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Código de Ética da Terna

A Terna é um grande operador de redes, 
para o transporte de energia. Ela gerencia 
a transmissão de energia elétrica na Itália, 
e garante a sua segurança, a qualidade 
e a viabilidade econômica, ao longo do 
tempo. Assegura as mesmas condições 
de acesso a todos os usuários da rede. 
Desenvolve atividades de mercado e 
novas oportunidades de negócios com a 
experiência e as competências técnicas 
adquiridas no gerenciamento de sistemas 
complexos. Cria valores para os acionistas 
com um forte empenho à excelência 
profissional e com um comportamento 
responsável em relação à comunidade, 
respeitando o ambiente no qual atua.
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FINALIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA

O Código de Ética é um instrumento útil para 
preservar o valor e a integridade da empresa, 
ao longo do tempo. É um conjunto de princípios 
positivos e de regras de comportamento (ou seja, 
um “código”) que a Terna optou voluntariamente por 
adotar e tornar público como expressão concreta 
de seus propósitos com relação às pessoas com 
as quais entra em contato (uma escolha “ética”). 

O Código é um ponto de referência para o trabalho 
de todos os dias. Todas as ações, na verdade, ou 
as relações entre as pessoas e para com o mundo 
externo, produzem efeito na empresa, tanto de 
forma positiva quanto negativa. A integridade 
profissional, a honestidade, o respeito às obrigações 
são comportamentos que levam confiança para a 
empresa. A violação destes valores, reconhecidos 
pela comunidade e pelo mercado, bem como 
ações não corretas ou contra a Lei, podem causar 
danos de difícil reparação.

São danos de diversos tipos: como os que 
afetam a imagem da empresa, por exemplo; mas, 
sobretudo, danos em relação à sua reputação e à 
sua credibilidade, que podem causar reviravoltas 
de forma a colocar em perigo a confiança do 
mercado, dos acionistas e dos investidores em 
relação à empresa, além da confiança dos clientes, 
dos fornecedores, das próprias pessoas que 
trabalham ou das que gostariam de trabalhar na 
Terna.

O respeito ao Código de Ética e a aplicação 
constante de seus princípios podem evitar tudo isto.  
O Código de Ética tem também, por objetivo, ajudar 
as pessoas a identificar as situações ambíguas e/ou 
potencialmente perigosas que possam surgir ao longo 

I N T R O D U Ç Ã O

da execução das atividades, mas também relações 
ou comportamentos não perfeitamente claros, que 
possam envolver a Terna, de modo negativo. 

Conhecer a fundo o Código de Ética é então um 
dever, bem como é um dever aplicá-lo. A reputação 
e o sucesso da empresa são fruto da observância 
individual e conjunta dos preceitos nele elencados. 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E VALIDADE

O presente Código de Ética é destinado às 
sociedades brasileiras pertencentes ao Grupo 
Terna, que é controlado pela Terna S.p.A.  
Por essa razão, onde se lê “Terna” ou “empresa” 
neste Código, deve-se considerar qualquer 
sociedade brasileira pertencente ao Grupo 
Terna. Dependendo do contexto, o termo incluirá 
também a Terna S.p.A. e as demais sociedades 
que integram o Grupo. Já o termo “Grupo 
Terna” designará sempre todas as empresas 
que compõem o Grupo, estejam elas situadas 
no Brasil, na Itália ou em outra parte do globo. 
 Por fim, sempre que algum dispositivo deste 
Código disser respeito apenas a uma das 
empresas do Grupo Terna, em especial à acionista 
controladora do Grupo, a Terna S.p.A, haverá 
menção expressa nesse sentido.    

É importante enfatizar que os critérios de conduta 
da Terna com seus Stakeholders(1) obedecerão 
aos princípios éticos validos para todo o Grupo 
Terna, definidos pela acionista controladora Terna 
S.p.A, bem como às práticas comumente aceitas 
no Brasil, onde estas não forem de encontro aos 
princípios éticos reconhecidos pelo Grupo. 

¹ Stakeholders, ou “portador de interesses”, significa todos aqueles que direta ou indiretamente se relacionam com a Terna, como os acionistas, os 
funcionários, os clientes, os fornecedores e os parceiros de negócios, além das autoridades às quais a Terna se refere enquanto atua. Em geral os 
Stakeholders de uma empresa são todos os sujeitos cujos interesses influenciam ou são influenciados pelos efeitos das suas atividades.
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É de observância obrigatória para administradores, 
funcionários e todos aqueles que trabalham em 
nome e por conta da Terna, porque adentra no 
conjunto das disposições da empresa e, também, 
onde expressamente previsto, para interlocutores 
externos, em suas relações contratuais com a 
Terna. Em linhas gerais, porém, a Terna deseja 
que os próprios Stakeholders se reconheçam 
espontaneamente nos princípios sobre os quais 
se baseia o Código, o compartilhem e apliquem 
como base de uma relação de confiana recíproca. 

 
ESTRUTURA 

O Código de Ética da Terna é subdividido em cinco 
Seções, que descrevem, na ordem:

·	 os princípios éticos fundamentais da Terna;

·	 os comportamentos exigidos, sobretudo dos 
funcionários, sobre três temas transversais: 
a lealdade para com a empresa, o conflito 
de interesses e a integridade dos bens da 
empresa; 

·	 as indicações principais sobre o tipo de 
conduta a ser adotado nas relações com 
os Stakeholders, reunidos em oito grupos, 
em relação aos quais a Terna espera obter 
comportamentos homogêneos; 

·	 os compromissos da Terna para o respeito do 
Código e os comportamentos exigidos pela 
Terna em relação a determinados Stakeholders;

·	 as normas de atuação do Código e as pessoas 
de referência (responsáveis pela atualização e 
pela coleta de informações); às quais se dirigir, 
no caso de eventuais esclarecimentos.
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O CÓDIGO DE ÉTICA ENCONTRA FUNDAMENTO EM ALGUNS PRINCÍPIOS ÉTICOS 
GERAIS, QUE POSSUEM UM VALOR TÃO AMPLO E TRANSVERSAL QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS BASILARES PARA QUALQUER COMPORTAMENTO E EM QUALQUER 
MOMENTO DA VIDA DA EMPRESA E EM QUATRO PRINCÍPIOS QUE A TERNA RECONHECE 
COMO PARTICULARMENTE SIGNIFICATIVOS PARA A SUA ATIVIDADE E SUA NATUREZA.
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OS PRINCÍPIOS GERAIS

A legalidade, antes de tudo, é o pilar sobre o 
qual se rege todo o Código. O respeito às leis é 
irrenunciável não só na Itália, como em todos os 
países onde o Grupo Terna atua. Assim, não se 
justifica, em nenhum caso, uma violação a este 
princípio, nem mesmo em nome dos interesses da 
Terna. Visto que o conteúdo das legislações de cada 
país onde o Grupo atua podem ser diferentes, a 
Terna pretende reconhecer alguns princípios éticos 
fundamentais, compartilhados a nível internacional. 
Em particular, a Terna reconhece e se compromete a 
respeitar os dez princípios da United Nations Global 
Compact, os valores mais altos que as Nações 
Unidas recomendam às empresas, como síntese 
dos documentos mais importantes, compartilhados 
internacionalmente em matéria de direitos humanos 
e direito dos trabalhadores, de respeito ao meio-
ambiente e luta contra a corrupção2.
A Terna rejeita o envolvimento com pessoas que 
exerçam atividades ilícitas ou financiadas com 
capitais de fonte ilícita.  

Um outro princípio geral inspirador deste Código 
de Ética é a honestidade, necessário para obter 
credibilidade dentro e fora da empresa, e para 
instaurar relações de confiança com todos os 
interlocutores. Conseqüentemente, a Terna não 
aceita que se recorra à corrupção em nenhuma de 
suas formas. 

A responsabilidade, enfim, que significa considerar 
as consequências das próprias ações, prestando 
atenção no impacto delas sobre a comunidade, 
sobre o meio ambiente e à sustentabilidade do 
crescimento a longo prazo.  

O CÓDIGO DE ÉTICA ENCONTRA FUNDAMENTO EM ALGUNS PRINCÍPIOS ÉTICOS 
GERAIS, QUE POSSUEM UM VALOR TÃO AMPLO E TRANSVERSAL QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS BASILARES PARA QUALQUER COMPORTAMENTO E EM QUALQUER 
MOMENTO DA VIDA DA EMPRESA E EM QUATRO PRINCÍPIOS QUE A TERNA RECONHECE 
COMO PARTICULARMENTE SIGNIFICATIVOS PARA A SUA ATIVIDADE E SUA NATUREZA.

