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Código de Ética e Conduta
O nosso compromisso para a excelência
no serviço, proteção ambiental,
sustentabilidade, tratamento equitativo e
justo e respeito pelos clientes !
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1. Mensagem do Managing
Partner da LBC

O projeto empresarial da Leadership Business Consulting (LBC) e das suas
spin-offs, Leadership Business Technology e Leadership Business Academy,
assenta em princípios éticos e de conduta que importam salientar e ter
presentes a todo o tempo.
O nosso projeto está baseado numa cultura de audácia, colaboração e
excelência. Esta cultura é complementada por um conjunto de
competências, de procedimentos, da estratégia da empresa e por princípios
éticos e comportamentos que, em conjunto, caracterizam a nossa oferta
profissional ao mercado.
A formalização e divulgação da vertente ética ganha corpo através da
publicação deste Código de Ética e Conduta.
Todos os contributos que sirvam para melhorar este código serão bem
vindos.

Carlos Miguel Oliveira
Presidente do
Conselho de
Administração
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2. Objetivos do Código de
Ética e Conduta

A LBC é uma empresa empenhada na liderança ética da sua atividade
empresarial nas suas várias áreas de negócio e no estabelecimento de
relações transparentes e de confiança com todos os seus stakeholders.
Todos os colaboradores da LBC, independentemente do cargo ouda função
que ocupam, devem compreender o Código de Ética e de Conduta como
uma referência e como um compromisso coletivo e individual, no modo
como conduzem a sua atividade no dia a dia.
O presente Código de Ética tem como objetivos:
•

Ser fonte de referência para todos os colaboradores da LBC
dos valores éticos que orientam a empresa e dasnormas de
conduta que devem seguir no dia a dia;

•

Reforçar o sentimento de “cultura LBC”;

•

Consolidar as relações de confiança da LBC com os seus
clientes e restantes partes interessadas;

•

Estimular a reflexão de todos os colaboradores no sentido de se
questionarem se o seu comportamento está alinhado com os
valores da empresa e implementar as medidas necessárias para
cumprimento de regras de conformidade aos princípios vertidos
na Organização Internacional do Trabalho;

•

Garantir que todos os especialistas e parceiros externos que
colaboram com a nossa empresa estão alinhados com a nossa
ética empresarial e respeitam os princípios fundamentais do
presente Código e dos princípios trabalhistas em geral, em
cumprimento das regras nacionais e internacionais.
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3. Enquadramento

Âmbito
Os valores, princípios e normas consignados no Código de Ética e de
Conduta são aplicáveis a todos os colaboradores da LBC, que são
responsáveis perante as suas chefias pelo seu cumprimento.
Para efeitos do presente Código de Ética e de Conduta entendem-se por
colaboradores todos os membros dos órgãos sociais, diretores, quadros,
trabalhadores a prazo e todos aqueles que prestem serviço à LBC a título
permanente ou ocasional.
Numa ótica crescentemente colaborativa ao longo dos anos de existência
da nossa empresa, juntamos aos nossos colaboradores todos os
especialistas e parceiros externos que connosco colaboram no sentido de
lhes dar a conhecer as boas práticas de conduta ética da LBC.
Atualizações
O presente código poderá ser alvo de revisões ou atualizações sempre
que a Administração da LBC o entender como necessário.
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4. Missão da LBC

A Nossa Missão é:
• Apoiar líderes e gestores a criar valor mensurável, a aumentar níveis de
desempenho e a obter resultados sustentáveis, integrando liderança estratégica,
organizacional, operacional e pessoal,
• Reforçar a competitividade das empresas e a eficácia das organizações
públicas através de análise empática de factos e soluções ágeis e orientadas para
resultados, baseadas na liderança, estratégia, inovação, talento e tecnologia,
• Promover o desenvolvimento sócio económico, combinando competência,
foco no cliente, integridade e empenho, e
• Reforçar a responsabilidade social, através da condução e promoção de
políticas e práticas sustentáveis do ponto de vista social e ambiental, ancorado no
respeito pelos direitos humanos de pessoas e comunidades dos países onde a LBC
actua ou tem presença institucional.

