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APRESENTAÇÃO  

 

A RELAÇÃO ENTRE A ÉTICA EMPRESARIAL (Relação entre indivíduos) E A CONDUTA INDIVIDUAL (Moral).  

  

A Ética reflete o comportamento do ser humano, levando em conta os seus valores (Moral), no convívio em 
sociedade. Falar que algo é ético pressupõe que são praticadas atitudes pessoais dirigidas para o bem da 

sociedade (coletividade).  

  

Quando o assunto é a Ética Empresarial, são levados em conta os valores da empresa, seus objetivos e a forma 

como ela deseja interagir com seus públicos de interesse. Quando se escolhe trabalhar em uma empresa, é 

imprescindível que os valores pessoais de cada indivíduo sejam compatíveis com os da empresa, e vice-versa, 
independentemente de seu cargo ou função.  

  

A Vórtice é representada pelos seus Sócios, Colaboradores e Fornecedores. Cada um carrega consigo uma parte 
da história, os valores, os aprendizados e as conquistas da empresa, por isso, a conduta e as atitudes individuais 

de cada um destes, interferem diretamente na Ética e na Imagem da Empresa  

  

Para compor os princípios éticos pautados na nossa empresa, é essencial nortear as posturas desejadas e 

esperadas dos que nela trabalham e dos demais parceiros de negócios.   

 

Assim, elaboramos este Código de Conduta, onde são apresentadas as condutas admitidas pela empresa, para 

que as atitudes de todos que a compõem estejam alinhadas com a Ética Empresarial que acreditamos e que 

estamos construindo.  

  

Para tanto, fizemos uma pesquisa sobre os códigos de conduta de grandes organizações empresariais, 

disponibilizados pelas mesmas, e tomamos como referência parte de cada um deles que condizem com a nossa 

realidade.  

  

Esperamos com isso, estarmos contribuindo para um mundo melhor.  

 

 
Cordiais saudações.  

 

 

    

Mário César Lira da Silva  

Diretor Executivo    

  

  



 

OBJETIVO  
  

O Código de Conduta da Vórtice é um guia para assuntos que norteiam os relacionamentos entre seus Sócios, 

Colaboradores, Clientes, Fornecedores,  

Instituições Financeiras, Órgãos Públicos, Imprensa e a Sociedade de modo geral. De modo a consolidar uma 
relação sadia entre todos.  

  

A não observância das diretrizes descritas neste Código de Conduta e nas demais normas internas, será 

considerada uma infração, principalmente se resultar em benefícios pessoais ou a terceiros em detrimento da 

Vórtice, e, consequentemente, dos que a compõem. Qualquer membro da Vórtice estará sujeito à aplicação das 

punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar ao desligamento da empresa.  
  

As decisões sobre assuntos não normatizados devem ser baseadas nos princípios estabelecidos neste Código de 

Conduta, na avaliação prévia dos fatos e anuência formal do superior hierárquico. Torna-se imprescindível 
envolver os departamentos responsáveis por assuntos específicos, evitando ingerência e interpretações 

divergentes que possam causar conflitos de gestão e de boas práticas com efeitos no ambiente organizacional.   
A Vórtice espera de todos os Sócios e Colaboradores dedicação integral ao trabalho e esforços direcionados aos 

interesses da Empresa, lisura na condução dos negócios e sigilo de fatos e informações de natureza confidencial.   

  

Condutas não aceitáveis, que podem levar à rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, 

basicamente são:  

  

➢ Realizar atividades paralelas que comprometam seu horário de trabalho ou desempenho na Vórtice sem que 

tenham sido permitidas pelo superior.   

➢ Aproveitar recursos da Vórtice em benefício próprio ou de outros.   

➢ Cometer atos que possam denegrir a imagem da empresa e/ou dos colegas de trabalho.   

➢ Usar o prestígio do cargo e de informações privilegiadas da Vórtice em benefício próprio ou de outros.  

  

  

ABRANGÊNCIA  

Este Código de Conduta destina-se aos Sócios, Colaboradores e Fornecedores da Vórtice.  

  

É responsabilidade de todos conhecer e aplicar integralmente este Código de Conduta, fortalecendo os 

princípios e valores da empresa.  

