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Um mundo em mudançaUm mundo em mudança

As empresas são sujeitas a um maior As empresas são sujeitas a um maior 
escrutínioescrutínio
A disseminação da informação quebraA disseminação da informação quebra
barreiras geográficasbarreiras geográficas
Crescente notoriedade das questõesCrescente notoriedade das questões
ambientais, económicas e sociaisambientais, económicas e sociais
Crescente número de clientes sensíveis Crescente número de clientes sensíveis 
às acções das organizações às acções das organizações 
Uma perda de confiança pode ter efeitosUma perda de confiança pode ter efeitos
duradourosduradouros



O sucesso para as empresasO sucesso para as empresas

O sucesso das empresas traz O sucesso das empresas traz 
responsabilidaderesponsabilidade
As organizações assumem códigos As organizações assumem códigos 
de conduta para com a sociedadede conduta para com a sociedade
Os interlocutores têm um grau deOs interlocutores têm um grau de
exigência crescente exigência crescente –– clientes,clientes,
fornecedores, parceiros de negóciofornecedores, parceiros de negócio
A ética empresarial assume umaA ética empresarial assume uma
relevância crescente no sucessorelevância crescente no sucesso



Código de conduta MicrosoftCódigo de conduta Microsoft
Abrange todas as vertentes de actuação Abrange todas as vertentes de actuação 
da empresada empresa

ColaboradoresColaboradores
ClientesClientes
ParceirosParceiros
FornecedoresFornecedores
AccionistasAccionistas
SociedadeSociedade

Disponível para consulta em:Disponível para consulta em:
http://www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond/http://www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond/

Um exemploUm exemplo



Capacitando os
colaboradores e 
mantendo
elevados padrões
de qualidade no 
local de trabalho

Trabalhando para
uma sociedade
de informação
sustentável para
todos

Abertura e 
transparência

Como a Microsoft Como a Microsoft responderesponde àsàs
necessidadesnecessidades da da sociedadesociedade??

Quatro pilares

Investindo na
comunidade
através de 
parcerias



ParceriasParcerias e e investimentoinvestimento
nana comunidadecomunidade

Programas
Humanitários e de 
apoios a cenários

de catástrofe

Projectos RS 
longo prazo

Parceiros na
Educação

Doações de 
software

Recuperação
de PCs

Voluntariado
empresarial

Capacitar as 
ONGs

Unlimited
Potential

PARCERIAS

Concretizar Concretizar 
potencialpotencial



A responsabilidade socialA responsabilidade social

Envolvimento na comunidade constituiEnvolvimento na comunidade constitui
um claro compromisso da Microsoftum claro compromisso da Microsoft

A organização do auxílio deve ser focalizadaA organização do auxílio deve ser focalizada
Uma empresa deve centrarUma empresa deve centrar--se nas suas áreas se nas suas áreas 
chave de competênciachave de competência
Os objectivos devem ser claramente definidosOs objectivos devem ser claramente definidos
Sustentabilidade é imprescindível na avaliaçãoSustentabilidade é imprescindível na avaliação
Métricas de análise de desempenho aplicamMétricas de análise de desempenho aplicam--sese



A responsabilidade socialA responsabilidade social

Projecto com Alto Comissariado das Projecto com Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os RefugiadosNações Unidas para os Refugiados

Início da colaboração na crise do Início da colaboração na crise do KosovoKosovo, , 
em 1999, iniciativa de colaboradoresem 1999, iniciativa de colaboradores
Mais de 100 voluntários criaram sistema Mais de 100 voluntários criaram sistema 
de registo de refugiadosde registo de refugiados
Já utilizado em outros cenários de criseJá utilizado em outros cenários de crise

Expansão do projecto com Cruz Expansão do projecto com Cruz 
Vermelha e Alto ComissariadoVermelha e Alto Comissariado

Criação de Criação de CTLCsCTLCs com refugiadoscom refugiados
em S. em S. PetersburgoPetersburgo



Responsabilidade SocialResponsabilidade Social
Uma questão de cidadaniaUma questão de cidadania
PorcidePorcide –– Projecto TelemanutençãoProjecto Telemanutenção

Actualmente, seis pessoas em permanênciaActualmente, seis pessoas em permanência
Alguns dos “Alguns dos “PorcidesPorcides” já ” já sairamsairam
e criaram as suas empresase criaram as suas empresas

Janelas Abertas Janelas Abertas –– Crianças, jovens Crianças, jovens 
e adultos de zonas e adultos de zonas desprivilegiadasdesprivilegiadas

Mais de 10,000 visitantes desde 2000Mais de 10,000 visitantes desde 2000

Modificado em 2004 para se Modificado em 2004 para se 
focar no tema da cidadaniafocar no tema da cidadania



Cais DigitalCais Digital
Parte da iniciativa Parte da iniciativa UnlimitedUnlimited PotentialPotential

Com a Cais, em MarvilaCom a Cais, em Marvila

Curriculum específico em traduçãoCurriculum específico em tradução
para formação elementar em Tispara formação elementar em Tis

Porto (primeiro trimestre de 2005)Porto (primeiro trimestre de 2005)

Parceiros: JP Sá Couto e RumosParceiros: JP Sá Couto e Rumos

Salas de formação e consultaSalas de formação e consulta

Com voluntariadoCom voluntariado

Responsabilidade SocialResponsabilidade Social
Uma questão de cidadaniaUma questão de cidadania



ObrigadoObrigado

Contacto: Contacto: rodolfoo@microsoft.comrodolfoo@microsoft.com
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