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Breve mensagem dos Administradores-Delegados 
 e do Director de Ética do Grupo

O Standard Bank está empenhado em ser a instituição de 
serviços financeiros líder em, para e transversalmente a 
toda a África, oferecendo aos nossos clientes uma experiên-
cia excepcional e valor de qualidade superior. 

Este empenho significa crescer e melhorar incansavel-
mente o nosso negócio nos países em que já operamos e 
expandir-nos para outros. 

Somos uma empresa grande e diversa e, para guiar o nos-
so crescimento de uma forma coesa, acordámos algumas 
linhas condutoras comuns, como os nossos valores. Este 
quadro está definido com maior clareza no Código de Ética. 

O nosso Código de Ética está desenhado para: 

• Facilitar uma maior assunção de responsabilidades e 
um processo decisório mais rápido a todos os níveis da 
nossa empresa; e  

• Garantir que, na nossa qualidade de importante orga-
nização do sector dos serviços financeiros, cumprimos 
os mais elevados padrões de práticas comerciais 
responsáveis nas nossas interacções com todas as 
nossas partes interessadas. 
 

• Instamos-vos a ler e compreender o Código de Ética e 
a familiarizarem-se com a forma como vos diz respeito 
e a o vosso papel no Grupo. 
 

• Se forem confrontados pessoalmente ou observarem 
situações que possam ser contrárias à nossa ética – 
aos nossos valores e princípios éticos nucleares – têm 
a obrigação de resolver ou comunicar esses incidentes, 
recorrendo às abordagens descritas no Código de 
Ética. 

• Estamos pessoalmente empenhados no nosso Código 
de Ética e apelamos a cada um de vós para que assu-
ma o mesmo compromisso.

Finalidade e uso do nosso Código de Ética 

O Código de Ética é necessário para definir parâmetros 
claros sobre princípios aceitáveis dentro dos quais os cola-
boradores do Standard Bank tenham poderes para tomar 
decisões e agir. O Código de Ética funciona como um impor-
tante ponto de referência para políticas presentes e futuras 
e está alinhado pelas melhores práticas em termos de go-
vernação e cumprimento normativo.

O Código de Ética define os nossos valores em maior por-
menor e consagra uma estrutura e orientações para um 
processo decisório baseados em valores. É consentâneo 
com as leis dos países em que o Standard Bank opera.

O Código de Ética deve ser usado como um importante pon-
to de referência para os colaboradores quando resolvem 
pessoalmente questões éticas com que sejam confronta-
dos. O Código de Ética deve ser usado a título de enquadra-
mento e contributo para acordos de desempenho e meca-
nismos de suporte. 
Nota: Se não tiverem a certeza quanto ao que devem fazer 
numa certa situação, têm a obrigação de procurar orienta-
ção através dos processos descritos no Código de Ética.

Os nossos valores e princípios éticos

• Os nossos valores servem de farol para guiar os nossos 
actos e as nossas decisões. Constituem valores do 
Standardbank os seguintes:  

• Servir os nossos clientes; 
• Capacitar os nossos colaboradores; 
• Remunerar os nossos accionistas; 
• Ser proactivos; 
• Trabalhar em equipa; 
• Respeitarmo-nos uns aos outros; 
• Defender os mais elevados níveis de integridade; e 
• Fazer sempre melhor.

 
• Os nossos princípios éticos dão-nos mais detalhes so-

bre como os nossos valores se aplicam no local de tra-
balho, incluindo orientações sobre a sua aplicação em 
situações concretas.

Congregar os nossos valores

Vistos como um todo, os nossos 8 valores guiam-nos para 
uma mensagem ou filosofia global nas nossas interacções 
com as nossas principais partes interessadas, sejam elas 
os nossos clientes, os nossos colaboradores ou os nossos 
accionistas. 

O cerne desta filosofia é que colocamos os clientes no cen-
tro de tudo o que fazemos. Acreditamos que a riqueza dos 
nossos accionistas e o bem-estar dos nossos colaborado-
res são consequência de um eficaz serviço aos clientes. 