  

PRINCÍPIOS  
A Vórtice tem convicção que para atingir seus objetivos como empresa, deve agir de forma correta e transparente, 

bem como exercer com responsabilidade sua função social.   
Nossos Valores:  
  

VALORIZAÇÃO das Pessoas  

RESPEITO aos Clientes  

QUALIDADE no que fazemos  

ÉTICA e TRANSPARÊNCIA nos nossos atos  

Promover o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Atuar com EMPREENDEDORISMO e INOVAÇÃO  

  

  

 

 



 

COMPROMISSOS  

  

VALORIZAÇÃO das Pessoas  
  

A Vórtice se compromete em manter a qualidade de vida, de saúde e de segurança dos seus colaboradores, 

proporcionando um ambiente organizacional respeitoso, de estímulo ao desenvolvimento pessoal e social, 
adequado para a realização das atividades. Atenta ao cumprimento da legislação em vigor, dos contratos, 

acordos, convenções coletivas e normas internas.  
  

A Vórtice acredita que para que possamos conviver em harmonia, não pode haver qualquer discriminação de 

credo religioso, cor, raça, sexo, idade, estado civil, orientação sexual e deficiência de qualquer natureza.  
 

Espera-se dos colaboradores zelo, comprometimento e competência da execução das atividades. Prima para que 
a instrução dada a estes não represente riscos à integridade física e moral de qualquer pessoa.  
  

A Vórtice admite que haja contratação de parentes por consanguinidade e por afinidade, tais como: irmãos, tios, 
primos, sobrinhos, cônjuges, sogros, noras, cunhados, para trabalharem na empresa, desde que estes primem 

pelo conteúdo deste código.   
 
Quanto ao trabalho infantil, a Vórtice somente admitirá a contratação de menores aprendizes nos termos da lei 

em áreas administrativas e técnicas, desde que não comprometa sua formação e seu desenvolvimento 
educacional.  
 

A Vórtice, em nehuma circustância, admite a execução de trabalhos forçados, nem nas suas instalações e em 
instituição com quem possamos ter relações de qualquer natureza.  

  

Aos Portadores de Necessidades Especiais, deverão ser disponibilizadas condições que possibilitem o 

desenvolvimento de atividades como colaboradores da Vórtice.  
  

A Vórtice disponibiliza uma Caixa de Sugestões onde estas podem ser apresentadas por quaisquer um dos seus 

membros, ou pelo e-mail: vortice@vortice.com.br.  
  

A Aprovação e Aplicação da sugestão está sujeita e aprovação do grupo de avaliação e pode gerar benefícios 

para os envolvidos.  
 

 

RESPEITO aos Clientes  

  

A Vórtice está comprometida continuamente em atender e antecipar as solicitações contratadas pelos seus 

clientes, superando expectativas em termos de qualidade, inovação, agilidade e confiabilidade.  
  

A relação com os clientes deve ser pautada nas boas práticas pessoais e comerciais, atitudes éticas e zelo nas 

informações.  

  

  



 

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO    
  

O patrimônio da Vórtice é constituído pelos recursos com os quais ela conduz seus 

negócios.   

 
Fazem parte do seu patrimônio: 

  

➢ A Sinergia criada pelas Equipes de Trabalho através do modo de convívio harmonioso, desenvolvido no 

decorrer dos anos, ou seja, a forma solidária como todos os membros da Vórtice se relacionam. Trata-se de 

um bem não palpável más, o de maior valor da empresa.  

➢ Os bens materiais, tais como: Equipamentos, Propriedade Intelectual e Acervo técnico.  

➢ Informações, Confidenciais ou não, contidas nos Sistemas Digitais ou em qualquer outro tipo de Mídia, não  

só da empresa, mais também, e sobretudo, dos seus Clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviços.  

  

Todos os Bens disponibilizados aos Membros da Vórtice são para uso profissional, e no seu uso devem ser 

observadas as políticas da Empresa.  

  

É reservado à Vórtice o direito de realizar verificações sobre a utilização de bens cedidos, tanto pelos gestores, 

quanto pela Auditoria Interna, e, sendo comprovado o uso inadequado dos mesmos, é responsabilidade destes 

a adoção das medidas necessárias para correção dos desvios.  

 

 

UTILIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARES  
 

É expressamente proibido instalar e utilizar softwares não licenciados para a Empresa. Softs só podem ser 

instalados nos computadores através do departamento de TI após a liberação dos gestores.   

 

Os Softwares não podem ser utilizados de maneira diferente daquela estabelecida na licença ou no contrato de 

direitos autorais.  

 

Não será tolerada a utilização de qualquer meio de comunicação, em especial os meios eletrônicos, como e-mail 
e internet, para arquivar ou enviar mala direta,  

correspondências ou arquivos alheios às atividades profissionais, especialmente as de conteúdo imoral, racial 

ou leviano.  

