
 

Conteúdo de Propriedade da Subtec Group. Este documento não é controlado depois de impresso. 

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 

“Ética é a base da atuação responsável empresarial, o passaporte para a sustentabilidade, a certeza 

de lucros constantes e a garantia de perenidade nos negócios.”  

Fonte: Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. 

 

“O Código de Conduta deve abranger o relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, 

colaboradores, fornecedores e demais partes interessadas (stakeholders). Conselheiros e executivos 

não devem exercer sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros.” 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

 

O Código de Conduta e Ética aborda os valores que orientam a SUBTEC, como conduta pessoal e 

profissional dos colaboradores, reunindo as principais orientações éticas para condução dos nossos 

negócios, descrevendo as principais orientações em relação ao comportamento ético e na tomada de 

decisões e atitudes que esperamos de nossos administradores e colaboradores.  

A SUBTEC acredita que, para alcançar sucesso, é essencial que todos os colaboradores da 

organização assumam sua responsabilidade pessoal pela liderança no que diz respeito aos princípios, 

valores e cultura da empresa, que incentiva: a saúde e segurança no local de trabalho, a 

preservação do meio ambiente, a diversidade de valores, a comunicação e o respeito individual e 

coletivo, pois, dedicando-se ao seu constante aprimoramento, apoiará o constante crescimento e 

busca pela excelência e integridade da SUBTEC. 

A SUBTEC fornece o Código de Conduta e Ética a seus colaboradores e fornecedores para orientar 

nossas relações. Os tópicos do código são: 

COMPRIMENTO DE LEGISLAÇÕES, REGULAMENTOS E NORMAS 

Para SUBTEC, o cumprimento de toda a legislação para o exercício da nossa atividade é 

inquestionável. 

CONCORRÊNCIA LEAL 

A SUBTEC defende a concorrência leal, em todas as circunstâncias e sem qualquer restrição. 

ANTICORRUPÇÃO 

A SUBTEC condena qualquer forma de corrupção e de suborno, e não toleramos qualquer conduta 

que preveja uma realização de negócios mediante recurso e meios desleais. 
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TROCA DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

A SUBTEC exige dos seus colaboradores e fornecedores que não realizem negócios com base em 

informações privilegiadas a que tenham acesso, bem como, que não transmitam essas informações a 

terceiros. 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS  

A SUBTEC espera dos seus colaboradores e partes interessadas um respeito total pelos segredos 

comerciais e pelo ativo imaterial da empresa e dos seus parceiros. 

CONFLITOS DE INTERESSES 

Os colaboradores e partes interessadas da SUBTEC devem evitar toda e qualquer situação em que 

possa ocorrer um conflito entre os seus interesses e os interesses da empresa. 

SEGURANÇA NO TRABALHO, PROTEÇÃO DO AMBIENTE E PROTEÇÃO DA SAÚDE 

A SUBTEC atribui uma grande importância tanto ao meio ambiente e à segurança e saúde 

ocupacional de todos os colaboradores, vizinhos, clientes e outras pessoas que, de alguma forma 

possam ser afetadas pelas atividades desenvolvidas pela empresa.  

COMPROMISSOS COM OS FUNCIONÁRIOS/ COLABORADORES 

A SUBTEC compromete-se a:  

1. Oferecer um ambiente de trabalho onde todos os funcionários são tratados de maneira justa, 

sem discriminação, respeitando a diversidade e a privacidade de cada um; 

2. Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis, apoiando os funcionários a manterem 

boa qualidade de vida, desenvolvimento profissional e pessoal, promovendo o trabalho em equipe 

como um dos fatores determinantes para o sucesso da SUBTEC; 

3. Atender os requisitos básicos de admissões e promoções/bônus de funcionários conforme o 

desempenho demonstrado no contrato de trabalho; 

4. Não haver na admissão, promoção e demissão qualquer discriminação de credo religioso, 

raça, sexo, idade, estado civil, orientação sexual e deficiência de qualquer natureza; 

5. Estimular atitudes positivas nas relações cotidianas entre funcionários, visando à melhoria no 

clima organizacional. 
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COMPROMISSOS DOS COLABORADORES 

1. Exercer suas funções e se relacionar de forma honesta, ética, justa, digna, cortês, com 

atenção às pessoas, colegas de trabalho ou público externo, respeitando todas as formas de 

diferenças individuais; 

2. Proteger os bens e recursos da organização, fazendo uso apropriado para propósitos do 

negócio; 