OS QUATRO PRINCÍPIOS DA TERNA 

·	 a boa gestão em todos os níveis, ou seja, a 
capacidade de dirigir e administrar a empresa 
de forma equilibrada e consciente, mas também 
o compromisso de cada um em desenvolver 
de forma eficaz e eficiente o próprio trabalho, 
fornecendo e almejando sempre padrões de 
qualidade cada vez mais elevados. Como 
premissa indispensável da confiança em 
relação à empresa, e da empresa para com os 
Stakeholders, este princípio inclui: 
-	 elementos de resultado: qualidade do 

serviço, rendimentos financeiros, valorização 
da infraestrutura ao longo do tempo;

-	 elementos de processo: difusão de 
uma cultura comum de segurança e de 
consciência dos riscos, tanto individuais 
quanto gerais; desenvolvimento de sistemas 
de gestão do risco; identificação dos critérios 
de referência para as decisões empresariais 
e a definição de padrões procedimentais; 

-	 elementos estratégicos: evolução e 
posicionamento futuro da empresa dentro 
do próprio setor e de cenários mais amplos. 

·	 o respeito, um tema bastante amplo e muito 
discutido, porque intimamente ligado ao 
indivíduo, tanto na sua esfera pessoal e privada, 
quanto na sua esfera profissional. De maneira 
mais geral, há que se falar no respeito da empresa 
com relação às obrigações assumidas com os 
próprios interlocutores. Em termos de relação 
dentro da empresa, o respeito significa, em 
primeiro lugar, a proteção da integridade física e 
moral do pessoal e a sua valorização enquanto 
recurso chave de competitividade e de sucesso. 

2 O Global Compact é uma iniciativa internacional em suporte dos dez princípios universais relativos aos direitos humanos, ao trabalho e ao meio ambiente, 
à luta contra a corrupção, que uniu empresas, agências das Nações Unidas, organizações sindicais e da sociedade civil. São compartilhados universalmente 
uma vez que derivados da:Declaração Universal dos Direitos do Homem; Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e os 
direitos fundamentais no trabalho; Declaração do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento; Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Os dez 
princípios UN Global Compact estão indicados integralmente na página 40 do presente Código. 



| 11Princípio da Ética

Nas relações externas, significa, por outro lado, 
manter relações profissionais com clientes e 
fornecedores, mas também escutar os outros 
Stakeholders – como as Instituições territoriais, 
por exemplo, ou a mídia – como interlocutores a 
serem considerados, informados e envolvidos. 
Significa, enfim, agir de modo compatível com o 
ambiente que a cerca, no interesse de todos.  

·	 A equidade, o princípio à base do 
comportamento leal e imparcial. Representa 
a capacidade de manter um balanceamento 
constante entre os interesses particulares e 
gerais, do indivíduo e da empresa, de todos 
os acionistas, de cada usuário das redes e 
de cada fornecedor. Este princípio, relevante 
em uma infinidade de relações, assume um 
significado particular em três casos: o primeiro 
diz respeito ao tratamento das pessoas, das 
quais é necessário considerar igualmente as 
capacidades e os méritos, além dos deveres. 

O segundo caso diz respeito aos agentes do 
setor elétrico, onde a não discriminação e a 
imparcialidade são um imperativo para a Terna. 
O terceiro caso se refere, enfim, à relação com a 
coletividade, onde se busca uma adequação às 
exigências das localidades onde as instalações 
da Terna estão presentes (ou serão construídas), 
com os custos gerais do serviço.  

·	 a transparência, seja no agir, seja no comunicar 
e no informar, é um elemento central da confiança 
em relação aos Stakeholders internos e externos. 
Refere-se à esfera da gestão empresarial, que 
deve ser clara e controlável, e diz respeito à 
divulgação a terceiros de informações sobre a 
empresa. A comunicação, em especial, além 
de ter que seguir sempre os procedimentos 
estabelecidos, deve ser feita de forma simples, 
compreensível, oportuna e verdadeira e, – se for 
pública – facilmente acessível a todos. 
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LEALDADE COM A EMPRESA,
CONFLITOS DE INTERESSES E A

INTEGRIDADE DOS BENS EMPRESARIAIS

AS INSTRUÇÕES QUE A  TERNA FORNECE AOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS 
V ISANDO EV ITAR O CONFLITO DE INTERESSES,  GARANTIR  D IL IGÊNCIA  NA 
REAL IZAÇÃO DOS TRABALHOS E  PRESERVAR A  INTEGRIDADE DOS BENS DA 
EMPRESA INDICAM O QUANTO A  LEALDADE,  A  RET IDÃO E  A  TRANSPARÊNCIA  
DOS COMPORTAMENTOS SÃO VALORES iNDISPENSÁVEIS  PARA A  EMPRESA.   
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CONFLITO DE INTERESSES 

O conflito entre o interesse pessoal e aquele da 
empresa se manifesta quando um comportamento 
ou uma decisão no âmbito da própria atividade de 
trabalho pode gerar uma vantagem imediata ou 
diferida para o próprio indivíduo, seus familiares ou 
conhecidos em prejuízo do interesse empresarial. 

A título exemplificativo e não exaustivo, podem 
gerar conflito de interesse as seguintes situações: 

·	 exercer uma função de ponta (diretor, 
conselheiro, responsável de função) e possuir 
interesses econômicos com fornecedores, 
clientes ou concorrentes (posse de ações, 
compromissos profissionais, etc.);

·	 cuidar das aquisições da Terna, ou do controle 
sobre a execução dos fornecimentos e exercer 
atividade trabalhista junto a fornecedores;

·	 aproveitar pessoalmente – ou através de 
familiares – de oportunidades de negócios das 
quais se obtém conhecimento, enquanto se é 
representante da Terna;

·	 aceitar dinheiro, presentes (objetos de valor, 
viagens, cortesias de natureza diversa) ou 
favores (por exemplo contratação ou promoção 
de carreira para os familiares) por pessoa ou 
empresas que possuem ou pretendem possuir 
relações de negócios com a Terna.

DIRETRIZES GERAIS
AS INSTRUÇÕES QUE A TERNA FORNECE AOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS VISANDO 
EVITAR O CONFLITO DE INTERESSES, GARANTIR DILIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS 
TRABALHOS E PRESERVAR A INTEGRIDADE DOS BENS DA EMPRESA INDICAM O QUANTO 
A LEALDADE, A RETIDÃO E A TRANSPARÊNCIA DOS COMPORTAMENTOS SÃO VALORES 
INDISPENSÁVEIS PARA A EMPRESA.  
LEALDADE PROFISSIONAL SIGNIFICA RECONHECER, NO ÂMBITO DE TRABALHO, OS 
CASOS DE CONFLITO ENTRE INTERESSE PESSOAL E EMPRESARIAL E RESOLVÊ-LOS NO 
INTERESSE DA EMPRESA. SIGNIFICA, POR EXEMPLO, NÃO ADOTAR COMPORTAMENTOS 
QUE POSSAM INFLUENCIAR ILICITAMENTE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS OU FUNCIONÁRIOS 
DE OUTRAS EMPRESAS A OBTER FAVORES DA TERNA, MAS TAMBÉM, COMUNICAR 
NAS RELAÇÕES EXTERNAS QUE A REJEIÇÃO DE CERTAS CONDUTAS NÃO É SOMENTE 
UMA AFIRMAÇÃO FORMAL, MAS SUBSTANCIAL.  O MESMO VALE PARA O PRINCÍPIO 
DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DOS BENS EMPRESARIAIS: A EMPRESA PERTENCE A 
TODOS, E A INTEGRIDADE DE SEU VALOR É UMA GARANTIA PARA AQUELES QUE NELA 
TRABALHAM. OS COMPORTAMENTOS NÃO INSPIRADOS NA OBSERVAÇÃO DESTES 
PRINCÍPIOS SÃO UM CUSTO PARA TODOS. 

·	 Contratar, promover ou ser superior direto de 
um familiar ou de uma pessoa com a qual se 
tenha uma relação pessoal muito próxima.

O conflito de interesses tem um efeito direto sobre 
a pessoa nele envolvida, limitando ou influenciando 
sua objetividade de julgamento. Qualquer um que 
se veja ou pense estar envolvido em um conflito de 
interesses, ou que se sinta constrangido em gerir 
uma situação profissional em razão de influencias 
externas ou ainda que não se sinta livre nas suas 
decisões e na execução de suas próprias atividades, 
deve indicar isto a seu próprio responsável ou às 
outras pessoas indicadas pelos procedimentos 
empresariais, para que seja esclarecido ou para 
ter indicações sobre como se comportar. Tudo 
isto, independentemente do tipo de cortesia ou 
benefícios recebidos ou pretendidos, dos graus de 
parentesco e familiaridade ou de outras variáveis. 

