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1) Objetivo 
 

O objetivo deste Código de Ética é definir e divulgar às partes relacionadas os 

princípios e limites relacionados ao combate à fraude, corrupção, lavagem de 

dinheiro, e toda e qualquer atitude antiética e ilegal. 

 

 2) Campo de aplicação 
 

Este Código de Ética se aplica a todas as partes relacionadas da ITMS do Brasil, 

como os sócios, diretores, colaboradores, provedores externos, parceiros comerciais, 

clientes e entidades governamentais. 

 

3) Abreviações  
 

Não se aplica 

 

4) Definições 
 

Não se aplica 

 

5) Documentos aplicáveis 
 

Não se aplica 

 

6) Responsabilidades e Autoridades 
 

Processo [Responsável] Responsabilidades Autoridades 

 Colaboradores 

[Todos] 

 Cumprir com o código de ética da 

empresa. 

 

 N/A 

 

7) Palavra do Presidente 
 

A luta contra o descumprimento da legislação, em especial contra a corrupção, exige 

uma participação ativa da sociedade, e uma importante ferramenta é a educação das 

pessoas para que estejam comprometidas com a ética e com a lei.  

É preciso divulgar o conceito de que, para evitar a corrupção, é essencial conjugar 

esforços de cidadãos, empresas e governo na busca de um objetivo comum: garantir 

um ambiente de transparência e integridade. 

A ITMS do Brasil assumiu a responsabilidade de elaborar este Código de Ética com 

o objetivo de esclarecer toda a equipe de colaboradores, bem como as partes 

relacionadas, sobre o compromisso de obedecer às leis do Brasil e tratados 

internacionais. 

 

Dr. Roberto Botelho – Presidente ITMS do Brasil. 



 

Tipo de documento: 

Procedimento Auxiliar 

Código: 

PA.GQ.02 

Revisão:  

0 

Nº Página:  

3 de 6 

Código de ética 

Elaborador: 

Elaine 

Alessandri 

Alcântara 

Aprovador: 

Marília 

Oliveira 

Cunha 

Data: 

03/08/2018 

 

 

8)  Dos Princípios Gerais – Valores de Compliance: 
 

São valores de Compliance da ITMS do Brasil: 

 

A) Conhecer e respeitar a legislação brasileira, em especial anticorrupção, legislação 

trabalhista, fiscal e legislação de contratos públicos aplicáveis às suas operações; 

 

B) Participação direta da alta direção na promoção e acompanhamento do programa 

de Compliance; 
 

C) Atividade pautada pela integridade, confiança e lealdade, bem como pelo respeito 

e valorização do ser humano, sua privacidade, individualidade e dignidade; 

 

D) Repudia-se qualquer atitude guiada por preconceitos relacionados à origem, raça, 

religião, classe social, gênero, cor, idade, condições físicas e quaisquer outras 

formas de discriminação; 

 

E) Realizar a contabilidade de maneira transparente e detalhada, refletindo a 

realidade de todas as receitas e despesas incorridas. É expressamente proibido 

lançar ou registrar transações obscuras ou omitir transações dos livros e registros 

contábeis; 

 

F) Seguir os procedimentos e legislação contábil, de acordo com as orientações de 

IFRS; 

 

G) Promover a livre concorrência baseada em qualidade dos serviços. 

 

9) Compromisso da ITMS do Brasil:  
 

9.1) Com relação aos colaboradores, a ITMS se compromete a: 

 

A) Não empregar menores de 16 anos, exceto na condição de jovens aprendizes a 

partir de 14 anos; 

 

B) Não empregar menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres; 
 

C) Respeitar o direito associativo e de negociação coletiva; 
 

D) Fornecer salários justos e benefícios que estejam em conformidade com as leis, 

normas e acordos coletivos aos seus colaboradores; 
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E) Garantir que não haja, sob nenhuma forma, trabalho análogo ao de escravo e/ou 

infantil em suas atividades; 
 

F) Oferecer um ambiente de trabalho pautado na cortesia e respeito, promovendo a 

inclusão e repudiando qualquer forma de discriminação, assédio moral, assédio 

sexual, intimidação ou ameaça; 
 

G) Oferecer um ambiente de trabalho saudável e seguro, livre de riscos à saúde e 

integridade de seus funcionários e que esteja de acordo com as normas e leis de 

saúde do trabalho aplicáveis; 
 

H) Estar de acordo com as normas e leis atualizadas do Ministério do Trabalho e 

Emprego com respeito aos direitos trabalhistas dispostos na legislação nacional; 
 

I) Atuar na prevenção de acidentes, mantendo e incentivando a formação da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando aplicável. 

