
Código
de Conduta



foi elaborado com base nos princípios éticos
e morais norteadores da Ortocir (“Empresa”), 
bem como na legislação e nas melhores 
práticas, nacionais e internacionais, aplicáveis 
ao combate à corrupção, à defesa da 
concorrência e ao comércio justo. 

O presente
Código de Conduta

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



DEFINIÇÕES

São os diretores, sócios, gerentes, funcionários, 
empregados, estagiários, jovens aprendizes 

e prestadores de serviços.

A Empresa, seus Colaboradores e
Parceiros se comprometem com os 
Princípios, Regras e Compromissos

dispostos neste Código.

São os parceiros comerciais, clientes, 
consumidores, prestadores de serviços 

e fornecedores.

Colaboradores

Parceiros



Respeito

Honestidade;

à vida e às pessoas.

Integridade; Justiça; Equidade; Verdade;
Coerência.

Busca
de níveis crescentes de competitividade, 
excelência e rentabilidade, com 
responsabilidade social.

Excelência
em qualidade, segurança, meio ambiente, saúde 
e recursos humanos, promovendo a capacitação 
e o comprometimento dos Colaboradores e 
Parceiros.

Valorização
e respeito às pessoas em sua diversidade e 
dignidade, em relações de trabalho justas, 
num ambiente saudável, com confiança 
mútua, cooperação e solidariedade.

PRINCÍPIOS
ÉTICOS

Lealdade institucional,
responsabilidade, zelo e disciplina no trabalho.



COMPROMISSOS
DE CONDUTA

Conduzir seus negócios
com transparência e integridade.

Cultivar a credibilidade
junto a seus empregados, fornecedores, clientes, 

consumidores, poder público, parceiros de 
negócios, imprensa, concorrentes, 

comunidades onde atua e sociedade em geral.

Estimular todos os Parceiros, 
internos e externos, a disseminarem 

os princípios éticos e os compromissos de 
conduta expressos neste Código.

Manter boas relações
com os seus concorrentes, com fundamento nos 

princípios da honestidade e do respeito, aplicando 
os princípios e regras de defesa da concorrência.

Promover negociações
honestas e justas.



Não auferir vantagem
indevida por meio de manipulação, uso de 
informação privilegiada e outros artifícios
dessa natureza, ilegais, ilegítimos ou antiéticos.

Adotar comunicação
transparente, verdadeira e correta, 
compreensível e acessível.

Promover condições justas
e adequadas de trabalho.

Garantir segurança
e saúde no trabalho.

Respeitar e
promover a
diversidade e
combater todas
as formas de
preconceito e
discriminação.

Tratamento não discriminatório 
a qualquer Colaborador e/ou Parceiro em razão de 
sua raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, 
posição social, idade, religião, gênero, orientação 
sexual, estética pessoal, condição física, mental 
ou psíquica, estado civil, opinião, convicção 
política, identidade de gênero ou qualquer outro 
fator de diferenciação individual.

Promover a igualdade
de oportunidades para todos os empregados. 

Cumprir com
o máximo empenho, 
qualidade técnica e assiduidade suas obrigações.

Agir de forma respeitosa, 
honesta, justa, digna, cortês, com 
disponibilidade e atenção a todas as pessoas 
com as quais há relacionamento, internamente
e externamente.

Exigir o respeito
aos princípios éticos e os compromissos de 
conduta definidos neste Código.



COMPROMISSOS
DE CONDUTA

Cumprir com todos
os princípios e

orientações deste Código.

Não se envolver em 

atividades conflitantes
com os interesses da Empresa e comunicar aos 

superiores hierárquicos, ou pelos canais formais, 
qualquer situação que configure aparente ou 

potencial conflito de interesse.

Respeitar o sigilo profissional, 
exceto quando autorizado ou exigido por lei, 

preservando os interesses da Empresa sempre 
que se manifestarem, em ambiente público

ou privado.

Guardar sigilo
das informações estratégicas, de terceiros, e das 

relativas a atos ou fatos relevantes ainda não 
divulgados, às quais tenham tido acesso, bem 

como zelar para que os outros também o façam, 
exceto quando autorizados ou exigidos por lei.

Recusar práticas 
anticompetitivas, de corrupção – pública e/ou 

privada –, de concorrência desleal, violação aos 
direitos humanos, trabalho infantil, trabalho 

forçado ou compulsório, e outras práticas 
contrárias aos princípios deste Código.

