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1. OBJETIVO

Tem como objetivo apresentar os compromissos da Qualidados com seus colaboradores, 

clientes, parceiros, terceirizados, fornecedores, comunidade, sociedade, concorrentes e 

governo.
 

2. COMPROMISSO COM A GOVERNANÇA

Conduzir os negócios com transparência, responsabilidade e integridade, visando o 

crescimento sustentável.

Disseminar os princípios éticos contidos neste código entre as partes interessadas.

Realizar seus balanços e informes financeiros de forma correta, honesta e consistente.

Comunicar de forma clara, transparente e verdadeira, baseando-se nos princípios éticos.

3. COMPROMISSO COM COLABORADORES

Disponibilizar canais de escuta pra recolher suas sugestões

Garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro com disponibilização dos 

equipamentos necessários;

Promover o respeito mútuo entre colaboradores sem discriminação por religião, convicção 

filosófica ou política, sexo, idade, cor, preferência sexual, estado civil ou deficiência física 

ou mental em todos os níveis;

Apoiar a associação em sindicatos e ou órgãos de classe.

Assegurar a transparência das informações, preservando a privacidade e cuidado dos 

dados médicos e pessoais.

Promover um plano de carreira justo e atraente que promova o desenvolvimento 

profissional e oportunidade de crescimento na empresa.

Promover uma cultura que promova a disseminação do conhecimento e o estímulo à 

criatividade e inovação.
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4. COMPROMISSOS DOS COLABORADORES 

Desenvolver seu trabalho com empenho, qualidade técnica e dedicação.

Não praticar ato de indisciplina caracterizado por: faltas ao trabalho sem justificativa ou 

comunicação prévia ao superior imediato, não cumprimento de programação de trabalho 

sem justificativa e desrespeito às regras e procedimentos da empresa.

Não envolver-se ou gerar manifestações políticas, religiosas e boatos que prejudiquem a 

imagem dos colaboradores .

Agir de forma cortês e respeitosa no trato com as pessoas independente da posição 

hierárquica.

Não praticar ato de discriminação relacionado: à raça, classe social, nacionalidade, religião, 

deficiência física ou mental, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

previstas em lei.

Zelar pela imagem em âmbito interno e externo e pelo patrimônio da empresa.

 

Não praticar Assédio Moral. 

Não praticar Assédio Sexual.

Não consumir ou vender substâncias ilícitas no ambiente de trabalho.

Não utilizar a internet em desacordo com o padrão definido na empresa.

 

Não compartilhar informações privilegiadas da empresa a que tenha acesso e manter 

sigilo quanto ao acesso às informações estratégicas.

 

Saber que as informações da Qualidados passíveis de divulgação estão disponíveis do 

site da empresa (www.qualidados.com.br).

Saber que Informações confidenciais ou de propriedade intelectual que sejam 

desenvolvidas por colaboradores como parte do seu trabalho são de propriedade 

da Qualidados. Elas devem ser protegidas contra a divulgação não autorizada. Tais 

informações incluem informações técnicas, financeiras, pessoais ou comerciais que sejam 

sensíveis, confidenciais, privadas ou de acesso restrito. Incluem-se arquivos/registros, 

práticas, cartas, planos e projetos. 
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Saber que nas relações com os demais colaboradores, deve agir com cordialidade no trato, 

com respeito, independentemente da posição hierárquica, promovendo um ambiente de 

trabalho livre de insinuações ou restrições de qualquer natureza.

Não favorecer interesses próprios ou de terceiros, receber pagamentos, brindes que não 

sejam promocionais sem valor comercial, presentes ou aceitar ou oferecer favores ou 

vantagens de qualquer natureza.

Fazer uso adequado do patrimônio da empresa.

5. COMPROMISSOS COM OS CLIENTES 
 

Fornecer serviços de qualidade, visando à satisfação dos clientes com eficácia e eficiência 

para manter os relacionamentos.

Praticar política de preço de forma justa e responsável.

Entender que as informações obtidas em razão de parcerias são confidenciais, e proibir a 

divulgação a terceiros, salvo se previamente autorizada, por escrito, pelo cliente. 

Tratar os seus clientes de forma justa e de acordo com as leis e obrigações contratuais, 

não utilizando práticas ilegais (suborno, propina, extorsão) para obtenção de vantagens 

comerciais. 

Respeitar as normas e códigos de ética dos clientes

6. COMPROMISSOS COM PARCEIROS, TERCEIRIZADOS E 
FORNECEDORES 

Selecionar e contratar parceiros, terceirizados e fornecedores usando critérios legais e 

técnicos de qualidade, custo e pontualidade.

Buscar em seus fornecedores os mesmos padrões éticos de conduta com que atua, a 

fim de promover e manter sua cultura ética.

Zelar pelo total cumprimento dos contratos firmados quer seja com pessoa física ou 
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jurídica, buscando ética e transparência nos negócios e na gestão. Não beneficiar 

empresa que não possuem sustentação técnica e econômica, não sendo permitido 

assim favorecimento de qualquer natureza.

Vedar qualquer situação de nepotismo que favoreça o processo de seleção.

7. COMPROMISSOS COM A COMUNIDADE  

Disponibilizar canais de comunicação permanentes entre a comunidade e a Qualidados.

Respeitar os valores morais da sociedade e seguir os princípios dos direitos humanos.

Propiciar a relação socioambiental com a comunidade do entorno.

Adotar um processo transparente e democrático de patrocínio, por meio de seleção de 

projetos sociais, ambientais e culturais.