Independentemente da percepção pessoal de 
conflito de interesse, a observância das seguintes 
regras gerais é obrigatória:  

·	 Em relação ao caso especial das cortesias 
ou outras formas de presente, existem 
algumas que fazem parte das práticas normais 
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comerciais ou de cortesia, enquanto que 
outras superam este limite e podem ter como 
objetivo a obtenção de favores nas relações 
de negócios. A Terna pede a seus funcionários 
que recusem cortesias que superem um valor 
módico ou que sejam fonte de dúvida sobre a 
sua finalidade. 

·	 Devem ser indicados os casos de familiares em 
primeiro grau dependentes de fornecedores, 
clientes, concorrentes da Terna ou autoridades 
de setor, quando sua atividade ou função 
possa ter um reflexo na Terna.  Os diretores 
vão garantir, ao contrário, a atualização das 
funções deles.

De acordo com o Código de Ética, para prevenir 
comportamentos voltados à corrupção ou que 
possam ser interpretados como tal, a Terna 
estabelece uma conduta uniforme no que diz 
respeito às próprias cortesias para as pessoas 
de fora da empresa. Em linha geral, as cortesias 
devem ter como objetivo promover exclusivamente 

a imagem da empresa e a sua marca. Por esta 
razão, a Terna:

·	 Não admite nenhuma forma de presente 
que possa também ser interpretada como 
excedente às práticas normais comerciais ou 
de cortesia, ou de qualquer forma voltada a 
obter favor na condução de qualquer atividade. 
Em particular, é proibida qualquer forma de 
presente que possa influenciar a independência 
de julgamento – ou induzir a assegurar uma 
vantagem qualquer – voltada a funcionários 
públicos italianos e estrangeiros, auditores, 
conselheiros da Terna SpA e suas controladas, 
prefeitos ou seus respectivos familiares;

·	 Não admite presentes de valor, nem mesmo 
naqueles países onde oferecer presentes 
de valor a um parceiro comercial é costume. 
Tal norma diz respeito tanto a presentes 
prometidos ou oferecidos quanto a aqueles 
recebidos.  

INTERESSE
COMUM
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Em todo o caso, a Terna se abstém de práticas não 
consentidas pela Lei, pelos usos comerciais ou não 
permitidas pelos Códigos de Ética – se existentes – 
das empresas ou dos entes com os quais mantém 
relações. 

LEALDADE À EMPRESA E INTEGRIDADE DOS 
BENS EMPRESARIAIS 

A Terna exige de todos os funcionários um 
comportamento leal, diligente e respeitoso do 
contrato de trabalho e das disposições empresariais. 
A colaboração de todos é, indubitavelmente, 
fundamental para o bom funcionamento da 
empresa.  

Isto significa em primeiro lugar, perseguir com 
empenho, rapidez e diligência os objetivos 
indicados pela empresa e pelos próprios 
responsáveis diretos, trabalhando em sintonia com 
os procedimentos definidos pela empresa. Implica 
no respeito ao Código de Ética, e, pra quem 
tem a responsabilidade de gerenciar pessoas, 
o compromisso em fazer com que os próprios 
colaboradores o respeitem e fornecer a eles, a devida 
assistência, para que esse Código seja aplicado. 
Significa também se tornar responsável pelo 
interesse da empresa em qualquer circunstância 
de trabalho, como por exemplo o cumprimento por 
parte dos fornecedores de obrigações contratuais 
estipuladas em favor da Terna. 

O comportamento correto e leal para com a 
empresa implica em empenho para garantir a 
integridade dos bens empresariais, o que é exigido 
de todos os funcionários da Terna e de todos 
aqueles que possuem acesso às suas estruturas.

·	 Em primeiro lugar, de cada um é exigido 
trabalhar com diligência para resguardar 
os bens da empresa, através de 
comportamentos responsáveis e em sintonia 
com os procedimentos operacionais pré-
dispostos para regulamentar sua utilização, 
documentando com precisão seu emprego.  

·	 Todo funcionário deve utilizar com escrúpulo e 
parcimônia os bens da empresa a ele confiados; 
deve evitar utilizá-los impropriamente ou de 
forma tal a ser causa de dano ou de redução 
de eficiência, ou ainda em contraste com o 
interesse da empresa. 

·	 Todos são obrigados a cuidar e a proteger os 
recursos que lhes forem confiados: devendo, 
então, executar as medidas mais apropriadas 
a prevenir furtos, informar imediatamente seu 
responsável, ou a pessoa responsável pela 
segurança ou a pessoa responsável pelo 
controle, sobre eventuais lacunas no sistema 
de segurança, sobre ameaças ou eventos 
potencialmente danosos para a Terna.

Dentre os bens da empresa, são de especial 
importância, as informações e os dados detidos 
pela Terna relativos às pessoas externas, aos 
funcionários, às estruturas e às atividades 
empresariais.  Os cargos empresariais responsáveis 
definem procedimentos adequados para garantir a 
integridade das informações, seu sigilo e a difusão 
controlada dentro e fora da empresa, que deve 
seguir canais específicos e autorizados.

·	 Proteger os recursos da empresa significa 
então não divulgar externamente informações 
que dizem respeito aos negócios da Terna. 
Em particular, significa não permitir que 
informações reservadas (sobre a Terna ou 
outros dados em posse da Terna) possam 
chegar ao conhecimento de pessoas estranhas 
à empresa ou diversas do pessoal autorizado 
para sua obtenção.  

·	 No que diz respeito às aplicações de informática, 
que são instrumentos indispensáveis de 
trabalho, cada funcionário é responsável por 
sua utilização. 

Assim:

- adota de forma consciente as políticas 
de segurança empresarial, para não 
comprometer a funcionalidade e a proteção 
dos sistemas informáticos;

- não envia mensagens de correio eletrônico 
ameaçadoras e/ou injuriosas, não recorre 
à linguagem de baixo nível, não expressa 
comentários inadequados que possam 
ofender a pessoa, e provocar dano à 
imagem da empresa;

- não navega em sites de internet com 
conteúdos indecorosos e ofensivos;

-  em geral, não utiliza os equipamentos 
de informática para fins ilegais ou que 
possam, de qualquer forma, comprometer 
sua funcionalidade com relação aos usos 
da empresa. 
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03
CRITÉRIOS DE CONDUTA NAS

RELAÇÕES COM OS STAKEHOLDERS

| Código de Ética Terna

O CÓDIGO DE ÉTICA É O PONTO DE REFERÊNCIA PARA O TRABALHO DE TODOS 
OS DIAS. TODAS AS AÇÕES OU RELAÇÕES DE TRABALHO ENTRE AS PESSOAS 
E DIRECIONADAS PARA O MUNDO EXTERIOR, TÊM EFEITOS, SEJAM POSITIVOS 
COMO NEGATIVOS, SOBRE A EMPRESA. A INTEGRIDADE PROFISSIONAL,
A HONESTIDADE E O RESPEITO AO CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS, SÃO 
COMPORTAMENTOS QUE DÃO CONFIABILIDADE À EMPRESA.
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·	 A Terna se compromete, em relação aos 
acionistas, a manter uma gestão criteriosa, que 
harmonize os objetivos econômico-financeiros 
de mercado, com as exigências de segurança, 
qualidade e economia do serviço do qual é 
concessionária. 

·	 Um sistema eficiente de Governança 
Corporativa é indispensável não só para a 
gestão e para o controle empresarial, mas é 
também um fator competitivo de importância 
crescente, para maximizar o valor distribuído 
aos acionistas. É um instrumento de tutela, 
tanto das regras de mercado quanto de todos 
os componentes da participação acionária. 
Inspirada nesse conceito, a Terna adota, 
então, um sistema de Governança Corporativa 
de acordo com o previsto pelas leis na 
Itália, alinhado ao conteúdo do Código de 
Autodisciplina das sociedades participantes 
e observado também na base das melhores 
práticas reconhecidas internacionalmente. 

·	 Para tutela da integridade das empresas que 
compõem o Grupo, a Terna adota e desenvolve 
um sistema de gestão, previsão e controle dos 
riscos. Tal sistema visa proteger a Terna de 
eventuais situações de crise e na medida do 
possível, preveni-las. 

ACIONISTAS, ANALISTAS FINANCEIROS E INVESTIDORES

DIRETRIZES GERAIS 
O PRINCIPAL COMPROMISSO QUE A TERNA QUER MANTER COM OS SEUS ACIONISTAS É 
AQUELE DE CRIAR VALOR, ORIENTANDO A PRÓPRIA GESTÃO, A CURTO E A LONGO PRAZOS, 
COM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE BOA DIREÇÃO DA EMPRESA, DE TRANSPARÊNCIA, DE 
TUTELA E AUMENTO DO PATRIMÔNIO.  O ELEMENTO FUNDAMENTAL DA RELAÇÃO COM 
OS ACIONISTAS, MAS TAMBÉM COM OS INVESTIDORES E OS ANALISTAS É A CONFIANÇA, 
QUE É CONSTRUÍDA ESCUTANDO-OS CONSTANTEMENTE E UMA INFORMAÇÃO OPORTUNA, 
CONSTANTE E SIMÉTRICA PARA COM TODOS OS ACIONISTAS. 

