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INTRODUÇÃO

Entre os temas de maior relevância na história recente do Brasil, é possível 

citar, sem sombra de dúvida, o combate à corrupção. Ao longo das últimas 

décadas, escândalos envolvendo grandes empresas dos mais variados 

setores de mercado e o Poder Público têm ocupado os noticiários brasileiros. 

O combate à corrupção é fruto de um longo processo de amadurecimento do 

país, que passa por uma mudança de cultura, pela criação de leis mais efetivas 

e pelo fortalecimento das instituições de fiscalização e controle. 

Nesse contexto, as empresas de uma forma geral viram a necessidade de 

rever os seus modelos de negócios e passaram a lançar mão de mecanismos 

de governança e controle interno, a fim de se adequar a todo esse processo 

pelo qual o país vem passando. 

Felizmente, é possível afirmar que a Tecnew Informática é um exemplo de 

empresa que sempre esteve alinhada às boas práticas relacionadas à ética e 

à integridade. Adotamos um programa de compliance desde 2013, programa 

esse que é constantemente aperfeiçoado de acordo com as mudanças no 

ordenamento jurídico.  Rcebemos três vezes o prêmio Empresa Pró-Ética – 

iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) nos anos de 2016, 2017 e 

2018/2019- em parceria com o Instituto Ethos que premia as melhores práticas 

de integridade empresarial. 

O presente Código de Conduta é o principal material do programa de 

compliance da Tecnew Informática, que baliza a nossa atuação a todo instante. 

Nesta segunda edição, além do aprimoramento do nosso programa, inserimos 
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normas específicas com vistas a nos adequarmos à recém editada Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A despeito das intensas discussões 

quanto ao início da vigência da referida lei, bem como da demora para a 

instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, consideramos 

de extrema importância adotar mecanismos com vistas à salvaguarda da 

intimidade e da privacidade das pessoas envolvidas nas nossas atividades. 

A LGPD é, sem dúvida, um normativo de extrema relevância e grande aliada 

à manutenção do nosso programa de compliance, ainda mais para uma 

empresa do setor de tecnologia da informação. 

Vale frisar que, além deste Código, contamos também com cartilhas que tratam 

de temas específicos do nosso compliance de forma clara e resumida. 

Conheça nosso programa de compliance e se junte a nós em busca de um 

país cada vez mais ético! 

 

Boa leitura! 

Christian Tadeu
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OS NOSSOS VALORES

A Tecnew Informática, desde o seu surgimento, sempre exerceu sua atividade 

empresarial pautada na ética e na integridade. É por esse motivo que a empresa, 

apesar de pequena, faz questão de ter, gerir e difundir o seu programa de 

compliance.

Mas apenas isso não é suficiente, embora as empresas em geral tenham por 

objetivo o lucro a partir de suas operações, existe uma responsabilidade de 

cada uma delas para com o país e com a sociedade, já que são elas as grandes 

responsáveis pela geração de emprego, renda, tributos, circulação de pessoas, 

bens e serviços. Nesse sentido, as empresas não podem, simplesmente, atuar 

de qualquer forma, com foco exclusivamente nos seus interesses particulares, 

deixando de lado o seu fim social.

Assim, a Tecnew Informática, com base na sua responsabilidade social e tendo 

em vista a adoção da transparência como um valor, divulga em seu site este 

Código de Conduta, o seu Canal de Integridade, sua Estrutura Organizacional 

e seus contratos firmados com o Poder Público. Essas medidas demonstram 
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e comprovam a responsabilidade social assumida pela Tecnew Informática 

para com a sociedade e, ao mesmo tempo, incentivam os stakeholders a 

também adotarem medidas similares. No entender da Tecnew Informática, 

essas providências fomentam a realização de negócios mais íntegros, baratos, 

duradouros e sem problemas para os envolvidos.