 

Todos os dados armazenados nos computadores da Vórtice, inclusive e-mails (nome@vortice.com.br) enviados 

ou recebidos por meio da rede da Vórtice, são de propriedade privada da Empresa, e não podem ser utilizados 

aleatoriamente do colaborador.  

 
 
CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES   
Para a Vórtice, as informações fazem parte dos seus bens intangíveis de maior valor.  

 

Ao ingressar na empresa, o profissional assina um termo de confidencialidade comprometendo-se com sua 

política.  

 

Exemplos de informações confidenciais são os planos de negócios, dados dos projetos e dos processos dos 
clientes, informações financeiras da empresa, os dados salariais dos profissionais, o quadro de pessoal, 

identificação dos equipamentos técnicos utilizados, dados comerciais e etc.  



 

A Vórtice está comprometida com a privacidade e confidencialidade das informações fornecidas pelos seus 
clientes, sócios, colaboradores e quaisquer outros públicos com que eventualmente venha a se relacionar. Em 

hipótese alguma a Vórtice disponibilizará ou utilizará essas informações para os objetivos previamente 

autorizados.   
 

Portanto, devem ser seguidas as seguintes indicações:  

  

➢ Qualquer colaborador tendo conhecimento de informações confidenciais recebidas de forma indevida, 
formal ou informalmente, deve prontamente comunicar à gestor imediato sem divulgá-las a outros.  

➢ Quando uma informação de caráter confidencial for solicitada por terceiros, cabe ao colaborador pedir 
prévia autorização por escrito ao seu gestor, para divulgála.  

➢ A custódia de informação confidencial deve ser realizada com segurança e com o maior cuidado. Após sua 

utilização, a informação deve ser preservada ou destruída de modo a não possibilitar a utilização de dados 
por terceiros.  

➢ Não é recomendável que assuntos internos da Vórtice sejam discutidos em locais públicos, tais como: 
elevadores, transportes públicos, aeroportos, praças de alimentação e etc.  

➢ Não utilizar equipamentos e recursos de acesso à informação, correio eletrônico e internet para fins não 

autorizados.  
➢ expressamente proibido ceder sua senha pessoal de acesso aos sistemas da empresa colegas de trabalho 

e/ou a terceiros.  

 
 
UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS  
  

APLIACATIVOS e OUTRAS  

  

A Vórtice permite a utilização de ferramentas tecnológicas dentro das suas instalações, desde que, sejam 
utilizadas para o desenvolvimento das suas atividades profissionais.   

 
A mesma entende que a utilização incorreta, de aplicativos no horário de expediente gera perda de 

produtividade e maiores possibilidades de erros nos resultados dos trabalhos em elaboração, portanto, caso 

seja observado o uso indevido desta ou de outras ferramentas, o profissional poderá sofrer advertências e, em 
última instância, será afastado da equipe da Vórtice.  

 

 

SEGURANÇA NO TRABALHO    
  

Segurança é responsabilidade de todos. A Vórtice preza pala segurança de todos os seus 

membros e o faz através de treinamentos, da entrega dos EPI’s necessários para atuação 

profissional. Todos os envolvidos têm, a responsabilidade de utilizar corretamente os 

equipamentos de segurança, a constante atenção e a permanente atitude preventiva para evitar acidentes.   

 
Nenhuma tarefa deve ser executada em condições de risco.  

  

Todos os profissionais devem relatar atos ou condições inseguras, acidentes e incidentes durante a execução 
das suas atividades.  

  

Antes de executar a atividade de levantamento de campo o profissional e seu gestor devem preencher o 
Checklist de Levantamento de Campo, assinar e reter o documento assinado na pasta da OS.  

  



 

São ministrados, com regularidade, treinamentos sobre segurança de trabalho para todos os profissionais da 
empresa.  

 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL    
  

Desenvolvimento Sustentável para a Vórtice é a busca por um crescimento integrado e 

responsável, que une rentabilidade com desenvolvimento social e compromisso ambiental. 

Essas premissas orientam suas decisões estratégicas considerando aspectos  fundamentais 
de viabilidade econômica, respeito às localidades onde opera e suas comunidades, e a 

melhoria contínua de seu desempenho ambiental.  

  

A Vórtice também espera de seus colaboradores e fornecedores a adoção do compromisso ambiental e social, de 

forma a promover o desenvolvimento sustentável em sua cadeia de atuação.  
  

Comunidades: as atividades da Vórtice devem ser desenvolvidas em total harmonia com as comunidades onde 

estão situadas suas operações, interagindo de forma profissional (não paternalista) e apoiando o 

desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.   
 