Não praticar
nem se submeter a atos de preconceito, 

discriminação, ameaça, chantagem, falso 
testemunho, assédio moral, assédio sexual ou 

qualquer outro ato contrário aos princípios e 
compromissos deste Código, e denunciar 

imediatamente qualquer transgressão que 
chegue a seu conhecimento.

Respeitar
a propriedade intelectual.

Zelar pela defesa da vida, 
pela integridade física e segurança das pessoas 

e instalações.



O canal de denúncia deverá ser amplamente 
divulgado perante os Colaboradores e Parceiros 
e incentivado seu uso.

Nenhuma espécie de retaliação ou punição aos 
denunciantes será aplicada. 

Uma vez configurada a conduta reprovável, 
a Empresa tomará as providências disciplinares 
cabíveis.

As denúncias levadas ao conhecimento da 
Empresa deverão ter relação direta com 
a atividade da Empresa e serem detalhadas 
o suficiente para que possam ser apuradas. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Empresa disponibilizará, em seu sítio na 
internet, www.ortocir.com.br/canaldedenuncias/
um canal de denúncia dedicado, funcional, 
sigiloso, simples e de fácil acesso 
a todos que desejem reportar condutas ilegais, 
antiéticas e em desacordo com os princípios 
e regras deste Código e com a legislação 
brasileira vigente.

Canais de comunicação
e denúncia



Garantia
de sigilo de

todas as
informações



Analisar se a conduta denunciada viola e/ou 
está em desacordo com os princípios e regras 
deste Código e com a legislação brasileira 
vigente.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Garantir o sigilo e a confidencialidade
de todas e quaisquer informações recebidas, 
incluindo a identidade do denunciante, salvo 
quando exigida sua divulgação por lei ou por 
determinação judicial ou autoridade.

Avaliar e processar as denúncias recebidas, 
garantindo-lhes imparcialidade e objetividade 
no endereçamento da questão.

A Empresa compromete-se a:



Funcionamento:
As denúncias realizadas via canais de denúncia, 

comunicações pessoais, anônimas ou não, 
ou o conhecimento de um ato, por parte de 

qualquer funcionário da Empresa, devem 
receber igual tratamento.

Os atos que chegarem a conhecimento da 
Empresa devem ser objeto de apuração por 

parte da Empresa, respeitando-se o anonimato, 
quando for o caso, e a proteção ao denunciante.

As denúncias/informações recebidas que 
tenham relação com as atividades da Empresa e 
fundamento serão levadas ao conhecimento da 

Diretoria, a quem caberá a análise e a adoção 
das providências cabíveis.

Nenhuma denúncia ou informação que chegue 
ao conhecimento da Empresa deixará de ser 

processada, esclarecida e, quando for o caso, 
objeto das medidas cabíveis para a mitigação de 

seus efeitos ou os ajustes necessários.



CORTESIAS E DIVULGAÇÃO

Presentes, brindes, 
hospitalidade, patrocínio 
e contrapartidas 



Brindes
Não possuem valor comercial. 

Distribuídos a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual 

ou por ocasião de eventos ou
datas comemorativas de caráter 

histórico ou cultural.
A periodicidade de distribuição não 

poderá ser inferior a doze meses. 
Caráter geral, não se destinando a 

agraciar exclusivamente uma 
determinada pessoa ou entidade.

Hospitalidade 
Compreende deslocamentos

(aéreos, marítimos e/ou terrestres), 
hospedagens, alimentação 

e receptivos, relacionados ou não 
a eventos de entretenimento. 

A hospitalidade de caráter exclusivo
de turismo ou lazer é considerada 

presente.

Contrapartida
de patrocínio

Compreende produtos, convites ou 
benefícios recebidos como 
contrapartida de contratos

de patrocínio. Possui natureza 
específica e vinculação intrínseca 

aos projetos patrocinados.

Patrocínio
Compreende apoio financeiro 

concedido a projetos de iniciativa 
de terceiros. Objetiva divulgar 

atuação, fortalecer conceito, 
agregar valor à marca, incrementar 

vendas, gerar reconhecimento 
ou ampliar relacionamento 

do patrocinador com seus públicos 
de interesse.

Presentes
Compreendem objetos ou serviços 

de uso ou consumo pessoal com 
valor comercial.



Os empregados devem considerar também os 
costumes, as leis locais e as políticas de 
recebimento ou oferecimento de presentes, 
brindes, hospitalidade, patrocínio e contrapartidas 
de patrocínio de empresas e de órgãos públicos 
e privados com quem se relacionam.