“Oferecer o melhor de si em cada interação com cada
cliente, reconhecendo a sua individualidade”
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5. Princípios e Valores
Éticos da LBC…

Os valores, princípios e normas consignados no Código de Ética e de Conduta da LBC,
correspondem ao compromisso da empresa para a Excelência, e podem ser divididos
emtrês pilares base: (i) o compromisso da LBC na criação de valor sustentado para os
seusclientes e para as suas comunidades de origem, (ii) o compromisso para a prossecução
da sua atividade seguindo os mais elevados padrões de integridade, transparência e
responsabilidade e (iii) de respeito pela individualidadedos colaboradores, que juntos
fazem a empresa.

5.1. Valor Sustentado
para o Cliente

5.2. Integridade, e
Responsabilidade

5.3. Respeito pelo
Indivíduo

Princípios éticos que definem o compromisso
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da empresa para com a
criação
de
valor
real,
mensurável e sustentado para
com os nossos clientes.

Princípios éticos que definem o
compromisso da
empresa
para uma atuação profissional
assente
na
integridade,
transparência e responsabilidade
para com todas as suas partes
interessadas – clientes, parceiros,
colaboradores, fornecedores, etc.

Princípios éticos que definem o
compromisso da
empresa
para uma atuação justa para
com
os
colaboradores,
fomentando um ambiente de
trabalho
positivo
e
de
crescimento.

5. …Princípios e Valores
Éticos da LBC

5.1. Valor Sustentado para o Cliente
5.1.1. Construímos relações sustentáveis com os nossos clientes;
5.1.2. Assumimos apenas os compromissos que podemos cumprir;
5.1.3. Comunicamos informações precisas, fidedignas e relevantes;
5.1.4. Partilhamos abertamente a nossa experiência com o cliente;
5.1.5. Respeitamos a confidencialidade e as opções dos nossos
clientes;
5.1.6. Respeitamos as hierarquias e os costumes locais;
5.1.7. Não utilizamos recursos ou informação do cliente para nossa
vantagem;
5.1.8. Seguimos os códigos de ética dos nossos clientes.

5.2. Integridade e Responsabilidade
5.2.1. Agimos no melhor interesse da empresa;
5.2.2. Colaboramos e apoiamo-nos internamente;
5.2.3. Respeitamos as Normas da Empresa;
5.2.4. Somos ambientalmente responsáveis;
5.2.5. Usamos as comunicações eletrónicas de forma profissional;
5.2.6. Prestamos informação financeira completa, precisa e verdadeira;
5.2.7. Protegemos os nossos ativos;
5.2.8. Garantimos a privacidade de dados e informações pessoais;
5.2.9. Concorremos lealmente;
5.2.10. Cumprimos as leis de aquisição e contratação públicas;
5.2.11. Adquirimos bens e serviços pelos seus méritos;
5.2.12. Não aceitamos o suborno;
5.2.13. Evitamos conflitos de interesses.

5.3. Respeito pelo Indivíduo
5.3.1. Promovemos um ambiente justo, inclusivo e positivo;
5.3.2. Envolvemos as nossas pessoas;
5.3.3. Respeitamos as obrigações de empregos anteriores;
5.3.4. Promovemos o Respeito;
5.3.5. Incentivamos o envolvimento em atividades beneficentes.
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5.1. Valor Sustentado para
o Cliente

5.1.1. Construímos relações sustentáveis com os nossos clientes
A melhor forma de servir os clientes é através da mobilização da
excelência profissional, da obtenção de resultados sustentáveis e
consistentes e da criação de impacto duradouro na organização e nas
pessoas do cliente.
As relações com os nossos clientes são fundadas na confiança, na
transparência e na entrega de valor real.
Construímos relações de negócios que perduram, porque se baseiam
numa oferta adaptada, de valor acrescentado e competitiva, e num
relacionamento de respeito e de confiança mútua.
Baseamos o nosso trabalho, recomendações e soluções em critérios
objetivos e nas necessidades concretas do cliente, e não nos nossos
interesses e objetivos comerciais.
5.1.2. Assumimos apenas os compromissos que podemos cumprir
Não prometemos o que não podemos cumprir. Somos diligentes no
cumprimento dos nossos compromissos e dos respetivos prazos.
Devemos ser capazes de assegurar os nossos compromissos em todas
as circunstâncias, usando os recursos internos disponíveis ou trabalhando
em equipa com terceiros, e utilizando as competências e capacidades
necessárias para prestar o serviço com que nos comprometemos.
Sempre que o cumprimento dos compromissos assumidos esteja em risco,
os colaboradores devem consultar as chefias.
5.1.3.
Comunicamos
relevantes

informações

precisas,

fidedignas

e

A LBC tem o compromisso de divulgar de forma completa, honesta,
precisa, oportuna e inteligível as suas análises e recomendações.
Para além disso, a LBC tem o compromisso de realizar análises de uma
forma realista, divulgando análises e avaliações com recurso a cenários o
mais realistas e conservadores possíveis.
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5.1. Valor Sustentado para
o Cliente

