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O compromisso com a ética, integridade e transparência 

tomada de decisão de nossos Profissionais.

permitir e não conviver com atos que contrariem os 

comportamento ético.

importantes que fazem parte da nossa forma de agir e de 
conduzir nossos negócios.

no seu dia a dia, mas, através dos princípios contidos, 

nosso Código.

Transparência.

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO
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O propósito da ICTS é 
criar um mundo onde 
a con�ança e a 
sustentabilidade são a 
base das relações.

1. Nossos valores

E, para isso, o compromisso com a integridade, 

em todas as esferas e com todos os nossos 

criação de 
boas memórias

promovendo um ambiente seguro para todas as 
conversas.
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 
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2. Nosso Ambiente

Estamos comprometidos com um ambiente agradável e com 
pleno foco na excelência pro�ssional. 
Destacamos algumas características:

troca de conhecimento entre os Profissionais;

•  ao comunicar erros, para que estes recebam o devido 

“portas abertas”

Lorem ipsum
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2.1 Respeito e prevenção 
ao assédio moral e sexual

Assédio moral

de forma 

formas:

• 

entre outros;
recusa de comunicação;

 desrespeitosos e/ou 

rumores e boatos; 

• 

Assédio sexual

constranger
intuito de obter vantagem ou favorecimento 

• Contato físico

 piadas de natureza 

superiores diretos e/ou diretores, ou se preferir 

2.2 Diversidade e Inclusão

Temos o compromisso com a criação 
de um ambiente respeitoso e de 
diálogo, no qual as pessoas possam 
ser elas mesmas.

incentivamos que circunstâncias como 



3. Postura do pro�ssional

3.1 Saúde

construirmos uma estrutura corporativa 

sentido orientamos:

determinadas na dependência onde estiver.

3.2 Sustentabilidade

mais sustentáveis

que todos os nossos Profissionais atuem de forma a evitar desperdícios e o consumo 
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Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem 
ipsum 
dolor sit 

Lorem ipsumLorem ipsum

Compreendemos a importância das redes sociais 

recomendamos aos Profissionais que atuem 
 nas redes sociais das 

desrespeitosas, discriminatórias ou que possam 

damos os seguintes direcionamentos:

3.3 Redes Sociais

3.4 Teletrabalho

08

ais, 

3.4 Teletrabalho
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3.5.2 
Atividades Política, Sindical e 
Religiosa

sem interferência no mesmo.

Profissionais:

da empresa.

3.5.3
Relacionamento Pessoal

3.5.1 
Atividades paralelas

3.5 Con�itos de Interesses
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• Os candidatos indicados são submetidos a todas 

favorecimento; 
• Os candidatos indicados não podem ser 

candidato em questão estiver participando.

os demais concorrentes;  

sempre baseadas em critérios técnicos, éticos e 

ser indicadas e/ou contratadas. 

3.5.4
Indicações

favorecimento, não aprovamos o recebimento 

ou em contatos iniciais, o oferecimento de 

favorecimento, não aprovamos o recebimento 

ou em contatos iniciais, o oferecimento de 

3.5.6
Brindes e presentes

na categoria de brindes anteriormente descrita;
• A oferta de presentes a fornecedores, parceiros suborno;

decisório no âmbito de negócios da empresa.
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3.5.7
Hospitalidades

obrigatoriamente arcar com suas despesas;

3.5.8
Mídia

técnicos, de forma precisa e direta, evitando o uso 
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4. Proteção de dados 
pessoais

L , o 
e a

 do Reino Unido. 

formato, que possuam dados pessoais dos nossos 

parceiros, por canais não oficiais;

desprotegidos que possuam dados pessoais;

o , conforme disposto no contrato 

se atentar

4.1 Ativos e Recursos

profissionais. Os computadores, 

passíveis de serem auditados ou 

ou sem aviso prévio. Portanto, 
recomendamos que nossos Profissionais 

4.2 Propriedade Intelectual
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5. Clientes

fornecedores e prestadores que devem: 

empresa.

contrato.

Compras. 

6. Fornecedores
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com o parceiro devem observar e respeitar o 
Código de Conduta deste, assim como a 
empresa requer que seus parceiros respeitem 

7. Parceiros

Desta forma, não compactuamos com atitudes 

destes.

possam ser interpretadas como quebra de 

8. Concorrentes

negócios com fornecedores, apresentar ofertas fictícias 

 territórios.



