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1. INTRODUÇÃO

1.1. Palavras do presidente

As empresas, o governo e a sociedade em geral não admitem a corrupção, o desrespeito com os 
direitos humanos e o descaso com o meio ambiente. Nesta realidade, as empresas, os executi-
vos, os funcionários e todos os colaboradores, cada qual com suas forças, devem responsabili-
zar-se individualmente e em conjunto para o bem viver comum.
A Itajui Engenharia de Obras se afirma nesse contexto, seguindo à frente e antecipando-se no 
comprometimento com os novos instrumentos de ética e conformidade, como se verifica no seu 
Programa de Ética e Conformidade, do qual faz parte o presente Código de Ética e Conformidade.
Com esse programa, a Itajui Engenharia de Obras nada mais faz do que reafirmar seus valores 
intrínsecos, aqueles com os quais ela surgiu e dos quais nunca se afastou: em nossa história, 
sempre prezamos pela honestidade, defesa dos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, 
por um local adequado de trabalho, onde todos se sintam bem, e sempre buscamos o crescimen-
to conjunto em parceria com nossos funcionários e colaboradores, com os governos e com a 
sociedade em geral.
Hoje, nesta nova época, a presidência vem solicitar diretamente a todos os seus funcionários, 
colaboradores e parceiros, que leiam e respeitem o presente Código de Ética e Conformidade. 
Este código é um dos instrumentos para vencermos juntos.

Cordialmente,

PAULO CESAR VARASSIN
Presidente e sócio fundador

Cód igo  de  ét ica  e  conformidade3



1.2. O código de ética e conformidade

Este Código de Ética e Conformidade é um dentre os principais instrumentos do Programa de 
Ética e Conformidade da Itajui Engenharia de Obras para alcançar o respeito pela ética e pela con-
formidade legal em todos os níveis de operação da empresa. Ele está direcionado a todos os fun-
cionários e associados da Itajui Engenharia de Obras.

O presente código estabelece: 1) a organização administrativa do programa; 2) o canal de comu-
nicação direta com a cúpula do programa; e 3) padrões de conduta a serem seguidos por todos 
os funcionários e associados da Itajui Engenharia de Obras.
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1.3. Estrutura administrativa do Programa de Ética e Conformidade

O Programa de ética e conformidade da Itajui Engenharia de Obras possui os seguintes órgãos:
1) Comitê de ética e conformidade; 2) Diretor de ética e conformidade; 3) Agentes de ética e con-
formidade; e 4) Prestadores de serviços eventuais para o auxílio na implementação do programa. 
Os ocupantes de cada cargo estarão sempre atualizados no site online da Itajui Engenharia de 
Obras: http://www.itajui.com.br/

1) Comitê de ética e conformidade é o órgão de deliberação e julgamento máximo da Itajui Enge-
nharia de Obras no que se refere ao seu programa de ética e conformidade, compõem necessa-
riamente o Comitê: a) a presidência da Itajui Engenharia de Obras; e b) o diretor de ética e confor-
midade da Itajui Engenharia de Obras.
2) Diretor de ética e conformidade é o cargo executivo máximo na Itajui Engenharia de Obras no 
que se refere ao seu programa de ética e conformidade. Cabe à pessoa que o exerça administrar 
todo o programa e coordenar diretamente todos os agentes de ética e conformidade, quando 
estes existirem.
3) Agente de ética e conformidade é o cargo executivo subordinado diretamente ao diretor de 
ética e conformidade para fins de implementação das ordens deste último.
4) Prestadores de serviços eventuais poderão ser contratados para o auxílio na implementação 
do programa.