O envolvimento de intermediários ou de 
terceiros no oferecimento e no recebimento 
de presentes, brindes, hospitalidade, patrocínio 
ou contrapartida de patrocínio deve seguir 
estritamente as orientações deste guia.

Eventuais excepcionalidades para oferecimento, 
pela Empresa, de presentes, brindes, 
hospitalidade, patrocínio ou contrapartida de 
patrocínio, com caráter institucional ou comercial, 
deverão ser deliberadas por um diretor.

Este Código não permite solicitar, requerer, 
aceitar, oferecer, prometer, ou autorizar que se 
dê, ofereça ou prometa qualquer coisa de valor, 
seja presente, vantagem, suborno, desconto, 
favorecimento ou qualquer forma de 
pagamento, em dinheiro, bens, serviços, 
favores, benefícios, viagens, passagens aéreas, 
entretenimento, dentre outros, a agente 
público, nacional ou estrangeiro, agente de 
organizações governamentais, ou a pessoas a 
eles relacionadas, direta ou indiretamente, 
visando influenciar ações com o fim de obter, 
manter, direcionar ou recompensar, ou garantir 
tratamento favorável na obtenção de negócios 
ou determinadas condições.

CORTESIAS E DIVULGAÇÃO



5. Dar ou receber presentes que possam 
influenciar a decisão do destinatário ou que 

possam causar a impressão de poder ou 
pretender influenciá-la não é permitido.

6. O recebimento de hospitalidade de terceiros 
que mantenham relação comercial ou 

institucional com a Empresa só poderão ser 
recebidos mediante autorização de um diretor. 

7. A hospitalidade deve ser estrita e diretamente 
relacionada a eventos e programas condizentes 

com a atividade da Empresa, às datas e locais 
oficiais da atividade.

8. Hospitalidades como almoços, jantares e lanches 
podem ser ofertados, desde que relacionados
à atividade da Empresa, e que sejam de valor

e periodicidade razoáveis, limitados a
até R$ 150,00 por pessoa.

Presentes, brindes
e hospitalidade são 

permitidos desde que:
1. Presentes e brindes sejam de baixo valor: 

não superior a R$ 150,00. 

2. Hospitalidades devem ser razoáveis e 
proporcionais ao evento a que se referem.

3. Não sejam frequentes ou periódicos.

4. A pessoa que foi presenteada possa 
facilmente retribuir, sem envolver 

necessariamente suas funções.



A Empresa e seus 
Colaboradores deverão 
atentar-se aos princípios
e normas deste Código
quando da escolha dos 
eventos e/ou pessoas
que pretendem patrocinar. 

À Empresa é facultado o patrocínio de 
instituições, empresas, pessoas e/ou eventos, 
como congressos e coffee breaks, que sejam 
relacionados às suas atividades, desde que não 
vise influenciar ações com o fim de obter, manter, 
direcionar ou recompensar por vantagens 
indevidas, como tratamento favorável na 
obtenção de negócios ou condições especiais.

Patrocínios têm caráter institucional e não 
pessoal, por isso devem ser destinados 
a instituições ou a seus representantes 
formalmente indicados e devidamente 
identificados.

CORTESIAS E DIVULGAÇÃO



O oferecimento de 
contrapartidas de patrocínio 
para clientes, consumidores, 

concorrentes, imprensa, 
organizações da sociedade

civil, parceiros, comunidade 
científica e acadêmica, 

comunidades, investidores e 
revendedores deve ser 

aprovado por um diretor. 

É vedado oferecer e/ou 
receber contrapartidas de 

patrocínio se:
O motivo ou a intenção do oferecimento for 

influenciar uma decisão.

Seu valor for superior a R$ 150,00.

Houver expectativa de retribuição
de alguma forma.

Forem destinadas a agentes públicos e tiverem 
valor comercial ou conotação de lazer, turismo 

ou entretenimento.

Contrapartidas de patrocínio têm caráter 
institucional e não pessoal, e por isso devem 

ser destinadas a instituições ou a seus 
representantes formalmente indicados e 

devidamente identificados.



A Empresa e seus 
Colaboradores deverão 
atentar-se aos princípios
e normas deste Código
quando da escolha dos 
eventos e/ou pessoas
que pretendem patrocinar. 

DOAÇÕES

3. A Empresa poderá fazer doações não 
vinculadas à Administração Pública, cabendo
ao poder público definir a finalidade dos 
recursos doados.

