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3M está na lista das empresas mais éticas do Brasil
pela quarta vez consecutiva
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Levantamento é divulgado pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União e teve número recorde de inscrições
Reconhecida no mercado por ser uma empresa que zela pela condut a ét ica de seus funcionários e parceiros comerciais, a 3M
do Brasil est á pela quart a vez na list a de empresas Pró Ét ica 2017, do Minist ério da Transparência e Cont roladoria-Geral da
União, divulgada nest a quart a-feira, dia 06 de dezembro. A list a cont a com um t ot al de 23 empresas consideradas
compromet idas com prát icas mais ét icas e ínt egras.
Realizado desde 2010, em parceria com o Inst it ut o Et hos, t em como objet ivo avaliar e divulgar as companhias
volunt ariament e engajadas na const rução de um ambient e de int egridade e confiança nas relações comerciais. A edição
dest e ano recebeu 375 solicit ações de inscrição, um recorde, com aument o de 92% em relação ao ano ant erior, e soment e
198 enviaram o quest ionário devidament e preenchido.
Dessas, soment e 171 cumpriram os requisit os mínimos e t iveram seus programas avaliados, 131% a mais do que 2016. Após
as quat ro fases da avaliação (requisit os de admissibilidade, análise de perfil, quest ionário de avaliação e pont uação) apenas
23 organizações receberam a premiação.
“O recorde de inscrições reforça a crescent e preocupação das empresas brasileiras com um ambient e corporat ivo mais
ínt egro, ét ico e t ransparent e. Para a 3M, receber esse import ant e reconheciment o é t ornar público o seu compromet iment o
com a quest ão de int egridade e condut a ét ica nos negócios. Most ra t ambém que os esforços que dedicamos nest e sent ido
há décadas, são prát icas valorizadas cada vez mais por nossa sociedade”, afirma Robert a Paoloni, líder de Compliance da 3M
para a América Lat ina.
A 3M t em uma hist ória de quase 30 anos de compromet iment o com a condut a ét ica nos negócios. A primeira versão do
Código de Condut a é de 1988, com a últ ima revisão realizada em 2016. O document o reúne polít icas que direcionam os
funcionários de forma legal e ét ica nos negócios. Desde a década de 1980, o invest iment o na const rução de um programa
de compliance efet ivo e real é part e dos compromissos da empresa. As mensagens int ernas e ext ernas são no sent ido de
que, junt ament e com a missão, visão e comport ament os de liderança, est á o Código de Condut a. A empresa ent ende que
nenhum dest es pilares funcionam isoladament e, e a empresa só se sust ent a nos dias de hoje se dedicar at enção a quest ão
ét ica.
A companhia oferece t reinament os e mecanismos int ernos para que os funcionários comuniquem (com liberdade,
confidencialidade, possibilidade de anonimat o e prot egidos de ret aliação) qualquer suspeit a de violação à lei e às polít icas da
empresa. “Só exist e uma forma de fazer negócios: a forma cert a. Essa é a premissa que nort eia os negócios da 3M. Esse
prêmio reforça que nosso invest iment o e boas prát icas em compliance são reconhecidos e valorizados pelo mercado e nas
relações com os set ores público e privado”, afirma o president e da 3M do Brasil, Mark Copman.
Confira a list a complet a de empresas selecionadas pelo Pró-Ét ica 2017.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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