 Comitê de Ética e Conformidade 

  

Diretor de Ética e Conformidade

Prestadores de serviço eventuais Agentes de Ética e Conformidade

Cód igo  de  ét ica  e  conformidade5



1.4. Canal direto de comunicação

A Itajui Engenharia de Obras disponibiliza um canal anônimo – não é 
necessária nenhuma informação de identidade para que a requisição seja 
processada – de comunicação para todo e qualquer funcionário e demais 
interessados a fim de tratarem dos assuntos deste código diretamente 
com o seu Comitê de Ética e Conformidade, seja para tirar dúvidas, ofere-
cer denúncias ou quaisquer outros motivos. 
Para entrar em contato direto com o Comitê de Ética e Conformidade, 
utilizar o “canal de denuncia” do site da Itajui Engenharia de Obras 
(http://www.itajui.com.br/) ou enviar e-mail para:

conformidade@itajui.com.br

1.5. Infrações a este código

As infrações a este código serão julgadas individualmente pelo Comitê de 
Ética e Conformidade da Itajui Engenharia de Obras, sendo as penas apli-
cadas individualmente e em estrita observância das leis brasileiras vigen-
tes.
Identificada a infração pelo Comitê de Ética e Conformidade da Itajui 
Engenharia de Obras o funcionário poderá ser, dependendo da gravidade 
dos atos, desde apenas notificado, até demitido. Se for o caso, o funcioná-
rio também será encaminhado aos órgãos policias e judiciais competen-
tes.
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2. RELAÇÕES COM TERCEIROS

2.1. Governos e agentes públicos

O que é?
Instruções aos funcionários e associados da Itajui Engenharia de Obras 
em relação ao que se deve e o que não se deve fazer quando os mesmos 
entrarem em contato e relacionamento com governos e agentes públicos.

O que não fazer?
• Oferecer, prometer ou autorizar vantagem indevida a instituições públi-
cas e seus agentes, partidos políticos e seus membros ou candidatos a 
cargos públicos.
• Interferir, fraudar ou manipular ilegalmente concorrências e licitações 
públicas.
• Interferir em fiscalizações ou investigações por parte de órgãos públi-
cos e seus agentes.

O que fazer?
• Recusar e avisar imediatamente seu gerente executivo no caso de qual-
quer solicitação de vantagem indevida por parte de instituições públicas, 
agentes públicos, partidos políticos e seus membros ou candidatos a 
cargos públicos.
• Avisar imediatamente seu gerente executivo ou avisar o Comitê de Ética 
e Conformidade da Itajui Engenharia de Obras pelos canais apropriados, 
no caso de observado o descumprimento das boas práticas com governos 
e autoridades.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu gerente executivo ou entrar em 

contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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2.2  Brindes, presentes e hospitalidades

O que é?
Fica proibido o recebimento e doação de quaisquer brindes, presentes ou 
hospitalidades, para empresas públicas e seus agentes, empresas priva-
das e seus colaboradores ou qualquer outra organização em nome da 
Itajui Engenharia de Obras, sem a autorização expressa do Comitê de Ética 
e Conformidade.
Com exceção daqueles brindes que são produzidos em massa visando 
exatamente a sua distribuição indiscriminada, como canetas, blocos de 
papel, agendas, etc. ou hospitalidades que estão incluídas nos custos dos 
serviços contratados.

O que não fazer?
• Não aceitar ou oferecer presentes, de qualquer espécie e em qualquer 
situação, como vinhos, charutos e outros, em nome da Itajui Engenharia 
de Obras ou visando qualquer benefício para a Itajui Engenharia de Obras.
• Não aceitar ou oferecer hospitalidades, como contas de almoços, janta-
res, bares, hotéis e outros, em nome da Itajui Engenharia de Obras ou 
visando qualquer benefício para a Itajui Engenharia de Obras.