·	 A Terna adota, também, um sistema de controle, 
de organização e de gestão, orientado tanto para 
garantir transparência, exatidão e veracidade 
nas comunicações sociais (balanços, relações 
periódicas, prospectos informativos, etc.) 
quanto para prevenir infrações empresariais 
(falsificação no balanço, agiotagem, market 
abuse, comunicações falsas a organismos de 
fiscalização ou outros mecanismos voltados 
a fazer prevalecer interesses particulares em 
prejuízo do interesse da empresa). 

·	 Não são favorecidas, intencionalmente ou de 
fato, categorias específicas de acionistas ou 
acionistas únicos através da utilização seletiva 
de informações sigilosas. 

·	 A comunicação com os acionistas é oportuna, 
constante e simétrica em relação a todos 
os investidores: além das comunicações 
obrigatórias, a Terna fornece máxima 
disponibilidade e, também através do 
próprio site internet, canais de atendimentos 
permanentes dedicados aos acionistas, além 
de efetuar campanhas sobre informações 
relevantes, segundo as praxes seguidas pelas 
empresas cotadas.

RELAÇÃO COM OS ACIONISTAS,  
ANALISTAS FINANCEIROS E INVESTIDORES
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·	 Todos aqueles que possuem acesso a 
informações não disponíveis junto ao público 
e que possam influenciar o andamento 
dos títulos acionários ou de instrumentos 
financeiros participativos (mesmo diversos 
daqueles emitidos pela Terna) devem evitar 
comportamentos que possam constituir 
ou favorecer fenômenos de insider trading. 
Esta disposição é relativa aos funcionários, 
membros dos conselhos de administração, 
auditores, responsáveis pela direção, diretores, 
membros da sociedade de auditoria ou outros 
colaboradores. A este respeito, são também 
adotados, em matéria de comunicação das 
informações, procedimentos adequados de 
internal dealing. 

·	 Aos investidores institucionais e aos pequenos 
acionistas é assegurada homogeneidade de 
informação e simultaneidade. Neste sentido, 
são disponibilizados no site, o balanço, 
os relatórios periódicos obrigatórios, as 
apresentações à comunidade financeira e 
outras comunicações relevantes. Isto para que 
as decisões dos investidores possam se basear 
sobre o conhecimento completo das escolhas 
estratégicas da empresa, sobre o andamento 
da gestão e sobre a rentabilidade esperada do 
capital investido. 

TRANSPARÊNCIA
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·	 A Terna se compromete a evitar qualquer 
discriminação com base na idade, no gênero, 
no sexo ou orientação sexual, no estado de 
saúde, na raça, na nacionalidade, nas opiniões 
políticas e nas crenças religiosas de seus 
interlocutores.

·	 A Terna respeita o direito dos trabalhadores de 
constituir representação, reconhece o papel 
das organizações sindicais, que tem uma 
maior representatividade e está disponível para 
debater sobre os principais temas de interesse 
recíproco. 

Saúde e segurança 

·	 A atenção de todos contribui para tornar efetiva 
e eficaz a prevenção dos infortúnios no trabalho.

·	 Os funcionários que ocupam cargos empresariais 
gerenciais mantêm atualizadas as políticas de 
prevenção, tanto através da comparação com 
as melhores práticas adotadas em atividade 
similar, quanto através da adoção das melhores 
tecnologias disponíveis. 

Estabelecem procedimentos, métodos de 
trabalho e instruções operacionais claras, 
coerentes e compreensíveis em todos os níveis. 
Favorecem a conscientização dos riscos e o 
conhecimento das medidas preventivas com 
iniciativas adequadas de formação e com a 
máxima acessibilidade da documentação.

·	 Os responsáveis pelas atividades fiscalizam a 
observâncias às medidas preventivas por parte 
das pessoas por eles coordenadas. Verificam se 
não há perda de atenção nas atividades de risco. 
Recebem as indicações dos colaboradores 
para a melhoria da segurança e a salvaguarda 
da saúde. Em caso algum fazem prevalecer 
o interesse pela realização do trabalho e o 
respeito aos prazos sobre a observância das 
medidas de segurança.

·	 Os funcionários seguem com seriedade e 
escrúpulo, as disposições em matéria de 
segurança que lhe competem, sensibilizam 
os companheiros que não as cumprem a agir 
de outra forma e indicam aos responsáveis 
as eventuais lacunas ou os âmbitos de 
aperfeiçoamento. 

FUNCIONÁRIOS
FUNCIONÁRIOS, ADMINISTRADORES, COLABORADORES, REPRESENTANTES DOS 
FUNCIONÁRIOS, ORGANIZAÇÕES SINDICAIS.

DIRETRIZES GERAIS 
A TERNA ENCARA O RESPEITO AO SER HUMANO COMO FUNDAMENTO DA RELAÇÃO COM OS 
COLABORADORES E SE COMPROMETE A TUTELAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E A DIGNIDADE 
MORAL, EM TODOS OS ASPECTOS DA VIDA DE TRABALHO. EXERCE A AUTORIDADE 
HIERÁRQUICA E ORGANIZACIONAL COM EQUILÍBRIO E SEM ABUSOS. DIFUNDE E CONSOLIDA 
UMA CULTURA DE SEGURANÇA DOS TRABALHADORES BASEADA NA CONSCIÊNCIA E NA 
PREVENÇÃO DOS RISCOS, ASSIM COMO ASSEGURA QUE OS LOCAIS DE TRABALHO SEJAM 
SEGUROS, SALUBRES E DECOROSOS. 
A TERNA CONSIDERA A CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS UM FATOR 
INDISPENSÁVEL DE SUCESSO: VALORIZA, ASSIM, OS PRÓPRIOS RECURSOS HUMANOS, 
FORNECENDO A TODOS, DE FORMA CLARA E ACESSÍVEL, AS INFORMAÇÕES E A FORMAÇÃO 
NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO, BEM COMO INVESTE NO CRESCIMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS POSSUÍDAS, FAVORECE A PARTICIPAÇÃO ATIVA NO TRABALHO, 
RECONHECE E PREMIA AS CAPACIDADES E O MÉRITO INDIVIDUAL.

RELAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS
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DIGNIDADE DA PESSOA 

·	 Não são admitidos, já que lesivos à dignidade 
humana, comportamentos de discriminação 
sistemática, humilhação, violência psicológica 
ou isolamento com qualquer colaborador ou 
colega de trabalho, independentemente das 
razões que os determinam.

·	 Não são toleradas moléstias sexuais nem 
comportamentos ou discursos de contexto 
sexual que possam perturbar a sensibilidade da 
pessoa (por exemplo, a exposição de imagens 
com referências sexuais explícitas, alusões 
insistentes e continuadas).

·	 A privacidade dos funcionários é tutelada por 
políticas que especificam quais informações 
são exigidas e de que maneira estas devem ser 
tratadas e conservadas. Tais políticas prevêem 
a proibição, salvo nas hipóteses previstas pela 
lei, de comunicar/difundir os dados pessoais 
sem consentimento do interessado.

·	 É proibido qualquer questionamento sobre 
idéias, preferências, gostos pessoais e, em 
geral, a vida privada dos colaboradores.

·	 A Terna se compromete a remover as barreiras 
físicas que comprometam a possibilidade 
ou capacidade de trabalho de pessoas com 
deficiência.

RESPEITO



| Código de Ética Terna24



| 25Critérios de Conduta nas  Relações com os Stakeholders

CORRETO TRATAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS 

·	 Os funcionários são tratados com eqüidade e 
respeito a seus direitos, em todas as fases da 
vida trabalhista. A administração do pessoal 
é conduzida com precisão, sigilo dos dados 
pessoais e tempestividade nas execuções. As 
políticas e os critérios de escolha adotados são 
colocados à disposição com transparência, 
nos limites de consideração de sigilo aos 
interessados.

·	 Não é tolerada nenhuma forma de relação de 
trabalho que se oponham às normas de lei e de 
contrato.

·	 A escolha do pessoal é efetuada com base nas 
competências e capacidades dos candidatos 
com relação às exigências da empresa e às 
políticas para oportunidades iguais.

·	 As informações solicitadas em fase de seleção 
são estritamente vinculadas à verificação dos 
aspectos previstos pelo perfil profissional e 
atitude psíquica, relativamente à esfera privada 
e opiniões do candidato.

·	 Na constituição da relação de trabalho, todo 
funcionário recebe informações claras e 
precisas sobre a função a ser desenvolvida, 
sobre o tratamento normativo e de retribuição, 
sobre as normas e procedimentos a serem 
adotados para prevenir e evitar riscos para a 
saúde associados à atividade de trabalho.