Promover e incentivar iniciativas socioambientais na empresa.

8. COMPROMISSOS COM OS CONCORRENTES  

Não praticar acordos para limitar ou aumentar as chances nos processos licitatórios com 

os concorrentes.

Buscar manter o relacionamento com seus concorrentes pautado no respeito aos padrões 

de concorrência elevados, não admitindo práticas desleais de comércio, fraudes em 

licitações e espionagem empresarial.

Zelar pela proteção de informações de mercado.

Não expor deficiências dos concorrentes para beneficiamento próprio.
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9. COMPROMISSOS COM O GOVERNO E A SOCIEDADE 

Manter postura de não favorecimento direto ou indireto aos agentes do poder público.

Patrocinar eventos com o objetivo de contribuir com a disseminação do conhecimento e/ou 

desenvolvimento social, visando o fortalecimento da marca da Qualidados.

Recusar quaisquer práticas de corrupção e propina, qualquer tipo de desvio, fraude, 

irregularidade e ato ilícito praticado contra a administração pública e demais partes 

interessadas.

Recusar apoio e contribuições para partidos políticos ou campanhas políticas; 

Contribuir com fiscalizações e controles do poder público.

Cumprir todas as leis que a empresa está submetida.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A oferta de brindes, presentes ou hospitalidades deve respeitar o código de conduta 

e ética dos clientes. Caso não haja restrições por parte dos clientes, essa oferta deve 

ter objetivo apenas de contribuir para uma boa relação entre as parte e não visando 

qualquer tipo de favorecimento. Portanto, o valor não deve passar de R$ 100,00.

No desenvolvimento de nossas atividades, estamos sujeitos às seguintes leis nacionais 

combate à corrupção:

Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa 

e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira.

Na legislação brasileira, os crimes de corrupção passiva e ativa encontram-se tipificados 

nos artigos 149, 149-A , 317 e 333 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 

(Código Penal Brasileiro).

LEI Nº 12.813, DE 16 DE MAIO DE 2013 - Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício 

de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício 

do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, 
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e das Medidas Provisórias nos 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de 

setembro de 2001. 

DECRETO Nº 8.420, de 18 DE MARÇO DE 2015 - Regulamenta a Lei n o 12.846, de 1 o 

de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e 

dá outras providências. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

 

LEI Nº 4.729, DE 14 DE JULHO DE 1965 - Define o crime de sonegação fiscal e dá outras 

providências. 

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho.

11. COMUNICAÇÃO 

Com o objetivo de garantir o cumprimento e de ampliar a participação de todos no Código 

de Conduta Ética, a Qualidados disponibiliza diversos canais de comunicação para denúncias, 

sugestões e comentários relativas as questões éticas. A confidencialidade do nome da pessoa 

que entrou em contato será mantida em sigilo caso assim seja de sua vontade.  

CANAIS DISPONÍVEIS: 
E-mail: etica@qualidados.com.br  
Website: Na seção Fale Conosco do site 

www.qualidados.com.br, selecionar a opção 

“Código de Conduta Ética”. As indicações do nome e e-mail são opcionais. 

Telefone: (71) 3339-2619 

Este Código de Conduta Ética estará também disponível no site: www.qualidados.com.br 

e será apresentado na integração do novo colaborador e quando firmado novos contratos 

com fornecedores ficando os mesmos obrigados a assinar o Termo de Responsabilidade 

do Código de Conduta Ética. 
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12. ATUALIZAÇÃO E VALIDADE 

A atualização do Código de Conduta Ética será realizada sempre que necessário ou após 

término da sua validade (2 anos). 

Este código tem validade para o período de Janeiro/18 – Janeiro/20.

 

13. REGIME DISCIPLINAR 

Para caso do não cumprimento dos compromissos de conduta e ética, estão previstas 

penalidades como advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, de 

parceria ou de fornecimento, a depender da gravidade de cada caso. 

 

GESTÃO DO CÓDIGO 
A gestão deste Código caberá a um Comitê de Ética composta pela alta direção, 

coordenação de Recursos Humanos, Qualidade e SMS e Assessoria Jurídica.

O comitê deverá se reunir uma vez por ano para a condução do processo de revisão do 

Código e terá a seguinte formação

• Coordenador de RH (responsável pela coordenação e condução dos trabalhos); 
• Coordenador de SMS; 
• Coordenador de Qualidade; 
• Assessor Jurídico.

14. RESPONSABILIDADES  DO COMITÊ
 

• Atualização do Código de Conduta Ética. 
• Prestação de assessoria às instâncias julgadoras, nos casos de descumprimento 
  deste Código. 
• Deliberação sobre dúvidas de interpretação do Código. 
• Determinação das ações necessárias para a divulgação e disseminação do mesmo. 
• Tratamento dos registros realizados nos canais disponíveis. 
• Orientar, disseminar e promover o cumprimento do código de conduta e ética. 
• Estabelecer um plano (ou revisá-lo) para treinamento e disseminação do código. 
• Verificar a alteração ou inclusão de legislações pertinentes.  
• Estabelecer mecanismos de monitoramento. 
• Estabelecer canais de comunicação para denúncias  ou sugestões. 



10 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA | QUALIDADOS

Av. Oceânica, n° 3638, Ed. Qualidados Empresarial, 4° andar 

Rio Vermelho | Salvador/Ba | CEP: 41950-000

Tel.: 71 3339 2600 | Fax: 71 3339 2643

contatoqd@qualidados.com.br | www.qualidados.com.br