O que fazer?
• Obter prévia aprovação formal de seu gerente executivo sempre que for 
necessário oferecer hospitalidades a terceiros que mantenham alguma 
relação comercial ou institucional com a Itajui Engenharia de Obras.
• Devolver imediatamente quaisquer presentes, brindes ou hospitalida-
des recebidos por empresas públicas ou privadas que visem contraparti-
da por parte da Itajui Engenharia de Obras.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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3. AMBIENTE DE TRABALHO

3.1. Respeito aos Direitos Humanos

O que é?
Deve-se manter, no ambiente de trabalho, respeito, educação e cordiali-
dade com todos os funcionários e colaboradores da Itajui Engenharia de 
Obras, independente do seu nível hierárquico. Para tal, é imprescindível o 
respeito aos Direitos Humanos: não deve haver qualquer discriminação 
dentro das dependências da empresa ou em nome da Itajui Engenharia de 
Obras, seja em virtude de etnia, cor, orientação sexual, condição física, 
religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou idade.

O que não fazer?
• Constranger, hostilizar, ameaçar e intrometer na vida privada das pesso-
as, especialmente em virtude de etnia, cor, orientação sexual, condição 
física, religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou idade.
• Discriminar qualquer pessoa no momento da contratação, promoção ou 
determinação da remuneração em virtude de etnia, cor, orientação 
sexual, condição física, religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou 
idade.

O que fazer?
• Utilizar exclusivamente o parâmetro de meritocracia na contratação, 
promoção ou determinação da remuneração dos funcionários e associa-
dos da Itajui Engenharia de Obras.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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3.2. Assédio moral e sexual

O que é?
Deve-se manter, no ambiente de trabalho, respeito, educação e cordiali-
dade com todos os funcionários e associados da Itajui Engenharia de 
Obras, independente do seu nível hierárquico. Comportamentos extrema-
mente danosos para o ambiente de trabalho são o assédio moral e o assé-
dio sexual.
O assédio moral e/ou sexual é a violência por gestos, palavras, atitudes, 
propostas ou ações ofensivas, explícitos ou sutis, desqualificadores, 
discriminadores, humilhantes e constrangedores, decorrentes das rela-
ções de trabalho, que atentem contra a dignidade moral ou sexual das 
pessoas e que possam causar dano à sua integridade física e/ou psíquica.

O que não fazer?
• Ameaças, hostilidades, constrangimentos ou intromissões na vida 
privada das pessoas, assim como insinuações impróprias de qualquer 
natureza.
• Compactuar com ações que envolvam atos repetidos ou pontuais de 
natureza ofensiva, humilhante, impertinente ou hostil praticados indivi-
dualmente ou em grupo, seja de caráter moral ou sexual.

O que fazer?
• Denunciar qualquer uma das práticas acima descritas e proibidas que 
chegue ao seu conhecimento, seja para seu diretor executivo ou direta-
mente ao Comitê de Ética e Conformidade.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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4. Relações com a empresa

4.1. Segurança da informação

O que é?
Apenas as pessoas formalmente autorizadas pela Itajui Engenharia de 
Obras podem falar em seu nome e fornecer qualquer informação sigilosa 
da empresa. Deve-se zelar, portanto, para que informações sigilosas da 
empresa não venham a público, a não ser pelas pessoas autorizadas.

O que não fazer?
• Não divulgar informações sobre decisões de compra ou venda de valores 
mobiliários.
• Não divulgar informações estratégicas que possam, por exemplo, afetar 
a competitividade da Itajui Engenharia de Obras em processos licitatórios 
ou outros.

O que fazer?
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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4.2 Conflito de interesses

O que é?
Utilização por funcionário ou associado da Itajui Engenharia de Obras do 
seu cargo ou função para obter vantagem indevida, direta ou indireta para 
si, em conflito com os interesses da Itajui Engenharia de Obras.

O que não fazer?
• Contratar fornecedor, por ser amigo ou familiar, em condições menos 
favoráveis para a Itajui Engenharia de Obras se comparadas às praticadas 
no mercado.
• Desenvolvimento de atividade executiva paralela aquela do cargo na 
Itajui Engenharia de Obras.
• Utilizar sua posição na Itajui Engenharia de Obras para obter vantagens 
pessoais ou para terceiros em conflito com os interesses da Itajui Enge-
nharia de Obras.

