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Nos últimos anos temos tido notícias, quase que diariamente, de sucessivos 

escândalos de corrupção envolvendo empresas privadas e estatais e até 

mesmo órgãos da administração pública. Não faltam exemplos de condutas 

pouco louváveis, que direta ou indiretamente inviabilizam o ambiente de 

negócios, e em alguns casos até mesmo prejudicam o crescimento do País, 

visto que denigrem nossa imagem para o mundo e inibem investimentos. 

Se por um lado tais comportamentos chocam a sociedade, tendo em vista a 

proporção que foram adquirindo, é nítida a percepção de que os esforços da 

Justiça em combatê-los nunca foram tão insistentes e efetivos no Brasil. Mas 

até que ponto as empresas e os cidadãos também estão ajudando nesse 

processo de combater práticas ilícitas e valorizar a ética? 

Tanto pelos custos financeiros, quanto pelos custos sociais, corrupção e outras 

práticas ilegais, como importações fraudulentas, são um enorme obstáculo ao 

desenvolvimento do País, afetando instituições públicas e privadas, 

intensificando a instabilidade política, causando a distorção da concorrência, 

afetando a competitividade e os mecanismos de livre mercado, deteriorando a 

qualidade de produtos e serviços, mitigando a confiança nos agentes 

econômicos e, finalmente, aumentando os custos de transação. 

Especialmente no segmento de iluminação, isso significa que cada vez que 

uma pessoa física ou jurídica adquire um produto fora dos padrões de 

qualidade, abaixo do preço de custo ou sem nota fiscal está estimulando uma 

lamentável estatística: estima-se que 40% das lâmpadas comercializadas no 

País têm algum índice de subfaturamento. 

É muito dinheiro no bolso de quem toma o risco de fornecer esses itens ao 

comércio e ainda revendê-los, o que também configura crime, mas sobretudo 

uma ameaça ao consumidor, que está sujeito não apenas a ter um produto que 

não ilumina e não dura o que promete, mas que pode colocar sua vida em 

perigo. 

Todo esse movimento que envolveu a sociedade brasileira, de valorização da 

ética, foi um estímulo para a Abilumi criar e formalizar recentemente o Código 

de Ética da entidade, cuja principal função é educativa e orientadora, mas que 

também prevê a exclusão da empresa que não agir dentro das premissas. 



Todas as empresas associadas assinaram o documento, comprometendo-se a 

adotar boas práticas de governança corporativa, que vão nortear o 

desenvolvimento do seu negócio e a atuação no mercado. 

O Código de Ética da Abilumi determina, por exemplo, o respeito às normas de 

saúde e segurança determinadas nas legislações específicas, a atuação em 

conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, sobretudo a 

legislação fiscal, previdenciária e aduaneira, e a transparência nas relações 

das empresas com autoridades públicas, de forma a assegurar a construção de 

relações íntegras e sustentáveis.  

Outro ponto reforça o comprometimento das empresas associadas em realizar 

suas atividades de importação, fabricação e comercialização, inclusive as suas 

embalagens, utilizando-se somente de produtos certificados pelas normas 

técnicas vigentes, sobretudo as promulgadas pelo Inmetro, respeitando-se 

sempre as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Especificamente nos atos de importação e venda, os associados da Abilumi 

que assinaram o Código de Ética se comprometem a declarar corretamente as 

quantidades, os preços e, para a indicação dos NCM’s dos produtos 

negociados, seguir as recomendações dadas pela entidade, além de atender 

rigorosamente a todas as regulamentações e obrigações legais. 

Isso inclui seguir o que determina a Lei Anticorrupção n.º 12.846/13, a qual 

oferece diretrizes específicas sobre a conduta esperada no relacionamento 

com o Setor Público. É proibido solicitar ou oferecer dinheiro, favores ou 

quaisquer formas de benefícios, incluindo o empréstimo de bens e recursos a 

autoridades, agentes e funcionários públicos para adquirir ou agilizar a 

prestação de serviços, obtenção de contratos, licenças ou qualquer forma de 

influência no poder de decisão de funcionários públicos.  

No que se refere à participação em Licitações Públicas, os Associados da 

Abilumi declaram cumprir a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93), as demais leis 

aplicáveis, tendo sempre conduta ética e transparente, e cumprindo as normas 

da licitação em questão. 

O compromisso com o meio ambiente também está presente no documento. 

Quanto à descontaminação e logística reversa das lâmpadas pós-consumo, as 

empresas associadas comprometem-se a obedecer o que diz a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos bem como o Acordo Setorial assinado com o 

Ministério do Meio Ambiente. 



Preocupação constante da entidade, a concorrência leal é o elemento básico 

em todas as operações dos Associados da Abilumi em suas relações com os 

concorrentes e o mercado. A competitividade deve ser exercida com base 

nesse princípio de ética, lealdade e respeito à concorrência. 

A Abilumi, ao formalizar o Código de Ética para seus associados, não quer 

apenas que ele seja considerado um diferencial para as empresas signatárias, 

mas que se torne o ponto de partida para uma atividade empresarial 

competitiva, que gera lucro, emprego, renda e, principalmente, bons exemplos. 

 

(*) Georges Blum é presidente-executivo da Abilumi (Associação Brasileira de 

Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) e Engenheiro de 

Produção. 

 