·	 Na gestão dos recursos humanos, as decisões 
tomadas se baseiam em considerações de 
profissionalismo, competências e capacidades 
demonstradas pelos colaboradores (por 
exemplo, em caso de promoção a cargos 
superiores e de atribuição de encargos) e 
sobre considerações de mérito (por exemplo, 
na destinação de prêmios e incentivos), de 
modo coerente com os critérios expressos nas 
políticas do pessoal.

·	 A formação é destinada a grupos ou a 
colaboradores individuais com base em 
exigências específicas de desenvolvimento 

profissional, no âmbito das exigências da 
empresa de renovação dos conhecimentos, 
de manutenção e desenvolvimento de 
competências técnicas adequadas e de 
requalificação do pessoal.

·	 A diretoria responsável pelo pessoal adota 
medidas oportunas para evitar favoritismos, 
nepotismos, ou formas de clientelismo nas fases 
de seleção, assunção e gestão do pessoal. 
Nos limites das informações disponíveis e da 
tutela da privacidade, são excluídas relações de 
dependência hierárquica entre os colaboradores 
ligados por vínculos de parentesco. Em 
particular, são adotadas restrições relativas 
à contratação de funcionários de sociedades 
externas que efetuam a auditoria contábil 
obrigatória.

·	 Os funcionários que ocupam cargos gerenciais 
requerem de seus próprios funcionários 
prestações coerentes com o exercício de suas 
funções e com os planos de organização do 
trabalho. Planejam o trabalho de acordo com as 
exigências da empresa, assegurando – salvo as 
exigências técnico-produtivas – a participação 
do pessoal nas iniciativas de formação e gozo 
das férias, segundo as normas e as regras 
vigentes. Evitam a execução dos serviços fora 
do horário normal de trabalho como modalidade 
usual de organização do trabalho. Estimulam e 
ouvem os pontos de vista dos colaboradores 
com relação aos programas de trabalho e aos 
objetivos do cargo. Não abusam da posição 
hierárquica para pretender favores pessoais. 
Contestam a eventual falta de observância 
às disposições da empresa, relativamente à 
dignidade individual e à equidade de tratamento 
da pessoa, com referência explícita às fontes 
normativas vigentes.

·	 De forma compatível com a eficiência geral do 
trabalho, são favorecidas as flexibilidades na 
organização do trabalho que facilitam a gestão 
da situação de maternidade e o cuidado dos 
filhos. 
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RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES

·	 A relação da Terna com os fornecedores se 
baseia sobre a uniformidade de tratamento. 

·	 Na formulação dos contratos, a Terna se 
compromete a especificar de modo claro 
e compreensível para o contratado os 
comportamentos a serem mantidos em todas 
as circunstâncias previstas. Além disso, a Terna 
respeita os pactos e as obrigações contratuais, 
inclusive os prazos de pagamento frente à 
execução dos encargos e dos trabalhos nas 
formas estabelecidas pelas partes.  

·	 Os processos de aquisição buscam inspiração 
nos seguintes critérios:

- na busca da máxima vantagem competitiva 
para a Terna;

- na concessão de oportunidades equivalen-
tes para todos os fornecedores; 

-  na indispensável e recíproca lealdade, trans-
parência e colaboração nos comportamen-
tos pré-contratuais e contratuais;

- na atualização técnica sobre novos produtos 
e serviços através de um diálogo constante 
com todos os fornecedores potenciais; 

-  em dar a cada um dos fornecedores em 
posse dos requisitos exigidos a possibilidade 
de competir na estipulação de contratos, 
evitando tratamentos de favor;

-  em adotar, na escolha dos fornecedores, 
critérios objetivos e documentáveis e asse-
gurar em cada licitação uma concorrência 
suficiente;

·	 Para as categorias de mercadorias de maior 
relevância para o seu negócio, a Terna adota 
uma lista de fornecedores cujos critérios de 
qualificação se baseiam em requisitos técnicos 
e financeiros específicos e não constituem, 
portanto, barreira de acesso. Os requisitos de 
referência são, por exemplo, a disponibilidade 
dos meios – inclusive financeiros – estruturas 
de organização, capacidade e recursos de 
projeto, know-how, eventuais certificações de 
qualidade (como, por exemplo, ISO 9000) ou 
de segurança. 

·	 Para fornecimentos particulares, havendo 
a possibilidade de adequar a atividade de 
fornecimento aos princípios éticos adotados, 
são introduzidos requisitos de tipo social e 
ambiental (por exemplo, a presença de um 
Sistema de Gestão Ambiental) ou certificações 
externas específicas.

·	 A máxima transparência e eficiência ética do 
processo de aquisição são obtidas seguindo 
rigorosamente os procedimentos internos de 
aquisição, que devem observar, entre outros: 

- a avaliação da oportunidade de rotação das 
pessoas alocadas na área de aquisições;  

- a limitação dos casos em que se possa 
verificar uma coincidência de papéis entre 
a unidade que requer o fornecimento e a 
unidade que estipula o contrato; 

- o rastreamento das escolhas adotadas; 

FORNECEDORES

DIRETRIZES GERAIS 
EM SUA RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES, O GRUPO TERNA VISA, EM PRIMEIRO LUGAR, 
A TRANSPARÊNCIA E A RETIDÃO DAS RELAÇÕES, QUE SERVEM PARA A CONVENIÊNCIA 
E VIABILIDADE ECONÔMICA, RECÍPROCAS. PERMITE QUE ELES, NA VERDADE, POSSAM 
COMPETIR COM OPORTUNIDADES EQUIVALENTES COM BASE NAS CONDIÇÕES 
QUALITATIVAS E ECONÔMICAS DAS OFERTAS, NAS GARANTIAS DE PROFISSIONALISMO 
E DE NÃO ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS, NOS PADRÕES DE SEGURANÇA, E, 
ENFIM, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, TAMBÉM NAS CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE, DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL. 
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- a conservação das informações, bem como 
dos documentos oficiais de licitação e 
contratuais pelos períodos estabelecidos 
pelas normativas vigentes; 

- o monitoramento dos acordos de propriedade 
dos próprios fornecedores.

·	 Em cada contrato com os fornecedores são 
estabelecidas cláusulas apropriadas que 
representam a adoção, por parte da Terna, 
deste Código de Ética.

·	 Com relação aos padrões de segurança no 
trabalho, a Terna se compromete, na medida 
do possível, a realizar uma apresentação 
exaustiva dos riscos ligados à realização 
dos trabalhos por conta da sociedade e das 
relativas medidas preventivas.

·	 Com os fornecedores de países classificados 
como de “risco” por organizações reconhecidas, 
são introduzidas cláusulas contratuais que 
prevêem: uma auto-certificação por parte 
do fornecedor da adesão às obrigações 

sociais específicas (por exemplo, medidas 
que garantam aos trabalhadores respeito aos 
direitos fundamentais, os princípios de paridade 
de tratamento e de não discriminação, a tutela 
do trabalho do menor) e a possibilidade de se 
valer de ações de controle junto às unidades 
produtivas ou às sedes operacionais da 
empresa fornecedora. 

·	 A Terna deseja manter relações de negócios 
somente com pessoas que exerçam atividades 
lícitas, financiadas com capitais de origem 
legítima. Para este fim, efetua, na medida do 
possível, um controle preventivo através do 
pedido – além das obrigações de lei – das 
pertinentes comprovações e declarações anti 
máfia e de lavagem de dinheiro.

·	 Na hipótese em que o fornecedor adote 
comportamentos desalinhados com os 
princípios gerais do presente Código, pode 
tal fornecedor ser considerado impedido de 
participar em outras eventuais ocasiões de 
colaboração com a Terna.
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RELAÇÃO COM AUTORIDADES E 
INSTITUIÇÕES DE REGULAÇÃO

·	 A Terna fornece às autoridades e às instituições 
de regulação, as informações e dados 
requeridos, cuidando para que sejam completos 
e confiáveis. A Terna respeita os prazos e é 
imediata nas respostas, nos limites impostos 
pelas verificações técnicas envolvidas nos 
pedidos.  

·	 Com as autoridades e as instituições de 
regulação do setor, a Terna assume uma conduta 
de colaboração leal, fornece as informações 
relevantes e coloca à disposição os seus 
conhecimentos técnicos para facilitar a tarefa 
de regulação, resguardando o sigilo dos dados 
de terceiros, que possui. Todas as informações 
devem ser divulgadas de forma coerente com 
as políticas empresariais e verificadas com os 
responsáveis. 

AUTORIDADES E INSTITUIÇÕES REGULADORAS
AUTORIDADES DE REGULAMENTAÇÃO DE SETOR, ORGÃOS DE GOVERNO COM  PODERES 
DE ORIENTAÇÃO, ANTITRUSTE, NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, BOLSA DE 
VALORES.

