FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO RELATIVA À ADOÇÃO DE PRÁTICAS
VINCULADAS AO CAPITALISMO CONSCIENTE
Este formulário tem como objetivo conhecer um pouco mais da empresa candidata a
se associar ao Instituto Capitalismo Consciente (ICCB), bem como coletar informações
sobre suas iniciativas relacionadas ao conceito de capitalismo consciente.
Trata-se de um documento elaborado no formato de uma autodeclaração, sendo que o
ICCB poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos e informações adicionais que
comprovem ou esclareçam aspectos mencionados nas respostas.
I. FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO
1) Identificação da Empresa candidata a se tornar associada ao ICCB em qualquer
categoria Pessoa Jurídica:
(i) Nome da Empresa: ____________________________________________________________________
(ii) CNPJ/ME: ____________________________________________________________________________
(iii) Sede: ________________________________________________________________________________
(iv) Representante legal: _________________________________________________________________
(v) Data de fundação e/ou início das atividades: _________________________________________
(vi) Ramo de atuação: ____________________________________________________________________
2) Informações sobre o histórico da Empresa candidata a se tornar associada ao ICCB
em qualquer categoria Pessoa Jurídica.
(i) A Empresa está ligada ou foi relacionada, nos últimos 5 (cinco) anos, a questões
envolvendo: (i.1.) apoio ou atuação na indústria de armamentos; ou (i.2) apoio ou
atuação na indústria de tabaco?
sim

não

(ii) Caso tenha respondido “sim” para a pergunta (i), acima, descreva a situação de
envolvimento da Empresa apresentando (a) descrição dos fatos, incluindo data em que
houve o envolvimento com as indústrias mencionadas no item (i), acima; (b) medidas
tomadas para mudar a situação, se aplicável; (c) entendimento pela possibilidade de
dissociação das atividades da Empresa às indústrias mencionadas na pergunta (i).

(iii) A Empresa possui algum envolvimento com partidos políticos, seja como doadora
ou apoiadora de pautas de partidos políticos?
sim

não

(iv) Caso tenha respondido “sim” para a pergunta (iii), acima, descreva a situação de
envolvimento da Empresa apresentando (a) o(s) partido(s) político(s) ao(s) qual(is) a
Empresa possui vínculo; (b) a natureza do vínculo com da Empresa com o(s) partido(s)
político(s); (c) entendimento pela possibilidade de dissociação das atividades da
Empresa ao(s) partido(s) político(s) mencionado(s).

(vi) Os administradores da Empresa (diretores, membros do conselho de administração
e/ou administradores em geral) possuem algum envolvimento com partidos políticos,
seja como filiado ou doador?
sim

não

(vii) Caso tenha respondido “sim” para a pergunta (vi), acima, descreva o envolvimento
dos administradores da Empresa apresentando (a) o(s) partido(s) político(s) ao(s)
qual(is) o administrador possui vínculo; (b) a natureza do vínculo do administrador
com o(s) partido(s) político(s); (c) entendimento pela possibilidade de dissociação do
administrador ao(s) partido(s) político(s) mencionado(s).

A Empresa candidata a se tornar associada ao ICCB em qualquer categoria Pessoa
Jurídica poderá a seu exclusivo critério não responder qualquer das perguntas presentes
neste formulário.
Quaisquer dúvidas que venham a surgir acerca das disposições deste formulário devem
ser enviadas para:

Email para contato

________________________________________________

Local e data

________________________________________________

