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Grupo Suzano divulga Código de Conduta
São Paulo, 08 de junho de 2006 – O Grupo Suzano* (Bovespa:
SUZB5 e SZPQ4) divulgou hoje o Código de Conduta aplicável às
suas empresas, avançando mais um passo na evolução de seu
modelo de governança corporativa.
O Código de Conduta contém diretrizes e normas de comportamento
para todos os colaboradores Suzano com o objetivo de reforçar o
compromisso com os mais altos padrões de comportamento
profissional.
Segundo Fábio Eduardo de Pieri Spina, Vice-presidente Executivo da
Suzano Holding, “o Código de Conduta formaliza as práticas e valores
que já fazem parte do dia-a-dia do Grupo Suzano há mais de 80 anos,
e reafirma o nosso compromisso com o mercado de capitais, a
valorização das pessoas, o desenvolvimento sustentável e os
princípios éticos que norteiam nossa atuação”.
Spina ressalta ainda que “a disseminação do Código é mais um
importante passo rumo à construção de relações de qualidade e
transparência entre os públicos de interesse, reforçando nosso
compromisso ético”.
Foram nomeados colaboradores em cada uma das unidades de
trabalho para desempenhar a função de ouvidores internos que,
juntamente com a ouvidoria externa, serão responsáveis por receber e
encaminhar ao Comitê de Conduta eventuais demandas relacionadas
ao Código. A ouvidoria externa será desempenhada por uma
consultoria especializada independente que disponibilizará um canal
de atendimento pelo telefone 0800 771 4060, de forma a garantir o
anonimato das pessoas que a contatarem, se assim for solicitado. O
Comitê de Conduta, formado também por colaboradores das
empresas Suzano, será responsável pelo recebimento das demandas,
pelo esclarecimento de dúvidas sobre o Código de Conduta e por sua
atualização.
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Código de Conduta

O conteúdo do Código de Conduta e um guia com esclarecimentos às
perguntas mais freqüentes relativas ao seu conteúdo estarão
disponíveis no endereço www.suzano.com.br.
O Código de Conduta Suzano está dividido em seis princípios que
sintetizam o teor do documento:
•

Governança Corporativa
Nossas empresas são gerenciadas de forma profissional, de
acordo com os princípios organizacionais do Grupo Suzano e da
boa Governança Corporativa, com o objetivo de aumentar o valor
de cada empresa, facilitar o seu acesso ao capital e contribuir
para a sua perpetuidade.

•

Integridade
Desenvolvemos nossas atividades de forma correta e honesta,
preservando e fortalecendo, desta forma, nossos princípios
morais e éticos.

•

Igualdade
Tratamos com respeito, dignidade e atenção todos aqueles com
quem nos relacionamos dentro ou fora do Grupo Suzano.

•

Transparência
Nossos relacionamentos são conduzidos de maneira clara e
verdadeira.

•

Valorização Profissional
Buscamos a criação de um ambiente de trabalho sadio, que
estimule o desenvolvimento das pessoas e o reconhecimento
pelo desempenho alcançado.

•

Desenvolvimento Sustentável
Nossas decisões buscam a eficiência econômica, baseando
nossas ações no equilíbrio entre aspectos financeiros, sociais e
ambientais.
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