4. É proibida a doação de valores à 
Administração Pública visando um fim 
específico para o recurso.

Recebendo ou oferecendo 
doações
1. A Empresa poderá receber doações e/ou 
oferecê-las a instituições, desde que não tenha 
como propósito influenciar ações com o fim de 
obter, manter, direcionar ou recompensar por 
vantagens indevidas, como tratamento 
favorável na obtenção de negócios ou 
condições especiais.

2. As doações deverão ser descritas em 
registro próprio, identificando o receptor, 
o valor, a razão e o contexto da doação.



RELACIONAMENTO

Relação com a
Administração Pública

No relacionamento com o Poder Público,
é proibido:

Oferecer presentes e/ou outros benefícios (tais 
como viagens, brindes, dinheiro em espécie, 

joias, quadros, entretenimento, hospedagem, 
etc.) a agentes públicos.

Realizar pagamento de despesas de 
hospedagem a agentes públicos diretamente.

Realizar pagamento de atividades de lazer ou 
de entretenimento.

Casos excepcionais não previstos neste Código, 
relativos à concessão de presentes, brindes e 

hospitalidades a agentes públicos, deverão ser 
prévia e expressamente autorizados pelo 

Diretor-Presidente e somente serão aceitos se 
estiverem em acordo com este Código e com a 

legislação vigente. 

Relação com concorrentes

É proibida a discussão ou troca de informações 
comerciais com concorrentes da Empresa, 

incluindo preços, margens, custos, produção, 
operação, políticas, estratégias, descontos e 

promoções, royalties, termos e condições de 
venda, clientes, cotas de produção, divisão de 

mercados ou de clientes.

É proibida a celebração de acordo, contrato ou 
entendimento sobre os assuntos citados acima, 

de natureza anticompetitiva.

É vetado aos Colaboradores e Parceiros da 
Empresa atender a convite ou permanecer em 

reuniões que versem sobre esses temas, 
devendo se retirar dessas discussões.

Os preços e as políticas comerciais definidos 
pela Empresa deverão ser estabelecidos de 

maneira independente.



Relação com clientes 
e fornecedores

Atuação Independente

A Empresa é livre para escolher seus clientes e 
fornecedores, e deve fazê-lo de forma 
independente.

É proibido qualquer entendimento ou acordo 
com uma parte, escrito ou verbal, que tenha por 
objeto fazer ou deixar de fazer negócios com 
uma terceira parte, salvo os acordos de 
exclusividade ou outros ajustes de natureza 
similar que forem compatíveis com a legislação 
antitruste, conforme análise específica de cada 
caso.

RELACIONAMENTO

Relação com associações, 
sindicatos, federações
e confederações
A filiação da Empresa a associações, sindicatos, 
federações e confederações depende de 
aprovação prévia por um Diretor.

Na associação, deverão ser considerados o tipo 
de entidade, seus objetivos, finalidades, 
membros, regras de admissão, histórico, 
atividades e funcionamento.

Periodicamente, a Diretoria-Executiva deverá 
reavaliar a filiação da Empresa às entidades
em referência.

A pertinência de participação de qualquer indivíduo 
relacionado à Empresa, incluindo Colaboradores, 
em reuniões de quaisquer entidades pode ser 
avaliada e reavaliada por qualquer diretor.

A Empresa deverá manter registro referente a todas 
as entidades de que participe e os temas discutidos.



É vedado o envolvimento da 
Empresa na intermediação de 

disputas comerciais entre clientes – 
ressalvado o exercício de direito 

próprio – ou em qualquer 
discussão ou plano privado de 

restringir a concorrência, 
independentemente do mercado 

em questão.

É vedada à Empresa a imposição 
de preços de revenda, margem de 

lucro ou quaisquer outras 
condições de comercialização 

relativas a negócios de terceiros.



CORRUPÇÃO

O crime de lavagem de dinheiro, disposto na 
Lei nº 9.613/1998, consiste na transformação 
de recursos originados de atividades ilícitas 
com o objetivo de dar uma aparência de 
legalidade. 

Identifique uma tentativa
de lavagem de dinheiro



Oferecimento de pagamento ou bonificação em 
grande quantidade de dinheiro numerário.

Múltiplas ordens de pagamento ou cheques de 
viagem emitidos em nome de terceiros.

 Relutância em fornecer informações completas. 

Como identificar uma
suposta lavagem de dinheiro?