5.1.4. Respeitamos a confidencialidade e as opções dos nossos
clientes
A reputação e solidez da LBC é construída sobre o conhecimento e a
experiência dos colaboradores e da sua capacidade para desenvolver
soluções customizadas e adaptadas às necessidades do cliente.
Apostamos na partilha de conhecimento e em relacionamentos de longo
prazo com clientes, colegas e parceiros, sustentados pela confiança mútua
e pela obtenção de resultados mensuráveis.
Embora protejamos sempre os dados de que somos proprietários e as
informações confidenciais, partilhamos ativamente o conhecimento e a
experiência que possa acrescentar valor ao cliente e mobilizar
positivamente.
5.1.5. Respeitamos a confidencialidade e as opções dos nossos
clientes
Toda a informação confidencial do cliente com que nos deparamos no
decorrer do nosso trabalho é tratada de forma confidencial dentro da
própria equipa de trabalho, numa base restritiva de “need to know”.
Adicionalmente, independentemente das nossas recomendações,
respeitamos por inteiro a legitimidade do cliente para tomar as suas
próprias decisões, que são da sua inteira responsabilidade. Se a empresa
sentir que os seus princípios éticos são desafiados pelas decisões do cliente
deve afastar-se do cliente.
5.1.6. Respeitamos as hierarquias e costumes locais
Respeitamos a hierarquia administrativa local e tradicional das
comunidades onde prestamos serviço. Pautamos a nossa atuação pelos
mais rigorosos padrões de exigência, respeito e cumprimento de regras e
normativos locais, com base no princípio da boa fé e transparência, porque
é essa a nossa forma de estar e de atuar.
5.1.7. Não utilizamos recursos ou informação do cliente para nossa
vantagem
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5.1. Valor Sustentado para
o Cliente

Os colaboradores do cliente não devem ser assediados para trabalhar ou
colaborar com a LBC de forma remunerada ou contrária aos interesses do
cliente. De igual modo, a LBC e os seus colaboradores não deverão utilizar
abusivamente informação do cliente em seu proveito comercial ou pessoal.
5.1.8. Seguimos os códigos de ética dos nossos clientes
Os colaboradores da LBC devem ser proactivos no entendimento das
normas específicas e enquadramento próprio das normas constantes nos
Códigos de Ética e Conduta dos clientes, não dependendo que os informem
relativamente a normas.
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5.2. Integridade e
Responsabilidade

5.2.1. Agimos no melhor interesse da empresa
Concentramo-nos nos interesses da LBC acima dos nossos interesses
pessoais e da nossa capacidade de maximizar remunerações financeiras
pessoais.
Atuamos e tomamos decisões como proprietários responsáveis da
empresa, sendo vigilantes e responsáveis na empresa.
Cada colaborador na LBC deve ajudar a garantir que as decisões sejam
tomadas ao nível certo da organização.
5.2.2. Colaboramos e apoiamo-nos internamente
Acreditamos que a união faz a força e por isso, partilhamos informação e
conhecimento internamente.
O trabalho colaborativo e em equipa é uma matriz da nossa produção
profissional.
5.2.3. Respeitamos as Normas da Empresa
Respeitamos os procedimentos, a estratégia, as orientações e as
instruções da empresa, exceto quando colidem com a nossa consciência.
Respeitamos os padrões de qualidade de produção, de vestuário e de
comportamento nos escritórios da empresa e junto do cliente.
5.2.4. Somos ambientalmente responsáveis
A LBC está comprometida com a proteção do ambiente e com a saúde e
segurança dos nossos colaboradores, clientes e da sociedade.
Estamos empenhados em seguir uma estratégia de sustentabilidade
ambiental, minimizando os impactos negativos ao ambiente causado pelas
nossas atividades e por alcançar melhorias contínuas no nosso
desempenho ambiental.
Animamos os nossos colaboradores a usarem os recursos de forma
cuidadosa e procuramos colaborar com os clientes para melhorar o seu
desempenho a nível de sustentabilidade.
O nosso compromisso para a Excelência
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5.2. Integridade e
Responsabilidade