A Vórtice, como agente de desenvolvimento e inserida no contexto social das comunidades onde atua, incentiva 

a participação voluntária de todos os seus colaboradores em projetos sociais e culturais e nas atividades que 
promovam o exercício da cidadania.   

 

A Vórtice tem o compromisso com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de vida de seus 

colaboradores, clientes e parceiros, bem como das comunidades onde mantém suas operações.  

  

A Vórtice pratica a coleta seletiva na sua sede e monitora o descarte dos resíduos para as instituições corretas.  
  

   

IMPRENSA  
  

Todas as informações sobre a Vórtice a serem divulgadas à imprensa devem ser precisas e transparentes, devem 
estar de acordo com princípios alicerçados na verdade e em conformidade com a legislação vigente. Caso haja 
necessidade, o contato será feito por colaboradores especialmente designados, de forma a manter a relação de 
confiança com os meios de comunicação e a imagem positiva da Empresa junto à opinião pública.  

  

ÁLCOOL E DROGAS  
  

O uso, a venda ou a posse de bebidas alcoólicas ou drogas são proibidos nas dependências da Vórtice. Ninguém 

deve permanecer nas instalações da Vórtice se estiver sob efeito ou afetado pelo uso de tais substâncias. 
 

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E REGULADORES  
  

A Vórtice coíbe qualquer concessão de vantagem ou privilégio a agentes públicos,  zelando pelo cumprimento 

das políticas, normas e controles de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e atos ilícitos de qualquer 
natureza, em estrito cumprimento das leis aplicáveis e consoante às melhores práticas nacionais e 

internacionais.  

  

 

 



 

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS  
  

A Vórtice não se opõe a que seus colaboradores se candidatem a cargos eletivos.  

Entretanto, esse fato deve ser comunicado previamente.  
 

Não será permitido a colaboradores ou terceiros promover campanhas eleitorais nas dependências da Vórtice e 

valer-se do cargo ou utilizar o nome da Empresa para  promoção política e convencimento.  
 

 

PARCEIROS COMERCIAIS E CONCORRENTES  
  

Não serão permitidas atitudes de colaboradores que denigram a imagem dos parceiros comerciais e concorrentes 

da Vórtice.  
  

Não é permitido que colaboradores da Vórtice tenham atividades com concorrentes da mesma, sob pena de 

afastamento deste do quadro da empresa.  

  

As relações com os concorrentes deverão ser pautadas pelo respeito e obediência às normas legais.  

 

 

BRINDES E PRESENTES  

  

A Vórtice espera que brindes e presentes sejam recusados, quando forem oferecidos a 
colaboradores com poder de interferir em decisão de interesse do doador. As exceções 

são os brindes, identificados como de distribuição gratuita (sem valor comercial por 

exibirem marca ou propaganda, caracterizados como institucionais), que podem ser 

concedidos e aceitos.  

 

 

DOAÇÕES E PATROCÍNIOS  

  

A Vórtice apoia e incentiva projetos que envolvam pessoas físicas de mérito comprovado e pessoas jurídicas 

idôneas que estejam comprometidas com a responsabilidade social. Esses projetos devem estar alinhados aos 

interesses e diretrizes institucionais e mercadológicos que valorizem a imagem da Empresa.  

  

 
 

  



 

DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES  
  

Se presenciar ou suspeitar de alguma violação a este Código, informe à Ouvidoria. O acesso pode ser pelo 

endereço eletrônico vortice@vortice.com.br ou pelo celular 081 9.9111-9502.  

  

Esses canais garantem a confidencialidade de seu contato.  

  

Aprovação e Vigência:  
  

Este Código de Conduta foi revisado e aprovado pelos Sócios em sua reunião de 17/02/2020 e passa a vigorar 

imediatamente.  
  

A não observância dessas diretrizes poderá levar à rescisão do contrato de trabalho.  

  

Permanecem em vigor todas as demais normas e regulamentos estabelecidos pela Empresa.  
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
Declaro ter recebido uma cópia do Código de Conduta da Vórtice, tê-la lido e me comprometo a cumprir e zelar 

pela observância integral e permanente das diretrizes e princípios morais que orientam nossos relacionamentos 

internos e externos. 

 
 

Nome:  ________________________________________________________ 
 
 

Identidade: _____________________________________________________ 
 
 

Função: ________________________________________________________ 
 
 

Local/Data: _____________________________________________________ 
 
 

Assinatura: _____________________________________________________ 
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