LEI ANTICORRUPÇÃO

Responsabiliza empresas por:
1. Corrupção; 

2. Fraude a licitação e a contratos administrativos;
 
3. Interferir na investigação ou fiscalização de 
órgãos públicos (inclusive SFN).

Responsabilidade existe:
1. Em atos praticados "em seu interesse ou 
benefício".

2. Independentemente de culpa.

3. Responsabilidade da Empresa independe da PF.

Responsabilidade das PFs foi somada às que já 
existiam: Código Penal, Lei de Improbidade 
Administrativa, etc.

Solidariedade: dos administradores, de outras 
empresas do mesmo grupo e consorciadas.



Corrupção
Corrupção é prometer, oferecer ou dar, mesmo 

que indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceiro a ele relacionado, bem 

como custear, patrocinar ou subvencionar tais 
atos em benefício próprio ou de Pessoa Jurídica.

Vantagem indevida: presentes, favorecimentos, 
viagens e entretenimento.

Fraude à licitação e a 
contratos administrativos

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

o caráter competitivo do procedimento 
licitatório com o intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação 
do objeto da licitação.

Obstrução de Justiça
Interferir na investigação ou fiscalização de 

órgãos (inclusive Agências e SFN).

 



2. Conflito de interesses:
Uma situação coloca em dúvida a motivação do 
colaborador para realizar uma determinada ação 
ou contratação.

Outros atos considerados 
ilícitos
1. Utilizar informações privilegiadas para:
Proveito próprio ou de terceiros;
Resultados financeiros;
Contratação ainda não anunciada;
Estratégias comerciais ainda não lançadas;
Novos projetos com propósito comercial/ 
estratégico;
Coordenar, combinar ações com concorrentes;
Troca de informações concorrencialmente 
sensíveis/estratégicas com concorrentes.

LEI ANTICORRUPÇÃO



3. Diante de situações em que acredite que 
Colaboradores e Parceiros ou quaisquer 
terceiros estejam envolvidos em atos de 

corrupção, lavagem de dinheiro, ou qualquer 
atividade antiética, reporte imediatamente suas 

suspeitas por meio dos canais de denúncia.
 

4. A Empresa realizará periodicamente 
treinamentos. Os treinamentos são obrigatórios 

e realizados de modo presencial.

Identifique uma tentativa
de corrupção

1. No caso de ciência ou suspeita de uma 
conduta que viole a lei ou este Código, todos 

têm o dever de reportar o problema 
imediatamente.

2. Você deve fazer uma tentativa sincera de 
fornecer informações verdadeiras e precisas 
sobre a potencial conduta indevida, mesmo 
que mais tarde fique demonstrado que você 

estava errado.



O presente
Código de Conduta

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

abrange os membros da Administração, 
ocupantes de funções gerenciais, 
Colaboradores e Parceiros da Empresa, 
constituindo compromisso individual e coletivo 
de todos e de cada um seu cumprimento 
e a promoção a seu cumprimento, em todas 
as ações e relações da Empresa.



3. Diante de situações em que acredite que 
Colaboradores e Parceiros ou quaisquer 
terceiros estejam envolvidos em atos de 

corrupção, lavagem de dinheiro, ou qualquer 
atividade antiética, reporte imediatamente suas 

suspeitas por meio dos canais de denúncia.
 

4. A Empresa realizará periodicamente 
treinamentos. Os treinamentos são obrigatórios 

e realizados de modo presencial.

Este Código deverá ser amplamente divulgado pela 
Empresa em seu sítio na internet e instalações.

O descumprimento dos princípios 
e compromissos expressos neste

Código de Conduta poderá implicar
na adoção de medidas disciplinares,

incluindo a rescisão do contrato
de trabalho ou comercial.

Divulgação deste Código



DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

deve fazer expressa referência a este Código no 
relacionamento com quaisquer terceiros, 
devendo requerer o cumprimento pelos seus 
Colaboradores.

A Empresa submeterá este Código de Conduta 
a revisões periódicas com transparência e a 
participação de todos. Compete à 
Diretoria-Executiva da Empresa aprovar 
quaisquer modificações ao presente Código.

A Empresa
Este Código deverá ser amplamente divulgado 
pela Empresa, em suas instalações e em seu sítio 
na internet: www.ortocir.com.br. 
Seu download será disponibilizado na aba Canal 
de Denúncias. 

Divulgação deste Código





www.ortocir.com.br