5.2.5. Usamos as comunicações eletrónicas de forma profissional
As nossas comunicações por e-mail, mensagens instantâneas ou outras
deverão ser sempre apropriadas à utilização profissional no âmbito da
atividade da LBC. Embora se permita o uso pessoal das comunicações
eletrónicas, todas as atividades ilegais, o uso excessivo ou o uso em negócios
não relacionados com a LBC são comportamentos que não são tolerados.
Apenas usamos tecnologias e informações que estamos autorizados a
possuir.
Todos os colaboradores são responsáveis pela segurança, proteção e
controlo dos computadores e de outros dispositivos eletrónicos que a
empresa nos fornece, bem como dos nossos telefones móveis e
computadores pessoais.
5.2.6. Prestamos informação financeira completa, precisa e
verdadeira
A LBC relata todas as informações de modo preciso e honesto.
Os nossos colaboradores devem manter e apresentar os registos
financeiros e contabilísticos da LBC, bem como os relatórios associados,
de acordo com as leis de cada país em que a LBC opera, e basear todos
os relatos em informações precisas e completas.
Os colaboradores da LBC são responsáveis pelo envio de relatórios de
dispêndio de tempo e despesas oportunos, precisos e completos.
5.2.7. Protegemos os nossos ativos
Protegemos todos os ativos materiais e ativos intangíveis da empresa,
designadamente a nossa marca, reputação e informações.
Representamos a marca LBC e utilizamos os seus ativos sempre com um
sentido de preservação do prestígio, reputação e criação de confiança no
serviços que oferecemos.
A perda desses ativos por roubo, uso impróprio ou descuido coloca em
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5.2. Integridade e
Responsabilidade

risco a sustentabilidade da empresa, sendo fundamental garantir o sigilo,
a confidencialidade e a gestão adequada dos arquivos.
Não deverão ser partilhadas pelos colaboradores ou ex-colaboradores
informações confidenciais, a menos que haja autorização para tal.
5.2.8. Garantimos a privacidade de dados e informações pessoais
A LBC respeita e protege as informações individuais dos seus
colaboradores, contactos de clientes e negócios, candidatos a empregose
utilizadores do seu website, reconhecendo a necessidade de proteger a
privacidade pessoal.
Compreendemos os requisitos da privacidade dos dados e usamos os
dados pessoais contidos nos sistemas, na intranet, no e-mail e noutras
aplicações da LBC somente para fins legítimos.
5.2.9. Concorremos lealmente
A LBC é uma empresa de consultoria de mercado, e pretende na sua
atuação reafirmar a sua competitividade junto dos clientes pelo mérito e
nunca através de vantagens desleais.
Procuramos conduzir as nossas propostas e projetos de maneira justa e
dentro da lei, não manipulamos qualquer facto para ganhar vantagens
desleais sobre os nossos concorrentes.
A LBC reconhece a importância da recolha de informações públicas sobre
os nossos concorrentes. No entanto, os colaboradores devem obter essas
informações de maneira ética e justa e compreender, tal como
compreendemos a importância da proteção da nossa propriedade
intelectual, zelar para que não ocorram situações de utilização indevida de
informação, plágio, imagens, marcas, etc.
5.2.10. Cumprimos as leis de aquisição e contratação públicas
A LBC garante o cumprimento de todas as leis e regulamentações sobre
contratação vigentes nos países em que a LBC está presente mercados.
Todo os colaboradores da LBC devem entender os requisitos e as
restrições legais aplicáveis à sua atuação num contexto de prestações de
serviços ao sector público e sector empresarial do Estado.

O nosso compromisso para a Excelência

14

5.2. Integridade e
Responsabilidade

5.2.11. Adquirimos bens e serviços pelos seus méritos
A LBC rege-se pelos princípios da objetividade e rigor na seleção e
avaliação de fornecedores idóneos, orientados para resultados, tendo em
vista a preocupação de assegurar a qualidade do serviço ao menor preço,
através de processos de contratação que observem rigorosamente a
legislação vigente, zelando pela qualidade e sustentabilidade económica e
social.
5.2.12. Não aceitamos o suborno
A LBC rege-se pelos princípios transparência e de não aceitação e doação
de convites de carácter pessoal para hospedagens, viagens, de favores,
presentes ou benefícios financeiros que possam gerar danos à imagem
e/ou aos interesses da empresa e do cliente.
5.2.13. Evitamos conflitos de interesses
Devem ser evitadas situações que promovam a atuação no sentido oposto
aos melhores interesses da LBC, dos nossos clientes ou dos nossos
parceiros.
Devem ser evitadas igualmente situações que possam assemelhar-se a
situações de conflito de interesses entre cliente e a LBC ou entre clientes.
A LBC recomenda aos seus colaboradores que consultem as suas chefias
ou gestores de projetos em situações em que identifiquem potenciais
situações de conflitos de interesse.
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5.3. Respeito pelo Indivíduo