DIRETRIZES GERAIS 
NA RELAÇÃO COM AS AUTORIDADES E COM AS INSTITUIÇÕES DE REGULAÇÃO NA ITÁLIA E 
NOS PAÍSES NOS QUAIS ATUA, A TERNA QUER SER CONHECIDA PELA SUA CONFIABILIDADE 
A LONGO PRAZO, PELA SUA CONSTANTE DISPONIBILIDADE EM SE COMUNICAR DE MODO 
TRANSPARENTE E POR FORNECER INFORMAÇÕES VERDADEIRAS. COM OS MINISTÉRIOS QUE 
EXERCEM FUNÇÕES DE DIRECIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERNA E AS AUTORIDADES DE 
REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO, ESSE OBJETIVO SE TRADUZ EM FORNECER INFORMAÇÕES 
E DADOS PEDIDOS, DE MODO PRECISO E IMEDIATO.

·	 Colabora para a definição de regras do setor, 
pesquisando, experimentando e propondo 
soluções inovadoras de interesse empresarial e 
coerentes também, com o interesse geral.  

·	 A Terna se compromete – no que estiver a 
seu alcance – a não se colocar em situações 
de conflito de interesses com funcionários das 
autoridades e instituições de regulação de setor.
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COLABORAÇÃO
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RELAÇÃO COM INSTITUIÇÕES E 
ASSOCIAÇÕES 

·	 A relação com as instituições tem por objeto 
representar as atividades da Terna, avaliar 
as implicações derivadas de atos legislativos 
e administrativos, a responder aos pedidos 
das instituições e das administrações, além 
dos pedidos informais e dos certificados do 
sindicato de inspeção ou de qualquer forma, 
de tornar conhecida a posição sobre temas 
relevantes para a Terna. 

·	 Para este fim, a Terna se compromete a:

– instaurar canais eficazes de comunicação 
com instituições a nível internacional, 
comunitário, nacional e regional;

INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES

COMUNIDADE EUROPEIA, ÓRGÃOS INTERNACIONAIS, INSTITUIÇÕES NACIONAIS E 
REPRESENTAÇÕES DE GOVERNO, PROTEÇÃO CIVIL, AUTORIDADES DE SEGURANÇA 
NACIONAL.

DIRETRIZES GERAIS 
A TERNA ADOTA UMA CONDUTA INSPIRADA NA DISPONIBILIDADE PARA COM O  
INTERLOCUTOR INSTITUCIONAL, SEJA NA ITÁLIA, NA EUROPA OU NOS PAÍSES NOS QUAIS  
ATUA DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE SUAS SOCIEDADES CONTROLADAS. COM AS 
ASSOCIAÇÕES DE QUE FAZ PARTE, COLABORA, SE CONFRONTA E DÁ SUPORTE AO  
TRABALHO, COM VISTAS À MELHORIA GERAL DO SETOR E DE SUAS NORMATIVAS E 
PADRÕES TÉCNICOS. EM TODOS OS CASOS, AS RELAÇÕES SÃO CARACTERIZADAS PELA 
TRANSPARÊNCIA, PELA BUSCA DE CONTINUIDADE E PELO RESPEITO DAS AUTONOMIAS 
RECÍPROCAS.  

– representar os interesses e as posições 
próprias de forma transparente, rigorosa 
e coerente, evitando comportamentos de 
natureza ilícita.

– coordenar as relações com os interlocutores 
institucionais, de forma a garantir a máxima 
clareza nas relações. 

– adotar medidas adequadas para prevenir 
infrações frente à administração pública. 

·	 Adota comportamentos coerentes com a 
finalidade e com os endereços das associações 
de representação de interesses, das quais 
participa. 
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RELAÇÕES COM A MÍDIA, OS GRUPOS DE 
OPINIÃO, A COMUNIDADE CIENTÍFICA

·	 A comunicação entre a Terna com os próprios 
Stakeholders (mesmo indiretamente, através 
da mídia de massa) está baseada no respeito à 
informação. Em caso algum é permitido divulgar 
notícias ou comentários falsos ou tendenciosos. 

·	 Cada atividade de comunicação respeita 
as leis, as regras e as práticas de conduta 
profissional; é realizada com clareza, 
transparência, tempestividade e salvaguarda, 
entre outras, as informações privilegiadas, 
price sensitive ou industriais; evita toda 
forma indevida de pressão ou aquisição 
de comportamentos de favor por parte da 
mídia. Para garantir informações completas e 
coerentes, as relações da Terna com a mídia 
são mantidas, com a autorização de seu CEO, 
segundo procedimentos adequados. 

·	 Todos os comunicados e outros documentos de 
interesse geral estão disponíveis no site da Terna 
SpA na Internet (www.terna.it) ou nos sites das 
sociedades brasileiras que integram o Grupo, 
que aprofundam temas correlatos tanto no core 
business quanto no compromisso ético do Grupo.

·	 A Terna permite a participação de seus  
funcionários em conferências, seminários 
e círculos de trabalho, participações em 
publicações de caráter técnico ou científico, 
social e econômico, de acordo com suas 
competências, as políticas empresariais e com 
a autorização de seu próprio responsável.  
No que diz respeito aos entes de regulamentação 
técnica, a Terna fornece suporte de 
conhecimento próprio e de colaboração para 
o desenvolvimento dos padrões de setor.  
Em todos os casos, tais atividades devem 
proteger o sigilo dos dados da empresa ou 
de terceiros, e estão sujeitas à aprovação e 
coordenação por parte dos responsáveis pela 
comunicação externa.

·	 O diálogo com as associações e as 
representações de interesses dos Stakeholders 
em geral é de importância estratégica para um 
correto desenvolvimento do negócio. Por esta 
razão, a Terna mantém com elas relações de 
comunicação com o objetivo de apresentar as 
posições da Terna, prevenir possíveis situações 
de conflito e eventualmente cooperar para 
respeito aos interesses recíprocos.  

MÍDIA, GRUPOS DE OPINIÃO, COMUNIDADE CIENTÍFICA

MÍDIA, UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS, ASSOCIAÇÕES 
AMBIENTALISTAS, ASSOCIAÇÕES DE CONSUMIDORES, FORMADORES DE OPINIÃO, 
GRUPOS DE OPINIÃO, ENTES DE REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA (NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS), PARTIDOS POLÍTICOS

DIRETRIZES GERAIS 
COM RELAÇÃO À MÍDIA DE MASSA E AOS GRUPOS DE OPINIÃO EM GERAL, O GRUPO TERNA 
SE PROPÕE A ESTABELECER UM FLUXO DE INFORMAÇÕES CONSTANTE, VERDADEIRO E 
NÃO DISCRIMINATÓRIO. ASSEGURA, ASSIM, UMA DIVULGAÇÃO PÚBLICA E UNIFORME DAS 
INFORMAÇÕES, SEJA EM TERMOS DE FRUIÇÃO, SEJA EM TERMOS DE TEMPESTIVIDADE E 
SINCRONIA DE COMUNICAÇÃO EM DIVERSOS CANAIS (TRADICIONAIS E WEB, POR EXEMPLO). A 
OBSERVÂNCIA À TRANSPARÊNCIA CONDUZ O GRUPO TERNA A EXCLUIR A INSTRUMENTAÇÃO, 
MANIPULAÇÃO OU DISTORÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. COM AS 
ASSOCIAÇÕES QUE TUTELAM INTERESSES INFLUENCIADOS PELAS PRÓPRIAS ATIVIDADES, 
A TERNA SE COMPROMETE AO CONFRONTO CONSTRUTIVO E À PESQUISA DE ÂMBITOS DE 
POSSÍVEL COOPERAÇÃO DE INTERESSE RECÍPROCO. 



| 33Critérios de Conduta nas  Relações com os Stakeholders

·	 Em particular, a Terna:

– Fornece resposta às observações das 
associações, em tempo e modalidades 
compatíveis com a execução das atividades 
normais da empresa;

– Quando possível, é orientada a informar, sobre 
temas que interessem classes específicas 
de Stakeholders, suas associações mais 
qualificadas e representativas.

·	 Além destas instituições, mantém relações com 
entes, institutos e agências na área ambiental. 
Com eles, promove, atua e coordena pactos e 
acordos de programa. 

·	 A Terna não financia partidos políticos, seus 
representantes ou candidatos, nem na Itália nem 
no exterior, e não efetua patrocínio de eventos 
que tenham por fim exclusivo a propaganda 
política. Abstém-se, ademais, de qualquer 
pressão direta ou indireta de representantes 
políticos (por exemplo, através de concessão 
de sua estrutura, aceitação de indicações para 
contratações ou contratos de consultoria).

·	 As atividades de patrocínio e as doações, que 
possam se referir a temas sociais, ambientais, 
esportivos, de shows e de arte, devem estar 
de acordo com a atividade da Terna e se 
submeter às políticas empresariais sobre esses 
argumentos. Em linha geral, são preferíveis os 
casos em que a Terna pode colaborar no plano 
de execução de tais atividades, de forma a 
garantir sua originalidade e eficácia. 