O que fazer?
• Zelar pelo patrimônio material e intelectual da Itajui Engenharia de 
Obras, utilizando seus equipamentos e meios de comunicação somente 
para atividades profissionais do interesse da Itajui Engenharia de Obras.
• Evitar o desperdício e não desviar recursos, seja equipamentos ou servi-
ços, para fins que não sejam do interesse da Itajui Engenharia de Obras.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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2. RELAÇÕES COM TERCEIROS

2.1. Governos e agentes públicos

O que é?
Instruções aos funcionários e associados da Itajui Engenharia de Obras 
em relação ao que se deve e o que não se deve fazer quando os mesmos 
entrarem em contato e relacionamento com governos e agentes públicos.

O que não fazer?
• Oferecer, prometer ou autorizar vantagem indevida a instituições públi-
cas e seus agentes, partidos políticos e seus membros ou candidatos a 
cargos públicos.
• Interferir, fraudar ou manipular ilegalmente concorrências e licitações 
públicas.
• Interferir em fiscalizações ou investigações por parte de órgãos públi-
cos e seus agentes.

O que fazer?
• Recusar e avisar imediatamente seu gerente executivo no caso de qual-
quer solicitação de vantagem indevida por parte de instituições públicas, 
agentes públicos, partidos políticos e seus membros ou candidatos a 
cargos públicos.
• Avisar imediatamente seu gerente executivo ou avisar o Comitê de Ética 
e Conformidade da Itajui Engenharia de Obras pelos canais apropriados, 
no caso de observado o descumprimento das boas práticas com governos 
e autoridades.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu gerente executivo ou entrar em 

contato com o Comitê de Ética e Conformidade.

5. RELAÇÕES COM A SOCIEDADE

5.1. Meio ambiente

O que é?
Todos os funcionários e associados da Itajui Engenharia de Obras devem 
se esforçar ao máximo para atuar de forma responsável em relação ao 
meio ambiente, identificando e prevenindo riscos ambientais no curso de 
suas atividades.

O que não fazer?
• Ignorar riscos ambientais em suas atividades.
• Deixar de informar as autoridades competentes, internas e externas à 
Itajui Engenharia de Obras, sobre sinistros ambientais.

O que fazer?
• Buscar soluções sustentáveis para as atividades relacionadas à empre-
sa, com o menor impacto possível no meio ambiente.
• Informar imediatamente seu diretor executivo, assim como as autorida-
des públicas, quando ocorrer qualquer sinistro que possa causar danos ao 
meio ambiente.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.
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3. AMBIENTE DE TRABALHO

3.1. Respeito aos Direitos Humanos

O que é?
Deve-se manter, no ambiente de trabalho, respeito, educação e cordiali-
dade com todos os funcionários e colaboradores da Itajui Engenharia de 
Obras, independente do seu nível hierárquico. Para tal, é imprescindível o 
respeito aos Direitos Humanos: não deve haver qualquer discriminação 
dentro das dependências da empresa ou em nome da Itajui Engenharia de 
Obras, seja em virtude de etnia, cor, orientação sexual, condição física, 
religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou idade.

O que não fazer?
• Constranger, hostilizar, ameaçar e intrometer na vida privada das pesso-
as, especialmente em virtude de etnia, cor, orientação sexual, condição 
física, religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou idade.
• Discriminar qualquer pessoa no momento da contratação, promoção ou 
determinação da remuneração em virtude de etnia, cor, orientação 
sexual, condição física, religião, nacionalidade, filiação política, sexo ou 
idade.

O que fazer?
• Utilizar exclusivamente o parâmetro de meritocracia na contratação, 
promoção ou determinação da remuneração dos funcionários e associa-
dos da Itajui Engenharia de Obras.
• Em caso de dúvidas, perguntar para seu diretor executivo ou entrar em 
contato com o Comitê de Ética e Conformidade.

Rua Natal Cecone, 145 - Ecoville
Curitiba-PR | CEP 81200-330

itajui@itajui.com.br

+55 (41) 3091.0200