Temos de nos focar em duas  prioridades para nos tornar-
mos e nos mantermos uma organização  sustentável e rele-
vante e remunerar adequadamente os nossos accionistas. 
Temos de focar as nossas energias e a nossa atenção em 
fornecer aos nossos clientes produtos, serviços e soluções 
adequados às suas necessidades. 

Os nossos líderes têm de encorajar e ajudar os nossos cola-
boradores a desenvolver o seu pleno potencial. 

A fundação subjacente a estas prioridades é que tudo o que 
fazemos para os nossos  clientes e os nossos colaboradores 
se baseia em sólidos princípios comerciais. 

O NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA EM PERSPECTIVA
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Formas de Trabalhar

Temos 4 directrizes quanto à forma como trabalhamos uns 
com os outros: 

1.  Adiantamo-nos proactivamente, de uma maneira devi-
damente ponderada, ao invés de reagir a situações para as 
quais não estamos preparados; 

2. Acreditamos que através de equipas, no seio e transversal-
mente as unidades de negócios, divisões e países, alcançare-
mos um sucesso muito maior do que como pessoas isoladas;  
3. Reconhecendo as obrigações correspondentes a cada 
um dos nossos direitos, agimos com a maior consideração 
pela dignidade de todas as pessoas. Demonstramos res-
peito por todas as pessoas e pelos valores e princípios do 
Standard Bank. 
 
4. Deve ser claro para todas as nossas partes interessadas 
que a integridade transparece em tudo o que fazemos. 

Viver os nossos valores

Servir os nossos clientes 

Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para assegurar 
que fornecemos aos nossos clientes produtos, serviços e 
soluções adequados às suas necessidade e tudo o que faze-
mos para os nossos clientes baseia-se em sólidos princípios 
comerciais.

Ser justo para os clientes: Devemos assegurar que os clien-
tes são centrais na nossa estratégia e na forma como faze-
mos negócios. Devemos tratar todos os clientes com justiça 
e aplicar políticas adequadamente a todos os clientes, inde-
pendentemente do género, raça, religião, orientação sexual e 
factores comparáveis. Quando tratamos com clientes deve-
mos conduzir-nos com os mais elevados níveis de integridade.  
  
Fornecer excelentes produtos, serviços e soluções: 
Devemos fornecer produtos, serviços e soluções que são 
desenhados para satisfazer as necessidades de grupos 
de clientes identificados e assegurar que os produtos, 
serviços e soluções são direccionados em consequên-
cia. Devemos proteger a confidencialidade de toda a in-
formação de clientes. Devemos recorrer a juízos razoá-
veis para ponderar a segurança, facilidade e custos na 
concepção, instalação e manutenção de todas as faci-
lidades bancárias e de manuseamento de numerário.  

Manter os clientes informados: Devemos dar sempre 
aos clientes informações claras e apropriadas.  

Determinar as necessidades dos clientes de for-
ma responsável: Devemos aconselhar os clien-
tes com base nas suas circunstâncias. Não de-
vemos conceder crédito sem conhecer o nível de 
endividamento e a capacidade de reembolso do cliente.  

Cumprir as expectativas dos clientes: Devemos oferecer 
produtos, serviços e soluções aos clientes que cumpram 
padrões aceitáveis e sejam consentâneos com o que foram 
levados a esperar.  

Manter os nossos processos fáceis e simples: Os clien-
tes não devem enfrentar barreiras quando querem mudar 
produtos, trocar fornecedores, apresentar reclamações ou 
queixar-se. Devemos resolver ou comunicar assim que pos-
sível incidentes de serviços de má qualidade ou inapropria-
dos. 

Capacitar os nossos colaboradores

Incentivamos e ajudamos os nossos colaboradores a de-
senvolver todo o seu potencial e avaliamos os nossos líderes 
pela qualidade da maneira como fazem crescer e desafiam 
as pessoas que lideram.

Dar oportunidades para desenvolvimento profissional.
• Devemos reconhecer que o desenvolvimento, para 

benefício conjunto da pessoa e do Standard Bank, 
é uma responsabilidade partilhada por chefes de 
equipa e membros de equipa e que o desenvolvi-
mento anda de mãos dadas com o contributo. 