·	 A Terna não paga contribuições a organizações 
com as quais possa surgir um conflito 
de interesses (por exemplo, a sindicatos, 
associações ambientalistas ou para tutela dos 
consumidores). Todavia, é possível para ela 
cooperar, mesmo financeiramente, com tais 
organizações em projetos específicos, seguindo 
alguns critérios:
– A finalidade deve estar de acordo com à 

missão da Terna;
– O destino dos recursos deve ser claro e 

documentado;
– O projeto deve ser autorizado por parte 

dos cargos responsáveis pela gestão das 
relações com estas organizações.
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RELAÇÕES COM COLETIVIDADE E 
TERRITÓRIO

A Terna desenvolve, em concessão, um serviço 
de interesse geral e possui uma infraestrutura 
relevante para o país; está, assim, consciente da 
influência, mesmo indireta, que as suas atividades 
possam ter no bem-estar geral da coletividade. 
Por este motivo, interpreta as obrigações – que 
derivam da concessão, nos assuntos de segurança, 
continuidade, qualidade e custo do serviço, como 
uma responsabilidade própria para com o país, 
mesmo que em um longo período.  

·	 Reconhece a importância da aceitação social 
das comunidades onde atua e tem como 
objetivo realizar seus investimentos prestando 
atenção no meio ambiente, na paisagem e nos 
interesses das comunidades locais e nacionais, 
limitando, quando possível, o impacto no 
território.

COLETIVIDADE E TERRITÓRIO

COLETIVIDADE NACIONAL E SISTEMA PAÍS, TERRITÓRIO E AMBIENTE, USUÁRIOS 
FINAIS DO SERVIÇO ELÉTRICO, ENTES LOCAIS DIRETAMENTE INTERESSADOS 
PELA ATIVIDADE DA TERNA

DIRETRIZES GERAIS 
A TERNA FORNECE, QUANDO OPERA EM REGIME DE CONCESSÃO, UM SERVIÇO DE INTERESSE 
GERAL. A COLETIVIDADE REPRESENTA DESTA FORMA UM STAKEHOLDERS FUNDAMENTAL, 
DE REFERÊNCIA, MESMO SE INDIRETO. INSPIRA-SE, ASSIM, NAS ESCOLHAS DE GESTÃO, 
NO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, TANTO GARANTINDO NO TEMPO A SEGURANÇA, A 
CONTINUIDADE, A QUALIDADE E A ECONOMIA DO SERVIÇO, QUANTO AVALIANDO OS EFEITOS 
A LONGO PRAZO DAS PRÓPRIAS ESCOLHAS.  
A TERNA RESPEITA O MEIO AMBIENTE E AS COMUNIDADES ONDE ATUA. OUVE DIRETAMENTE 
O PONTO DE VISTA E AS EXIGÊNCIAS FEITAS PELAS INSTITUIÇÕES DO TERRITÓRIO ONDE 
ESTÃO OU ONDE SERÃO REALIZADAS AS INSTALAÇÕES DE REDE, BUSCANDO SOLUÇÕES 
QUE RESPEITEM O MEIO AMBIENTE E OS INTERESSES LOCAIS, EM COMPATIBILIDADE COM AS 
EXIGÊNCIAS DE EFICIÊNCIA DAS REDES E DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DE SERVIÇO.

·	 Graças a um monitoramento constante do 
impacto ambiental de suas atividades, a Terna 
tem como objetivo, a redução dos efeitos de 
suas próprias atividades, no meio ambiente. 
E para isso, considera o desenvolvimento 
da pesquisa científica, da tecnologia e das 
melhores experiências sobre esse assunto. 

·	 A Terna considera parte integrante de suas 
atividades, a definição e a implementação de 
políticas para o suporte a iniciativas de valor 
social, humanitário e cultural, como elemento 
de participação para o crescimento das 
comunidades em que atua.  

·	 A Terna fornece apoio à atuação da política 
ambiental, social e, também, da coerência 
entre objetivos e resultados obtidos através de 
publicações periódicas específicas, como por 
exemplo, a relatório de sustentabilidade.  
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COMPROMISSOS PARA QUE ESSE
CÓDIGO SEJA RESPEITADO E

COMPORTAMENTOS EXIGIDOS

A  T E R N A  P E D E  A  T O D O S  O S  S E U S  S T A K E H O L D E R S ,  
I N D I S T I N T A M E N T E ,  P A R A  L E R  E  E N T E N D E R  O  C Ó D I G O  D E  É T I C A  E  
D E  S E  I N F O R M A R ,  N A S  S U A S  R E L A Ç Õ E S  D I R E T A S  C O M  A  T E R N A ,  
S O B R E  S U A S  Á R E A S  D E  A P L I C A Ç Ã O  E  E V E N T U A I S  V Í N C U L O S .



|Introdução 37



| Código de Ética Terna38

COMPROMISSOS PARA QUE ESSE 
CÓDIGO SEJA RESPEITADO E 
COMPORTAMENTOS EXIGIDOS 

Para que esse Código de Ética seja eficaz e 
para induzir que ele seja respeitado, como praxe 
consolidada dentro da empresa, a Terna se 
compromete a:

·	 Divulgar rapidamente este Código de Ética para 
os Stakeholders internos e externos, através 
de atividades de comunicação específicas 
e diferenciadas, de acordo com o tipo de 
interlocutor (por exemplo: entregando a todos 
os colaboradores uma cópia do Código,  com 
áreas dedicadas a este Código na intranet da 
empresa, no site internet ou em documentos nos 
quais se considere necessário; ou através de 
outras iniciativas direcionadas, para informação 
e formação);

·	 Assegurar especialmente a compreensão e 
os esclarecimentos necessários do Código de 
Ética, a todos os funcionários da Terna, para os 
quais esse Código deve ser considerado parte 
integrante da relação de trabalho. Isso será feito 
através de um plano de formação destinado a 
favorecer o conhecimento dos princípios e das 
normas éticas;

·	 Explicar o mecanismo de comunicação das 
violações, indicando as respectivas referências 
no Código para facilitar sua compreensão; 

·	 Garantir a preservação da identidade de quem 
denunciou violações e o sigilo sobre o conteúdo 
do que foi revelado, observando os limites das 
obrigações legais;

·	 Proteger de retaliações e de efeitos negativos 
sobre sua posição profissional, a pessoa que 
efetuou as denúncias (violações), desde que o 
tenha feito em boa fé e com espírito de lealdade 
em relação à empresa;

·	 Coletar as comunicações de violação, avaliá-
las de acordo com as normas de aplicação aqui 
previstas e definir as respectivas sanções de 
acordo com a gravidade das violações (em caso 
de comprovação dessas);

·	 Completar o Código, quando necessário, para 
esclarecer casos não contemplados na versão 
atual, através da divulgação na rede intranet de 
comunicações específicas, ou revê-lo e atualizá-
lo com base nas novas políticas empresariais, 
éticas, ambientais ou sociais;

·	 Monitorar periodicamente o nível de respeito 
ao Código e relembrar os Stakeholders das 
obrigações assumidas em decorrência deste 
Código de Ética e das políticas empresariais 
vinculadas aos princípios e as diretrizes nele 
contidas (por exemplo, através do Relatório 
Anual de Sustentabilidade);

·	 Verificar e eventualmente rever diretrizes e 
procedimentos empresariais, visando garantir 
sua coerência com o Código de Ética;

A Terna pede a todos os seus Stakeholders, 
indistintamente, que examinem o Código de Ética 
e que se informem, em suas relações diretas com 
a Terna, sobre seu âmbito de aplicação e eventuais 
vínculos.

Em especial:

·	 Aos Stakeholders internos – administradores, 
funcionários, sociedades controladas e aqueles 
que atuam em nome e por conta da Terna 
- seguir os princípios e as diretrizes deste 
Código, em sua esfera profissional. Respeitar, 
obrigatoriamente, as indicações aqui contidas e 
os comportamentos exigidos que dizem respeito 
diretamente à execução de sua atividade, e 
cooperar para que o Código seja respeitado em 
toda a empresa. 

·	 Às categorias específicas de Stakeholders 
(fornecedores, colaboradores, etc.) - respeitar 
as regras de comportamento previstas pelo 
Código (segurança, sigilo, etc.) em suas relações 
com a Terna. Os Stakeholders atingidos por 
esta exigência serão devidamente informados 
acerca das regras previstas neste Código, 
as quais ficarão em evidência nos acordos 
contratuais.