3. Não estimular ambiente de intimidação e constrangimento, com insinuações ou atitudes que 

atinjam a dignidade ou a integridade psíquica ou física das pessoas, colegas de trabalho ou público 

externo; 

4. Procurar esclarecimento ou orientação quando tiver uma dúvida de compliance; 

5. Utilizar sempre que exigido os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), EPCs 

(Equipamentos de Proteção Coletiva), fornecidos para sua segurança e para o desempenho das 

atividades; 

6. Zelar pela sua segurança e pela segurança dos seus companheiros de trabalho; 

7. Não culpar a liderança, o subordinado ou os pares pelos próprios erros, assumindo as 

consequências de seus atos; 

8. Seguir os procedimentos e encaminhar registros internos da SUBTEC e/ou externos de 

Clientes, quando solicitados; 

9. Encaminhar os registros internos da SUBTEC e/ou externos de Clientes; 

10. Não utilizar ideias ou projetos de terceiros assumindo as consequências positivas do trabalho 

como se fossem de própria autoria; 

11. Desempenhar as suas atividades de acordo com este Código de Conduta e Ética e seguir as 

políticas e normas da SUBTEC, estimulando e orientando os seus colegas nesse sentido. 

COMPROMISSOS COM OS CLIENTES 

 A SUBTEC compromete-se a: 

1. Fornecer serviços com honestidade e transparência, respeitando os interesses dos clientes; 

2. Ofertar serviços de maneira absolutamente verdadeira; 
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3. Satisfazer as necessidades dos clientes, em termos de qualidade, inovação tecnológica, 

agilidade, confiabilidade e bom atendimento; 

4. Respeitar as leis e os regulamentos vigentes relativos ao fornecimento de serviços; 

5. Proteger as informações relativas à privacidade dos dados dos clientes; 

6. Construir relacionamentos duradouros e significativos agregando valor na relação. 

COMPROMISSOS COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

A SUBTEC compromete-se a: 

1. Adotar processos de compra e contratações imparciais e transparentes; 

2. Adquirir produtos e contratar serviços, zelando pela qualidade e viabilidade econômica; 

3. Buscar parcerias estáveis com transparência e benefícios mútuos. 

4. Contratar empresas que atendam às legislações vigentes e o combate à fraude e corrupção. 

COMPROMISSOS COM GOVERNO E SOCIEDADE 

A SUBTEC compromete-se a: 

1. Exercer suas atividades visando o desenvolvimento sustentável, primando pela utilização de 

tecnologias que diminuam os impactos das suas atividades, buscando eficiência na utilização dos 

recursos naturais, quando necessário; 

2. Manter relações transparentes e éticas com administradores e funcionários do setor público, 

agindo com honestidade e integridade, afastando-se sempre que a conduta parecer imprópria, com 

o intuito de combater a corrupção, o favorecimento  

 

 

e a obtenção de vantagens ilegais, informando a ocorrência desses fatos para averiguação; 

3. Zelar pelo cumprimento das políticas, normas e controles de prevenção e combate à fraude, 

corrupção e atos ilícitos de qualquer natureza, em estrito cumprimento das leis aplicáveis e 

consoante às melhores práticas nacionais e internacionais. 
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COMPROMISSOS COM O MEIO AMBIENTE  

A SUBTEC compromete-se a: 

1. Cumprir as exigências legais, bem como promover o desenvolvimento sustentável; 

2. Utilizar de forma consciente os recursos naturais mantendo o compromisso com a preservação 

do meio ambiente e com a qualidade de vida de seus colaboradores. 

PATRIMÔNIO 

É de responsabilidade do colaborador zelar pelo bom uso, conservação do patrimônio colocado sob 

sua responsabilidade de forma a evitar perda, roubo ou o uso indevido sob pena de ressarcimento 

em valores à empresa. 

PENALIDADES 

As ações contrárias ao Código de Ética e Conduta estão sujeitas a penalidades. A infração será 

registrada em “Carta de Advertência” pela Diretoria, que definirá a penalidade aplicada: 

1º - Advertência verbal; 

2º - Advertência escrita; 

3º - Suspensão de no mínimo 01 dia e máximo 05 dias; 

4º - Justa causa. 

DISPOSIÇÕES TOMADAS COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO DE CONDUTA 

A SUBTEC toma todas as medidas para que seus colaboradores e prestadores de serviços tenham 

conhecimento do Código de Conduta e Ética, exigindo o seu cumprimento sem restrições. 

 

 

 

 

 

 

   