• Ambiente de trabalho – Devemos reconhecer que o 
desenvolvimento se deve verificar num contexto de 
cargas de trabalho geríveis e sustentáveis, em que 
as necessidades dos clientes não fiquem compro-
metidas. 

• Mecanismos de desenvolvimento: Devemos facili-
tar o desenvolvimento das pessoas através de for-
mação, treino e mentoria e tarefas no contexto do 
trabalho ou a um nível de progressão. Ao encorajar o 
desenvolvimento, devemos identificar e reconhecer 
as pessoas que ajudam a desenvolver outras (quer 
através de mentoria e treino directos, quer propor-
cionando oportunidades de crescimento). Os cola-
boradores que aplicam conhecimentos novos de-
vem ser guiados com paciência. 

Avaliar objectivamente o desempenho: Devemos par-
ticipar construtiva e objectivamente em processos de 
avaliação do desempenho. Devem incluir a comunicação 
clara de critérios, ser coerentes e possibilitar que sejam 
dados e recebidos comentários de forma responsável.  

Aplicar uniformemente os valores e princípios éticos 
do Standard Bank. Devemos aplicar os valores e princípios 
éticos do Standard Bank uniformemente em todos os paí-
ses, regiões e níveis laborais. 

Remunerar os nossos accionistas

Sabemos que justificamos a nossa existência ao proporcio-
nar rendimentos de longo prazo adequados aos nossos ac-
cionistas. Esforçamo-nos ao máximo por atingir os nossos 
vários objectivos e cumprir os nossos compromissos.
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Criar valor sustentável: Devemos gerir o Standard Bank 
de forma lucrativa, procurando simultânea e continuamen-
te formas de aumentar receitas e diminuir custos. Inclui 
usar tempo e recursos eficientemente e construir relações 
de longo prazo, mutuamente benéficas, com clientes. 

Respeitar boas práticas de governo societário: Devemos 
respeitar as leis, regulamentos e directrizes sectoriais nas 
várias jurisdições em que desenvolvemos a nossa activida-
de, bem como políticas e procedimentos internos. 

Proteger a propriedade intelectual: Devemos tratar a 
propriedade intelectual do Standard Bank como um valioso 
activo comercial e divulgar informações sobre propriedade 
intelectual do Standard Bank às partes relevantes apenas 
com base na necessidade de a conhecerem. Informações 
confidenciais ou sensíveis não devem, em caso algum, ser 
partilhadas com pessoas não autorizadas ou com concor-
rentes. 

Proteger o nome e a reputação do Standard Bank: 
Quando representamos o Standard Bank, devemos ser vis-
tos a viver todos os valores do Standard Bank, a posição po-
sitiva do Standard Bank e tudo o que defende no trato com 
partes internas e externas. 

Evitar comportamentos contrários a uma concorrência 
leal: Não devemos participar em cartéis caracterizados por 
actividades que envolvam abordagens conluiadas à fixação 
de preços, apresentação de propostas em concursos, divi-
são de mercados, definição de descontos e abatimentos ou 
boicotes conjuntos, ou a fornecedores ou clientes. Não de-
vemos abusar de posições dominantes no mercado. 

Envolver-se em actividades políticas de forma respon-
sável: 

• Organizacionalmente: Os representantes desig-
nados do Standard Bank devem envolver-se, de 
uma forma transparente e imparcial, com políticos 
e partidos políticos apropriados, com vista a fazer 
uma diferença positiva no bem-estar do país rele-
vante e no ambiente de negócios do Standard Bank. 
Os pedidos de financiamento ou as decisões de fi-
nanciar partidos políticos são remetidos ao Admi-
nistrador Delegado do banco. 

• Individualmente: As pessoas devem ser livres de 
se envolverem em actividades políticas lícitas na 
sua capacidade pessoal, mas não devem usar re-
cursos nem tempo do Standard Bank para esse 
efeito. Quando houver relações pessoais com inter-
venientes políticos, os colaboradores do Standard 
Bank devem precaver-se contra essas relações se-
rem usadas para influenciar indevidamente proces-
sos decisórios de natureza política ou a tomada de 
decisões no Standard Bank. 

