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Os princípios básicos da Bertelsmann transmitem os nossos
objetivos e valores fundamentais a todos os empregados, executivos e acionistas da empresa e baseiam-se nos Estatutos da
Empresa. É da responsabilidade dos nossos executivos honrar estes mesmos valores, agindo, para tal, de forma exemplar.
Os Princípios Básicos da Bertelsmann refletem o estado atual
de consenso e são sujeitos a uma avaliação, revisão e melhoria
constantes.

A nossa missão
A Bertelsmann é uma empresa internacional de comunicação social. Fornecemos informação, entretenimento e serviços de comunicação de forma a inspirar o quotidiano das
pessoas. Através das nossas atividades, ambicionamos
dar um contributo valioso à sociedade. Empenhamo-nos
em sermos líderes nos nossos mercados e em obtermos
um retorno de capital adequado garantindo desta maneira o crescimento e a continuidade da empresa. O nosso
esforço conjunto recai sobre o conteúdo criativo e as relações com os clientes. Procuramos proporcionar condições
de trabalho que sejam equitativas e motivantes para os
nossos empregados. Comprometemo-nos com a continuidade e o progresso da nossa empresa.

Os nossos valores fundamentais
Parceria

Criatividade

A nossa cultura de empresa baseia-se na parceria, mutuamente benéfica, entre os nossos empregados e a empresa. Empregados motivados que se identificam com os
nossos valores são a força motriz por detrás da qualidade,
da eficiência, da inovação e do crescimento da Bertelsmann. Os fundamentos da nossa compreensão mútua na
gestão empresarial são a confiança e o respeito entre os
parceiros assim como o princípio baseado na atribuição
de responsabilidade. Os nossos empregados dispõem
da maior liberdade de ação possível, têm bom nível de
informação e participam na tomada de decisão e no sucesso financeiro da empresa. Comprometemo-nos com o
desenvolvimento profissional dos nossos empregados e
procuramos proporcionar empregos estáveis.

Somos uma casa para artistas, autores e talentos criativos
em todas as áreas da nossa atividade comercial, promovendo o seu desenvolvimento criativo, assim como o seu
sucesso a nível comercial. Empenhamo-nos a nível mundial pela proteção da propriedade intelectual. Assumimos
um compromisso com a liberdade artística e a liberdade
intelectual, com a proteção da democracia e dos direitos
humanos e com o respeito pelas tradições e valores culturais. Consequentemente, os conteúdos que fornecemos
refletem uma ampla variedade de pontos de vista e opiniões. A melhoria e inovação contínuas, apoiadas nas necessidades e interesses do cliente, são o pilar do nosso
sucesso, quer nos serviços de comunicação, quer na área
dos conteúdos.

Espírito empresarial

Cidadania

O princípio da descentralização é uma chave para o nosso sucesso. Este mesmo princípio permite aos nossos
empregados agir com flexibilidade, responsabilidade,
eficiência e liberdade empresarial. As nossas unidades
de negócio são orientadas por gestores que agem como
empresários: estes gozam de um nível de independência
considerável e assumem responsabilidade extensa pelo
desempenho das suas empresas. Os nossos executivos
agem não só de acordo com o que é melhor para as suas
empresas, mas estão também obrigados a defender os interesses do grupo como um todo.

A independência e a continuidade da nossa empresa
são garantidas pelo facto de que a maioria dos direitos
de voto relativos às ações está na posse da Bertelsmann
Verwaltungsgesellschaft. Segundo a visão dos nossos
acionistas, a posse de propriedade implica uma obrigação
para com a sociedade. Os mesmos defendem o conceito
de que, numa economia de mercado, uma empresa obtém a sua legitimidade ao dar um contributo valioso à sociedade. O trabalho feito pela Bertelsmann Stiftung – para
a qual contribuiu a maioria das ações da Bertelsmann –
também se guia por este princípio. As nossas empresas
respeitam a lei e são geridas de acordo com princípios
éticos. Elas agem de forma responsável perante a sociedade e o ambiente.

Nosso compromisso
Esperamos que todos os que trabalham na empresa
Bertelsmann adiram à nossa missão e valores fundamentais.
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