 

9.2) Com relação aos provedores externos e às práticas de mercado a ITMS do Brasil 

se compromete a: 

 

A) Garantir transparência no procedimento de compras; 

 

B) Cumprir obrigações contratuais e requisitos acordados durante as negociações; 
 

C) Priorizar negócios com provedores externos que cumpram as normas e 

regulamentos e atuem com moral e ética em suas relações comerciais; 

 

D) Garantir que a concorrência leal seja o elemento básico em todas as operações e 

relações com outras empresas do mercado; 
 

E) Ter postura profissional, ética e idônea em toda a sua cadeia de valor; 
 

F) Garantir que não haja nenhuma forma de corrupção, favorecimento, extorsão e 

propina em suas operações, além de não fazer uso de informações privilegiadas 

e/ou coação para influenciar tomada de decisões.  

 

9.3) Com relação aos clientes a ITMS do Brasil se compromete a: 

 

A) Prestar o serviço com qualidade, ética e agilidade; 

 

B) Buscar melhorias nos processos internos; 
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C) Buscar inovação e melhorias na prestação do serviço; 
 

D) Garantir a satisfação do cliente. 

 

10) Da política anticorrupção: 
 

 É expressamente proibido: 

 

A) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

 

B) Oferecer e aceitar brindes e presentes com o intuito de obter vantagem indevida; 

 

C) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

 

D) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 
 

E) Afastar ou tentar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 
 

F) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 

G) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
 

H) Obter vantagem ou benefício indevido de contratos celebrados com a 

administração pública;  
 

I) Ofertar dinheiro, bem material ou qualquer vantagem a funcionário público para 

evitar a aplicação de multa ou outra penalidade à ITMS do Brasil;  
 

J) Ofertar dinheiro, gratificações ou comissões para que a ITMS do Brasil seja 

escolhida para prestar serviços a qualquer pessoa de direito público ou privado, 

burlando as regras de livre concorrência;  
 

K) Combinar com outras empresas privadas, propostas de preços com o objetivo de 

burlar as regras de licitações; 
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L) Adulterar os documentos da ITMS do Brasil para atender aos requisitos de editais 

de licitações, bem como apresentar documentos falsos em envelopes de 

habilitação;  
 

M) Frustrar e entrega, adulterar ou fraudar documentos solicitados por quaisquer 

órgãos governamentais; 
 

N) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos. 

 

11) Comprometimento: 
 

Os colaboradores da ITMS do Brasil, bem como todas as partes relacionadas, devem: 

 

A) Conhecer, respeitar e cumprir este Código de Ética; 

 

B) Difundir a cultura de ética e Compliance no seu ambiente de trabalho e negócios; 
 

C) Usar o canal de denúncia em caso de suspeita de violação ao Código de Ética. 
 

12) Penalidades: 
 

Aos colaboradores que descumprirem este Código de Ética serão aplicadas       

penalidades que podem ser desde advertência até dispensa, dependendo da gravidade 

e/ou   natureza da infração cometida, conforme a legislação trabalhista vigente.  

 

13) Conclusão 
 

É responsabilidade da ITMS do Brasil garantir que seus colaboradores e partes 

relacionadas conheçam, pratiquem e divulguem uma cultura de negócios ética e em 

conformidade com as leis para assegurar integridade e livre concorrência.  

 

Apenas com o efetivo funcionamento das instituições democráticas, de um direito de 

concorrência respeitado e controle rigoroso por parte do governo e da sociedade será 

possível combater uma prática tão prejudicial como a corrupção. 

 

 

 

 