Ser proactivos 

Esforçamo-nos por nos manter a frente ao sermos mais 
activos do que reactivos, mas os nossos actos são sempre 
cuidadosamente ponderados.

Adiantar-se e abraçar a mudança: Devemos interagir de 
forma construtiva com a mudança, adiantando-nos a ela 
sempre que possível. Devemos assumir responsabilidade 
pessoal por fazer mudanças apropriadas nos nossos am-
bientes de trabalho e por apoiar e treinar os membros da 
equipa durante o processo de mudança. 

Encorajar e recompensar a inovação de forma respon-
sável: Devemos estar conscientes do potencial para inova-
ções de valor acrescentado em todos os produtos, serviços, 
soluções e processos e encorajar e recompensar colabora-
dores que inovem dentro dos níveis de tolerância ao risco do 
Standard Bank. 

Manter e partilhar informações exactas e úteis: Deve-
mos manter registos adequados e acessíveis e partilhar 
informações não confidenciais com colegas para facilitar 
melhorias e oportunidades de crescimento. 

Trabalhar em equipa 

Nós e todos os aspectos do nosso trabalho somos e são 
interdependentes. Estamos cientes de que, como equipa, 
conseguimos resultados  muitos maiores do que como pes-
soas isoladas. Valorizamos as equipas, dentro e entre unida-
des de negócios, divisões e países.

Ser responsável individualmente pelos nossos actos: 
As pessoas, quando trabalham em equipa, devem ser claras 
quanto ao seu papel e devem ser responsabilizadas pes-
soalmente pelas suas responsabilidades no seio da equipa.

Impedir favoritismos: Devemos precaver-nos de favoritis-
mos não permitindo que amizades ou preferências pessoas 
influenciem decisões.

Extrair valor de perspectivas diferentes: Devemos valori-
zar e encorajar a diversidade, dado que permite que surjam 
perspectivas e pontos de vista diferentes. Abrange a diversi-
dade na composição demográfica de equipas e em estilos 
de pensamento e de trabalho. 

Trabalhar em união: Devemos promover a colaboração in-
terdepartamental, inter-divisional e interpessoal para o bem 
do Standard Bank e das suas partes interessadas. Inclui 
partilhar meios bem sucedidos de melhorias em produtos, 
serviços, soluções e processos.  

Reconhecer o contributo de pessoas e equipas: Deve-
mos reconhecer o mérito das pessoas quando devido, bem 
como das equipas. Ao fazê-lo, devemos reconhecer que a 
equipa última é o Standard Bank e que é a ele que as pes-
soas devem a sua lealdade primária. 
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Respeitarmo-nos uns aos outros 

Temos a maior consideração pela dignidade de todas as 
pessoas. Respeitamo-nos uns aos outros e o que o Stan-
dard Bank representa. Reconhecemos que há obrigações 
correspondentes aos nossos direitos individuais.

Reconhecer a dignidade humana: Devemos procurar ga-
rantir que todos os colaboradores, clientes e outras partes 
interessadas tenham uma experiência digna nas suas inte-
racções com o GSB.

Valorizar o GSB e o que ele defende: Devemos descrever 
o GSB, as suas actividades e os seus colaboradores (a todos 
os níveis) de forma positiva quando interagimos com partes 
interessadas internas e externas. Quando verificamos que 
há espaço para melhoria, devemos empenhar-nos em con-
tribuir para essa melhoria de uma maneira positiva. 

Providenciar um ambiente de trabalho livre de assédio 
e intimidação: Devemos criar um ambiente de trabalho li-
vre de assédio e intimidação. Este objectivo pode ser alcan-
çado através de um comportamento cortês e respeitoso e 
sem adoptar atitudes que possam ser vistas como intimida-
ção ou assédio por outras pessoas. 

Cumprir a regulamentação sobre saúde e segurança no 
trabalho: Devemos tomar todas as medidas razoáveis para 
impedir acidentes e ferimentos no local de trabalho. Deve-
mos cumprir as leis sobre saúde e segurança no trabalho 
nas jurisdições relevantes, bem como as normas sobre saú-
de e segurança no trabalho do GSB. 