9. Setor Público

10. Prevenção a 
lavagem de dinheiro

advindas desses órgãos; 

identificada ou anônima; 

corrupção, tráfico de entorpecentes e terrorismo,

conduzam suas atividades

Terceiros.

regras 
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11. Patrocínio e Doações

Acreditamos na que tragam benefícios para 

Contudo, 

e deve 

deverão seguir o , a fim de garantir a 

ambientais 

A empresa não faz doações de qualquer recurso, �nanceiro ou não, a partidos políticos, 
candidatos a cargos públicos ou campanhas políticas. 
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12. Gestão da cultura 
ética
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A aplicação das diretrizes definidas neste Código de Conduta Ética e a manutenção de um 
ambiente com os mais elevados padrões de conduta é um compromisso de todos os 
Profissionais. Entretanto, o fomento da cultura ética e do Programa de Ética e Compliance da 
ICTS é responsabilidade do Comitê de Ética e do Compliance Corporativo. Para a gestão da 
cultura ética na empresa contamos com a seguinte estrutura:

Formado por 3 (três) diretores, incluindo o Chief Compliance Officer,  e 1 (um) Profissional 
designado para apuração dos relatos, sendo as suas principais responsabilidades: 
• Análise dos casos não previstos no Código e definição de como proceder; 
• Avaliação das situações de descumprimento do Código de Conduta Ética    e decisão da(s) 
ação(ões) a ser(em) tomada(s); 
• Aprovação de versões atualizadas do Código de Conduta Ética; 
• Patrocínio das ações do Programa de Ética e Compliance na empresa; 
• Gestão do Canal Confidencial. A atuação do Comitê de Ética e Compliance é disciplinada no 
Regimento Interno do Comitê de Ética.

Comitê de Ética e Compliance

Canais de Comunicação

Além das lideranças, que representam um Canal de Comunicação valorizado por nós, disponibilizamos 
para nossos Profissionais:

Canal para dúvidas e sugestões: etica@icts.com.br

Canal Confidencial: 0800 591 1824 e www.canalconfidencial.com.br/icts-

Canal voltado para o relato de situações de condutas consideradas antiéticas ou de descumprimento ao 
Código de Conduta Ética, políticas e regulamentos internos, e legislação vigente como parte da evolução 
das ações do Programa de Ética e Compliance da ICTS, foi disponibilizado o atendimento via 0800, com 
atendimento por secretária eletrônica. A utilização do Canal via website pode ser identificada ou anônima 
e é garantida a confidencialidade de todos os envolvidos, proporcionando um meio de comunicação 
seguro para os nossos Profissionais.

Não Retaliação
O Canal Confidencial da ICTS possui estrutura independente e com acesso restrito somente aos 
membros do Comitê de Ética e Compliance. Proibimos rigorosamente qualquer retaliação contra o 
Profissional ou qualquer outra pessoa que relate uma questão sobre conduta nos negócios ou coopere 
com as investigações da empresa. caso o Profissional entenda que está sofrendo retaliação por parte de 
alguém, deve informar sobre isso por meio dos canais de comunicação existentes. 
Todas as preocupações com o Código e as informações de retaliação serão integralmente investigadas e 
estarão sujeitas às medidas disciplinares, que serão aplicadas de acordo com a matriz estabelecida em 
nossa Política de Consequências.
vvigente como parte da evolução das ações do Programa de Ética e Compliance da ICTS, foi 
disponibilizado o atendimento via 0800, com atendimento por secretária eletrônica. A utilização do Canal 
via website pode ser identificada ou anônima e é garantida a confidencialidade de todos os envolvidos, 
proporcionando um meio de comunicação seguro para os nossos Profissionais.



O compromisso com a aplicação do 
disposto neste Código é 
responsabilidade de todos nós, e, desta 
forma: 
• Não serão admitidas violações ao 
Código, como também das políticas e 
regras da empresa; 
 •O desrespeito às regras aqui 
estipuladas será avaliado e poderá levar 
à aplicação de     medidas 
administrativas punitivas, tais como 
advertência verbal ou escrita, 
suspensão e     desligamento, a serem 
adotadas conforme a legislação vigente 
e a gravidade da infração.
O compromisso com a aplicação do 
disposto neste Código é 
responsabilidade de todos nós, e, desta 

Lorem ipsum
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forma: 
• Não serão admitidas violações ao 
Código, como também das políticas e 
regras da empresa; 
 •O desrespeito às regras aqui 
estipuladas será avaliado e poderá levar 
à aplicação de     medidas 
administrativas punitivas, tais como 
advertência verbal ou escrita, suspensão 
e     desligamento, a serem adotadas 
conforme a legislação vigente e a 
gravidade da infraçãO compromisso 
com a aplicação do disposto neste 

13. Descumprimento do Código 
de Conduta Ética

todos nós, e, desta forma: 

descumprimento ao Código ocorram, 

14. Como seguir esse Código?

Se mesmo assim, ainda houver insegurança sobre a resposta, você poderá utilizar os 
canais de comunicação apresentados neste Código de Conduta Ética.
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Termo de Ciência e Compromisso

A assinatura deste termo demonstra meu compromisso de cumprir 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Assinatura

_________________________, ____ de ___________, de_________