5.3.1. Promovemos um ambiente justo, inclusivo e positivo
A LBC fornece um ambiente propício ao desenvolvimento das pessoas, de
respeito e valorização das suas contribuições exclusivas, e permitindo
oportunidades de crescimento e realização de potencial.
Apostamos em profissionais com elevados índices de preparação, elevada
craveira técnica, carácter, integridade e um forte espírito de equipa e de
partilha.
Proporcionamos um ambiente gerador de talento, investimos no
desenvolvimento profissional dos consultores através da diversidade de
experiências profissionais, formação, uma cultura de respeito individual,
justiça e onde acima de tudo se valoriza o mérito.
Por isso, estamos empenhados em oferecer feedback honesto, oportuno,
e sensível, formal e informalmente, sendo a evolução das carreiras
profissionais dos colaboradores são orientadas pelos seus talentos,
competências e capacidades de desempenho, e também pelas
necessidades da empresa.
Criamos as condições de que potenciam o respeito por todos os seres
humanos, sem discriminar em função de etnia, credo, orientação sexual,
género, crença política ou cultural. Privilegiamos o mérito acima de
quaisquer diferenças e acreditamos que o esforço meritório deve ser
recompensado de forma justa e equitativa.
Não julgamos as pessoas pelas suas diferenças, mas sim pelo seu
desempenho, competências e contribuições. Procuram diversidade e
diferentes pontos de vista, pois acreditamos que nos beneficiam e dá-nos
vantagem competitiva.
5.3.2. Envolvemos as nossas pessoas
Somos recetivos às diversas oportunidades de colaborar com os nossos
colaboradores e de ouvir as suas opiniões e preocupações. Procuramos
maneiras de entender o que é importante dos diversos pontos de vista.
5.3.3. Respeitamos as obrigações de empregos anteriores
Em quaisquer circunstâncias, respeitamos as obrigações que os
colaboradores novos possam ter para com os seus empregadores atuais
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5.3. Respeito pelo Indivíduo

ou anteriores, tais como as restrições sobre informações confidenciais ou
proprietárias ou se eles podem trazer clientes ou colaboradores do seu
antigo empregador.
Antes de começarem a trabalhar na LBC, os novos colaboradores deverão
solucionar todos os problemas ou preocupações relacionadas com o seu
emprego.
5.3.4. Promovemos o Respeito
A LBC não tolera nem permite qualquer tipo de assédio ou
comportamento, comentários ou contactos físicos abusivos, nem qualquer
outra conduta inapropriada.
5.3.5. Incentivamos o envolvimento em atividades beneficentes
Acreditamos que a participação ativa em atividades de Responsabilidade
Social é algo de grande valor para os colaboradores, para a empresa e
para a Sociedade, por isso a LBC promove um Programa de
Responsabilidade Social e voluntariado, incentivando os colaboradores
interessados da LBC a doar o seu trabalho e experiência, usando o seu
tempo pessoal como voluntário em causas de enorme impacto na
Sociedade.
No entanto, antes de usar o nome da LBC para apoiar uma organização ou
evento beneficente, os colabores devem consultar a equipa de
Responsabilidade Social da empresa.
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6. Estrutura para a Tomada de
Decisão Ética

Cada colaborador é responsável pessoalmente e por inteiro pelo
cumprimento das normas definidas neste Código de Ética e de Conduta.

Em caso de dúvida, deverá consultar o seu superior hierárquico.
Se o problema se colocar no âmbito de atividade de projeto, deverá
consultar o diretor de projeto. Se a decisão deste ainda colocar dúvida ao
colaborador então este deverá consultar o Country Manager e, em
Portugal, o Office Manager. Em último recurso, deverá ser consultado o
Managing Partner.
Casos que não se coloquem no âmbito de projeto devem ser apresentados
ao Country Manager e, em Portugal, ao Office Manager.
Todos os casos reportados ao Country Manager ou Office Manager, devem
ser reportados por estes ao Managing Partner para conhecimento.
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