Proteger activos físicos do GSB: Devemos tratar os bens, 
equipamentos e activos físicos do GSB com cuidado e res-
peito. Os activos a que temos acesso legítimo, como com-
putadores portáteis, não devem ser usados indevidamente 
para fins diferentes da actividade do banco. 
 
Defender os mais elevados níveis de integridade

Todo o nosso modelo de negócio é baseado na confiança 
e na integridade percepcionadas pelas diversas partes inte-
ressadas, especialmente os nossos clientes.

Ser honesto: Devemos agir com verdade e honestidade 
perante todos os grupos de partes interessadas, como cola-
boradores, clientes, accionistas, fornecedores e concorren-
tes. Ser honesto também implica respeitar as leis, regras e 
regulamentos dos países em que operamos e honrar com-
promissos contratuais.  Não devemos apresentar-nos a nós 
próprios ou ao GSB de uma forma deturpada, dar informa-
ções falsas, manipular sistemas para ganho pessoal ilegíti-
mo, envolver-nos em actividades como operações de inicia-
dos ou interagir com concorrentes de formas que excedam 
práticas concorrenciais aceites. 

Evitar tanto conflitos de interesses reais como percep-
cionados: Devemos evitar colocarmo-nos em posições em 
que interesses pessoais conflituem com os nossos deveres 

perante o GSB. Abrange a divulgação de interesses pessoais 
ou familiares que possam influenciar transacções comer-
ciais dentro do GSB ou com o GSB. Quando representa-
mos o GSB, devemos estar conscientes da possibilidade de 
conflitos de interesses entre diferentes áreas ou clientes do 
GSB ou entre o GSB e os seus clientes e gerir esses conflitos 
activamente.  

Aceitar presentes e entretenimento de forma respon-
sável: Nunca devemos aceitar dinheiro como presente e 
não devem ser aceites presentes não monetários ou entre-
tenimento se criar-se a impressão de que pode ser obtida 
alguma vantagem comercial indevida. Além disso, devemos 
seguir a política da unidade de negócios quanto à proibição 
ou limites, em termos de valor e frequência, acima dos quais 
devemos declarar a aceitação de presentes não monetários 
e entretenimento. 

Dar presentes e entretenimento de forma responsável: 
Nunca devemos dar dinheiro como presente e não devem 
ser dados presentes não monetários ou entretenimento  se 
criar-se a impressão de que pode ser obtida alguma vanta-
gem comercial indevida. Além disso, devemos seguir a polí-
tica da unidade de negócios quanto à proibição ou limites, 
em termos de valor e frequência, acima dos quais devemos 
declarar a oferta de presentes não monetários e entreteni-
mento.

Evitar o pagamento de comissões ilegítimas: Só de-
vemos pagar e divulgar comissões por negócio trazido ao 
GSB por agentes legítimos. Não devemos pagar comissões 
a agentes para efeitos de se envolverem em actividades ile-
gais ou contrárias à ética, nem comissões sem justificação 
razoável (em termos de natureza e montante) para o tipo de 
trabalho requerido. 

Combater e comunicar actividades contrárias à ética 
ou criminosas: Temos a obrigação de procurar aconse-
lhamento ou comunicar condutas contrárias à ética ou ac-
tividades criminosas, bem como suspeitas das mesmas, 
incluindo roubo, fraude, corrupção ou intimidação. Os de-
nunciantes devem ser protegidos de vitimização. 

Fazer sempre melhor

Temos confiança na nossa capacidade de alcançar objecti-
vos ambiciosos e celebramos os nossos sucessos, mas nun-
ca nos devemos permitir tornarmo-nos complacentes nem 
arrogantes.

Ter confiança para alcançar objectivos ambiciosos: 
Devemos procurar alcançar objectivos ambiciosos, como 
pessoas e como equipas. Quando celebramos os nossos 
sucessos, devemos precaver-nos contra a complacência e 
não devemos minar nem desacreditar outros ou tornarmo-
-nos arrogantes. 

