TERCEIROS

Parceiros e Fornecedores

Adotar critérios de seleção de fornecedores de forma 
imparcial e transparente, buscando a pluralidade;

Requerer dos parceiros e das empresas fornecedoras o 
conhecimento e atuação compa  vel com o Código de 
Conduta É  ca da ACRJ;

Respeitar as relações contratuais com os fornecedores 
tratando-os de forma justa, correta e honesta, evitando 
tratamento preferencial;

Defender a integridade na condução da negociação 
com parceiros e fornecedores e estar comprome  da 
com o respeito às questões legais, tributárias, de meio 
ambiente e de segurança do trabalho envolvidas nes-
sas negociações;
 
Primar para que os contratos com fornecedores, par-
ceiros e contratados refl itam o compromisso da ACRJ 
com as melhores prá  cas ins  tucionais; e

Buscar melhor relação custo/bene  cio, contratando 
fornecedores capazes, que estejam em dia com suas 
obrigações legais, respeitem os direitos humanos, as 
legislações e prá  cas ambientais, e as que são referen-
tes a cultura da integridade. 

Meios de Comunicação

Abster-se de se manifestar nos meios de comunicação 
em nome da ACRJ, a não ser que esteja devidamente 
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autorizado para tanto, cabendo apenas aos porta-vozes 
designados falar em nome da ACRJ.

Esfera Pública

Abster-se de conduzir em nome da ACRJ relaciona-
mento com o governo, agentes públicos, funcionários 
públicos, órgãos reguladores e pessoas expostas poli-
 camente, salvo quando es  ver previamente autoriza-

do para esse fi m.

Comunidade

Manter uma relação de harmonia com a Comunidade, 
incen  vando os Beneméritos, Diretores, Conselheiros 
e associados (“sócios”), Diretores e Conselheiros a se-
rem par  cipantes a  vos, devendo ser ponderadas as 
questões sobre possíveis confl itos de interesse.

CONFLITO DE INTERESSE

Prevalecer os interesses da ACRJ sobre os interesses 
par  culares de seus associados (“sócios”), Conselhei-
ros, colaboradores (funcionários), estagiários, apren-
dizes e demais partes relacionadas, sempre que estes 
es  verem agindo em nome da ACRJ;

Evitar situações que possam representar confl itos ou 
eventuais confl itos entre os interesses pessoais dos co-
laboradores e os interesses da ACRJ.



CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 
Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ

IV. VIOLAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES

3736

VIO
LA

ÇÕES
 E M

EDIDAS 

DISC
IPLIN

ARES



CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 
Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ

IV. VIOLAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES

3938

Os princípios estabelecidos neste instrumento de-
vem ser pra  cados por todos. As violações a este 
Código serão objeto de medidas disciplinares;

A ACRJ considera como condutas de violação ao 
Código, passíveis de medidas disciplinares:

a)  descumprir as regras estabelecidas neste docu-
mento e deixar de cumprir a legislação;

b) perseguir ou retaliar aqueles que tenham de-
nunciado de boa-fé, comportamentos desalinha-
dos com o Código de Conduta É  ca.

IV. VIOLAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES

O desrespeito ao Código, a falsifi cação de regis-
tros ou qualquer outro comportamento que re-
presente falta de é  ca, incluído o quadro asso-
cia  vo, pode levar a ações disciplinares, incluindo 
desligamento e também acarretar eventuais me-
didas judiciais.

Os procedimentos de apuração da violação deste 
Código observarão o Estatuto Social da ACRJ, Re-
gimentos e Regulamentos internos.
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Todo e qualquer indício de ato ou comportamento 
incompa  vel com o estabelecido neste Código de 
Conduta É  ca, deve ser reportado ao Comitê de Con-
duta É  ca da ACRJ, por meio do Canal da Integridade;

A denúncia deve fornecer elementos para sua apu-
ração, como autor da irregularidade, a descrição ve-
rídica dos fatos e a indicação de provas ou testemu-
nhas, de forma a viabilizar a apuração da ocorrência;

Aqueles que comunicarem violações do Código po-
derão permanecer no anonimato. Por outro lado, 
aqueles que se iden  fi carem terão sua confi dencia-
lidade respeitada.

A ACRJ manterá em sigilo as denúncias a que venha re-
ceber, bem como garan  rá o anonimato, como forma 
de proteger o autor contra qualquer  po de retaliação.

V. CANAL DA INTEGRIDADE

A ACRJ disponibiliza em seu site um Canal da Inte-
gridade, de maneira anônima inclusive, direcionado 
apenas ao responsável por sua gestão.

VI. CONTATOS
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COMISSÃO DOS TRABALHOS:

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
José Domingos Vargas

COORDENADOR DA COMISSÃO 
Humberto Eustáquio Cesar Mota Filho

Ronaldo Chaer do Nascimento

Cecília Pires

Helia Lucia Patricia de Azevedo

Luciano Campos do Amaral e Vasconcellos

Benemérito, Vice-Presidente de Relações 
Ins  tucionais e Conselhos Empresariais da ACRJ

Benemérito e Vice-Presidente da ACRJ

Grande Benemérito da ACRJ

Coordenadora dos Conselhos Empresariais da ACRJ

Convidada

Convidado e Gerente de Controle 
Interno e Compliance da AgeRio

COMITÊ ELEITO: 

PRESIDENTE DO COMITÊ 
Hélio Ferraz 

VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ
Ronaldo Chaer do Nascimento

Humberto Eustáquio Cesar Mota Filho 

Cecília Pires

Roberta Alves 

Benemérito e 2º Vice-Presidente da ACRJ

Grande Benemérito da ACRJ

Benemérito e Vice-Presidente da ACRJ

Coordenadora dos Conselhos Empresariais da ACRJ

Bibliotecária da ACRJ 