A todos, a Terna pede que sanem as interpretações 
ambíguas ou duvidosas deste Código segundo 
indicado na Seção 5 deste Código, confrontando-
as com as referências indicadas, e comunicando 
tempestivamente as suspeitas de violação. 
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NORMAS GERAIS E APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE ÉTICA

AS INDICAÇÕES DE COMPORTAMENTO EFETIVAMENTE CONTRÁRIOS AO CÓDIGO 
DE ÉTICA SÃO IMPORTANTES PARA UMA EMPRESA, POIS DÃO A POSSIBILIDADE DE 
CONHECER AS SITUAÇÕES CRÍTICAS, DE CORRIGI-LAS E DE CONSOLIDAR UMA 
RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM OS STAKEHOLDERS. A TERNA ESCOLHEU ADOTAR 
UM CÓDIGO DE ÉTICA E SER COERENTE COM SUA PRÓPRIA MISSÃO, COM 
VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS: APLICÁ-LO É, POR ISSO, UM DEVER DE TODOS.
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NORMAS GERAIS E APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE ÉTICA

AS INDICAÇÕES DE COMPORTAMENTO EFETIVAMENTE CONTRÁRIOS AO CÓDIGO 
DE ÉTICA SÃO IMPORTANTES PARA UMA EMPRESA, POIS DÃO A POSSIBILIDADE DE 
CONHECER AS SITUAÇÕES CRÍTICAS, DE CORRIGI-LAS E DE CONSOLIDAR UMA 
RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM OS STAKEHOLDERS. A TERNA ESCOLHEU ADOTAR 
UM CÓDIGO DE ÉTICA E SER COERENTE COM SUA PRÓPRIA MISSÃO, COM 
VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS: APLICÁ-LO É, POR ISSO, UM DEVER DE TODOS.
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ESCLARECIMENTOS SOBRE O CÓDIGO  
E OS COMUNICADOS DE VIOLAÇÃO

são encarregados também de recolher eventuais 
comunicados de violação do Código por parte dos 
Stakeholders externos.

A Terna considera que os comunicados efetuados 
em boa fé são gestos de lealdade com a empresa. 
Por essa razão, garante o anonimato dos autores 
dos comunicados; não tolera reprimendas de 
qualquer tipo a estas pessoas e aplica sanções 
àqueles que as praticam. Baseada no espírito de 
lealdade, pede que os autores dos comunicados 
se identifiquem ao registrá-los. 

Os dados necessários a qualquer comunicado 
referente a este Código (endereço, e-mail e telefone, 
conforme divulgado abaixo) podem ser encontrados 
na rede intranet e no site da internet, estando sujeitos 
a atualizações periódicas e estarão acompanhados 
dos respectivos comunicados da empresa.

NORMAS GERAIS E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA

AS INDICAÇÕES DE COMPORTAMENTO EFETIVAMENTE CONTRÁRIOS AO CÓDIGO DE ÉTICA 
SÃO IMPORTANTES PARA UMA EMPRESA, POIS DÃO A POSSIBILIDADE DE CONHECER AS 
SITUAÇÕES CRÍTICAS, DE CORRIGI-LAS E DE CONSOLIDAR UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM 
OS STAKEHOLDERS. A TERNA ESCOLHEU ADOTAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E SER COERENTE 
COM SUA PRÓPRIA MISSÃO, COM VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS: APLICÁ-LOS É, POR ISSO, 
UM DEVER DE TODOS.

OS PRINCÍPIOS E OS COMPORTAMENTOS ILUSTRADOS NESTE CÓDIGO DE ÉTICA OFERECEM 
UM PANORAMA GERAL DE REFERÊNCIA, MAS NO DIA-A-DIA PODEM SURGIR DÚVIDAS EM 
RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E AOS COMPORTAMENTOS ADEQUADOS 
A SEREM ADOTADOS EM DIVERSAS SITUAÇÕES. POR ESSA RAZÃO, TERNA COLOCA À 
DISPOSIÇÃO DOS STAKEHOLDER, ALGUNS CANAIS DE CONTATO DIRETO COM QUEM PODE 
AUXILIAR NO ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DO CÓDIGO ÉTICO.  
ESSES CANAIS DE COMUNICAÇÃO RECEBEM TAMBÉM OS COMUNICADOS DE VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DEFENDIDOS NESTE CÓDIGO.

Para os funcionários da Terna, a primeira 
referência em caso de dúvida sobre os princípios 
defendidos por este Código de Ética e onde eles 
são utilizados, é o seu superior direto, que pode 
fornecer uma resposta ou endereçá-lo a outros 
setores empresariais tal como a Auditoria Interna 
ou o Compliance Officer. As questões éticas devem 
ser tratadas com seriedade e quem desenvolve o 
papel de responsável por isso, deve sempre indicar 
uma solução. 

Para os comunicados de violação, a primeira 
referência também é o superior direto, que pode 
pôr em prática medidas corretivas e exercer um 
papel de mediador, ou então levar o comunicado 
ao Comitê de Ética ou à Auditoria Interna. 

Todavia, o responsável direto não é a única 
referência existente. Para esclarecimentos e 
comunicações, os funcionários podem se dirigir ao 
Comitê de Ética ou à Auditoria Interna. Estes canais 
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e-mail:   endereço atualizado disponível  

no site das sociedades 

endereço:    Setor de Compliance 

Avenida Rio Branco 1, Sala 607 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-003

CONTATOS: 

Como uma garantia a mais, de sigilo, é possível 
aos funcionários, contatar individualmente os 
componentes do Setor de Compliance através 
de e-mail ou de outros canais específicos, que 
serão comunicados pela empresa no momento em 
estiverem ativos e que forem colocados na intranet, 
na seção Código de Ética.

CONTROLE DE COMUNICADOS, 
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Os responsáveis na Terna, seja pela coleta dos 
comunicados seja pelos eventuais esclarecimentos, 
além dos superiores diretos, está o Compliance 
Officer. 

As funções do Compliance Officer são as seguintes:

·	 Responder a pedidos de esclarecimento sobre 
o Código de Ética;

·	 Receber e examinar os comunicados de 
violação;

·	 Decidir se é o caso de se iniciar um 
procedimento interno de apuração da violação;

·	 Dar uma resposta a quem comunicou, sobre o 
que foi decidido.

REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA

A integração, a revisão e a atualização do Código 
de Ética serão executadas pelo Compliance 
Officer, que pode delegar essa função a um grupo 
de trabalho. As modificações sugeridas serão 
submetidas à aprovação da Administração das 
empresas.
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Os dez princípios do Global Compact relativos aos direitos humanos, ao trabalho, ao meio ambiente e 
à luta contra a corrupção são compartilhados universalmente e resultantes: 

·	 Da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
·	 Da Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os princípios e os direitos 

fundamentais no trabalho;
·	 Da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; e 
·	 Da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. 

DIREITOS HUMANOS

PRINCÍPIO I 
Às empresas é exigida a promoção e o respeito aos direitos humanos universalmente reconhecidos no 
âmbito das respectivas esferas de influência; e
PRINCÍPIO II
De assegurar que não é, ainda que indiretamente, cúmplice nos abusos aos direitos humanos. 

TRABALHO

PRINCÍPIO III
Às empresas é exigido apoio à proteção à liberdade de associação dos trabalhadores e reconhecer o 
direito ao acordo coletivo;
PRINCÍPIO IV
Eliminação de toda forma de trabalho forçado e obrigatório;
PRINCÍPIO V
A efetiva eliminação do trabalho infantil; e
PRINCÍPIO VI 
A eliminação de qualquer forma de discriminação em relação a emprego e profissão.

MEIO AMBIENTE 

PRINCÍPIO VII
É exigido às empresas, apoio à adoção de uma política preventiva aos desafios ambientais; 
PRINCÍPIO VIII
Empreender iniciativas que promovam uma maior responsabilidade ambiental; e
PRINCÍPIO IX
Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que respeitem o meio ambiente.  

LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO

PRINCÍPIO X
As empresas devem se empenhar na luta contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo a 
extorsão e o suborno.

O S   1 0   P R I N C Í P I O S   D O   “ U N I T E D
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N A T I O N S   G L O B A L   C O M P A C T ”

DIGNIDADE HUMANA
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Coordenação e Desenvolvimento 
TERNA S.A. 
Relações Externas e Departamento de RSE

Design Editorial 
Interno Otto, Roma

Ilustrações
Chiara Attorre, Rome

Tradução versão português com adaptações à 
realidade e cultura existentes no Brasil.
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Código de Ética da Terna

Aumentar a eficiência do serviço  
e a competitividade da Empresa.
Fornecer serviços na forma de  
concessão e projetar um plano de 
desenvolvimento da rede elétrica.
Valorizar sempre as competências  
dos colaboradores.
Trabalhar respeitando o meio ambiente.
Desenvolver uma dimensão empresarial 
de Grupo, seja a nível nacional que 
internacional.
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Código de Ética
das

Sociedades Brasileiras 
que integram o 
Grupo Terna