Ter confiança para alcançar objectivos ambiciosos: De-
vemos procurar alcançar objectivos ambiciosos, como pes-
soas e como uma equipa. Quando celebramos os nossos 
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sucessos, devemos precaver-nos contra a complacência, 
não devemos minar nem descreditar outros, nem nos tor-
nar arrogantes. 

Cumprir as legítimas expectativas das nossas partes 
interessadas: Devemos procurar compreender as pers-
pectivas de partes interessadas a respeito de questões que 
as afectam e devemos ter essas perspectivas em conta nas 
nossas soluções. Abrange a consulta de colegas de outras 
áreas de negócios, quando apropriado. 

Expressar identidade pessoal com dignidade e tole-
rância. Não devemos impor as nossas filosofias e crenças 
pessoais aos outros. Devemos reconhecer que pessoas 
diferentes têm perspectivas diferentes e que os eventuais 
mal-entendidos devem ser explorados construtivamente e 
num espírito de respeito mútuo. 

Mecanismos potenciadores da ética 

Por vezes, podem estar inseguros quanto a saber se uma 
decisão ou um acto que têm de praticar é consentâneo com 
a letra e o espírito do Código de Ética. Podem querer obter 
aconselhamento sobre como proceder. Outras vezes, po-
dem suspeitar ou acreditar que viram uma conduta que não 
é consentânea com a letra e o espírito do Código de Ética.

Sempre que possível, devem tentar resolver a questão no 
sítio em que surgiu ou através do processo de aconselha-
mento ou outros processos informais antes de a comunicar, 
salvo se suspeitarem de roubo, fraude ou corrupção. 

Os processos de aconselhamento ético e comunicação não 
afastam os mecanismos de aconselhamento ou comunica-
ção da unidade de negócios local; ao invés, alinham-se por 
eles.  

Se precisarem de orientação sobre a abordagem adequada, 
devem discutir o assunto com o vosso superior hierárquico 
ou com o parceiro comercial  de Pessoas e Cultura da unida-
de de negócios. 

Processo de aconselhamento ético

Têm a obrigação de procurar aconselhamento de forma 
confidencial seguindo o processo descrito abaixo até que a 
vossa questão seja tratada.

1. Resolver a questão vós mesmos ou com um dos vossos 
membros da equipa, por: 

• Referência de um princípio do Código de Ética; ou 

• Trabalho através dos princípios ACTION; ou 

• Referência de outras políticas e procedimentos da uni-
dade de negócios local ou do Grupo. 

• Se julgarem que não o podem fazer, por qualquer mo-

tivo (ou se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu 
julgamento).

 
2. Resolver a questão através de uma discussão confiden-
cial com o superior hierárquico directo ou outra pessoa 
apropriada, como descrito nos procedimentos aplicáveis da 
unidade de negócios local. 

Sempre que se julgar que não o podem fazer, por qualquer 
motivo, ou se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu jul-
gamento,  

3. Resolver a questão através de uma discussão confiden-
cial com o parceiro comercial de Pessoas e Cultura da uni-
dade de negócios. 
Sempre que se julgar que não o podem fazer, por qualquer 
motivo, ou se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu jul-
gamento.
  
4. Resolver a questão através de uma discussão confiden-
cial com o executivo de Pessoas e Cultura da unidade de 
negócios. 

As questões que são levadas à atenção de gestores, parcei-
ros ou executivos de Pessoas e Cultura podem ser resolvi-
das através de um dos seguintes mecanismos: 

As questões que são levadas à atenção de gestores, parcei-
ros ou executivos de Pessoas e Cultura podem ser resolvi-
das através de um dos seguintes mecanismos: 

• Referência de políticas ou procedimentos apropriados 
da unidade de negócios local ou do Standard Bank; 

• Discussão bilateral entre a pessoa que levanta a ques-
tão e o gestor, parceiro comercial ou executivo de Pes-
soas e Cultura; 

• Facilitação de uma discussão entre as partes afectadas; 

• Facilitação de uma discussão entre as partes afectadas 
e outros colaboradores conhecedores (por exemplo, 
colaboradores responsáveis pelo Compliance, outros 
gestores seniores); 

• Envio para o processo de comunicação em matéria de 
ética.

O Standard Bank recomenda que todos os colaboradores 
solicitem aconselhamento ético em caso de incerteza.  

Todos os gestores, parceiros comerciais e executivos de 
Pessoas e Cultura , e  colaboradores responsáveis pela ética 
têm de tratar os pedidos de aconselhamento ético com a 
mais rigorosa confidencialidade. 
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Sempre que possível, os colaboradores devem seguir os 
procedimentos locais apropriados e, quando esses procedi-
mentos não preverem um processo informal, devem comu-
nicar as questões nos termos dos mecanismos de comuni-
cação aplicáveis. 

Confidencialidade significa que o gestor com quem falam 
conhece a vossa identidade, mas não a irá divulgar a mais 
ninguém, salvo se houver uma obrigação legal de o fazer ou 
o colaborador responsável pela ética considerar que há um 
risco grave para a reputação do banco. 

Processo de comunicação em sede de ética

Todo colaborador têm a obrigação de comunicar confiden-
cial ou anonimamente qualquer conduta observada que 
não seja consentânea com a letra e o espírito do Código de 
Ética e esteja a causar danos ao Standard Bank ou a qual-
quer um dos seus grupos de partes interessadas, seguindo 
os processos abaixo, até que a vossa questão seja tratada. 
Devem notar, no entanto, que quando procedimentos apli-
cáveis da unidade de negócios local preverem mecanismos 
de comunicação alternativos, esses procedimentos da uni-
dade de negócios local devem ser seguidos. 

Há diferentes processos a serem seguidos, dependendo se 
a questão envolve roubo, fraude ou corrupção ou outra con-
duta contrária aos nossos valores e ética. 

Se a questão envolver roubo, fraude ou corrupção deve-se:

• Comunicar a questão confidencialmente ao superior 
hierárquico.

Se julgarem que não o podem fazer, por qualquer motivo (ou 
se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu julgamento): 

• Comunicar a questão através da Linha Directa de Ética 
e Fraudes ou de outro mecanismo de denúncia apro-
priado da unidade de negócios local. 

Se a questão envolver outro tipo de conduta contrária aos 
nossos valores e ética: 

• Comunicar a questão confidencialmente aos vossos 
parceiros comerciais de capital humano da unidade de 
negócios. 

Se julgarem que não o podem fazer, por qualquer motivo (ou 
se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu julgamento): 

• Comunicar a questão confidencialmente ao vosso exe-
cutivo de Pessoas e Cultura da unidade de negócios. 

Se julgarem que não o podem fazer, por qualquer motivo (ou 
se os envolvidos tiverem dúvidas sobre o seu julgamento): 

• Comunicar a questão através da Linha Directa de Ética e 
Fraudes (ver notas mais abaixo) ou de outro mecanismo 
de denúncia apropriado da unidade de negócios local. 

As questões que forem comunicadas serão objecto de uma 
investigação preliminar informal, após o que serão resolvi-
das através de um dos seguintes mecanismos (dependen-
do da natureza da questão): 

• Envio para um dos mecanismos de resolução informal 
descritos no processo de aconselhamento ético ou ou-
tro procedimento apropriado; ou 

• Envio para o processo de queixas, de cumprimento nor-
mativo ou outro processo apropriado da unidade de ne-
gócio local; ou 

• Envio para a Divisão de Controlo do Crime Financeiro do 
Grupo para investigação e acções ulteriores; ou 

• Envio ao colaborador responsável pela ética apropriado 
da unidade de negócios para atenção pessoal por parte 
deste. 

É preferível uma comunicação confidencial a uma comuni-
cação anónima. Embora se aceitem comunicações anóni-
mas, podem não resultar na adopção de medidas. Isto de-
ve-se ao facto de ser muito difícil tomar medidas com base 
em alegações sem conhecer as partes afectadas ou quando 
as provas estão incompletas. 

Todas as comunicações à Linha Directa de Ética e Fraudes 
(e outros mecanismos formais de denúncia) são registadas 
junto do colaborador responsável pela ética no Grupo. 

As comunicações mal intencionadas são encaradas com 
muita seriedade. 

O anonimato significa que não revelam o vosso nome quan-
do comunicam uma questão. Ninguém conhece a vossa 
identidade, excepto se optarem por a dizer a alguém.

Colaboradores  responsáveis pela ética da 
unidade de negócios 

Cada unidade de negócios do Standard Bank tem um exe-
cutivo sénior que é responsável por conduzir actividades 
a respeito de valores e ética na unidade de negócios e por 
representar a unidade de negócios em fóruns relacionados 
com ética. Também há um colaborador responsável pela éti-
ca no Grupo, cujo papel é coordenar questões relacionadas 
com valores e ética em todo o Standard Bank. Deve notar-se 
que os valores e a ética devem ser integrados no trabalho do 
dia a dia de todos os colaboradores – a finalidade dos cola-
boradores  responsáveis pela ética limita-se a agirem como 
pontos de foco formais e, se necessário, árbitros finais de 
decisões difíceis.

Responsabilidade por procurar aconselhamento 
ou comunicar

É responsabilidade do Standard Bank garantir que existem 
processos seguros e geridos eficazmente para que os co-
laboradores procurem aconselhamento ou comuniquem 
condutas contrárias à ética. 
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Por sua vez, é responsabilidade de todos os colaboradores 
comunicar condutas contrárias à ética ou procurar aconse-
lhamento quando estão inseguros quanto à ética de uma 
decisão ou linha de conduta.

Custódia

Cada colaborador tem um papel no Código de Ética. 
O Director de Ética do Grupo e o Administrador Delegado 
são os custodiantes formais do Código de Ética e são res-
ponsáveis pela sua gestão e aperfeiçoamento. 
Se tiverem questões ou sugestões relativas ao conteúdo do 
Código de Ética, podem contactar ao Director de Ética do 
Grupo através da Linha Directa de Ética e Fraudes.

Certificação 

O Código de Ética foi certificado pelo Instituto de Ética da 
África do Sul como respeitando os mais altos padrões inter-
nacionais de melhores práticas.

Tomar decisões baseadas em valores: Princípios 
ACTION 

Quando se é confrontado com uma decisão ou acto para o 
qual não existe um princípio claro no Código de Ética, ajuda 
ponderar as nossas opções recorrendo aos princípios AC-
TION:

Agir de forma responsável: 

• Tenho todas as informações ao meu dispor?

• As informações foram verificadas? 

• Quem é responsável? 

• A linha de conduta que prefiro cria confiança entre 
outros colaboradores? 

Considerar os valores e princípios éticos do GSB 

• A linha de conduta que prefiro reflecte o nosso valor de 
integridade? 

• É consentânea com outros valores e princípios do GSB?

 
Ter confiança no seu próprio julgamento 
 linha de conduta que prefiro é justa? 

• Corresponde ao que deve ser feito? 

• Como seria interpretada se aparecesse na primeira pá-
gina de um jornal? 

Identificar as partes interessadas 

• A linha de conduta que prefiro tem um impacto positivo 
nos nossos clientes? 

• Tem um impacto positivo num grupo de colaboradores 
ou numa equipa ou só numa pessoa? 

• Tem um impacto positivo noutras partes interessadas, 
por exemplo, accionistas e a sociedade? 

Obedecer às regras 

• A linha de conduta que prefiro cumpre todas as leis e 
regulamentos relevantes? 

• Cumpre as directrizes relevantes sobre as melhores 
práticas? 

• Cumpre a política do GSB? 

Notificar as pessoas apropriadas 

• Envolvi as pessoas certas para resolver a questão? 

• A comunicação foi franca e honesta? 

• Os potenciais problemas foram discutidos? 
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Contactos das Linhas Directas de Ética e Fraudes

Contactos:

800 412 412 (Linha do Cliente Grátis)

+258 21 355700 (Linha do Cliente)

800 411 411 (Denúncias anónimas)

Endereços electrónicos (emails):

linhadocliente@standardbank.co.mz

denuncias.anonimas@tip-offs.com e whistleblowingline@tip-offs.com

reclamacao@standardbank.co.mz
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