E uma das melhores formas de dar concretude a esses compromissos é a 

utilização da tecnologia, já que o mundo, cada vez mais, é impactado pelo 

seu alcance e uso diário, não se tratando mais apenas de uma qualidade ou 

diferencial dos negócios ou para vida – em realidade, a tecnologia hoje é uma 

parte fundamental em todas as nossas interações interpessoais e negociais.

Assim, a tecnologia – ferramenta essencial de transformação social – é um 

pilar de extrema importância na realização de novos negócios para a Tecnew 

Informática, em especial por se tratar de uma empresa de tecnologia da 

informação.

Certo é que a utilização da tecnologia, apesar de todos os benefícios gerados, 

traz consigo também um ônus: o tratamento de dados pessoais, relativos 

à intimidade e privacidade dos seus titulares. Cientes dessa realidade e 

compromissados em manter nossa boa reputação no mercado da tecnologia 

da informação, buscamos estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção 

de Dados a fim de contar com um eficiente sistema que visa impedir a 

ocorrência de vazamentos ou qualquer outro incidente que possa de alguma 

forma prejudicar as pessoas envolvidas. 

Todos esses valores se traduzem na utilização de ferramentas em prol da 

melhoria na gestão (de modo a propiciar agilidade de tomada de decisão), 

bem como para fomentar controles internos e de integridade.

É por todos esses motivos que a Tecnew Informática adota os seguintes valores:
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 » Ética & Integridade

 » Transparência

 » Responsabilidade Social

 » Tecnologia

 » Segurança da Informação

 » Proteção de dados
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O NOSSO COMPLIANCE 
E A SUA ABRANGÊNCIA

A Lei Anticorrupção (Lei Federal n. 12.846, de 1º de agosto de 2013) trouxe 

uma grande novidade ao ordenamento jurídico brasileiro ao estabelecer 

a responsabilidade objetiva de empresas nos casos de atos lesivos à 

Administração Pública. Isso significa que a empresa poderá responder por 

esses atos independentemente da existência de culpa, ou seja, mesmo que 

seus administradores ou colaboradores não estejam diretamente envolvidos 

na irregularidade. Basta que a empresa seja de alguma forma interessada ou 

beneficiária do ato praticado. 

Na prática, caso algum agente da cadeira comercial (representante, parceiro, 

terceirizado) se envolva na prática de algum dos atos previstos na Lei 

Anticorrupção e isso gerar algum proveito para a empresa, esta poderá ser 

responsabilizada nas esferas administrativa e civil, estando sujeita a severas 

sanções. 

Diante desse cenário, acreditamos que é importante adotar uma série de 

políticas e procedimentos com a finalidade de combater irregularidades 

no nosso contexto empresarial. A esse conjunto de mecanismos damos o 

nome de programa de integridade ou programa de compliance (ou apenas 

compliance – palavra de origem inglesa que, no âmbito empresarial, significa 

“conformidade e obediência à legislação”) ou programa de integridade. 
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O principal documento do nosso programa de 

compliance é este Código de Conduta, que 

serve de ponto de partida para a promoção de 

um ambiente de trabalho mais ético e pautado 

na integridade. As regras aqui previstas 

devem ser observadas rigorosamente por 

todos aqueles que integram a equipe da 

Tecnew Informática: sócios, administradores 

e demais colaboradores. 

Mas não é só. Os nossos parceiros comerciais, 

fornecedores, clientes, contratados e demais 

stakeholders também deverão conhecer e 

seguir estritamente essas regras, no que for 

cabível a eles. Por tal razão, este Código conta 

com uma seção dedicada exclusivamente ao 

relacionamento com terceiros. 

Cabe mencionar ainda que o nosso 

compliance tem como foco três pilares: 

prevenção, detecção e remediação. Vale 

dizer, a Tecnew Informática se compromete 

a adotar mecanismos de prevenção à 

ocorrência de irregularidades em seu 

contexto empresarial, a fim de evitar que 

elas aconteçam; de detecção dessas 

irregularidades, a fim de identificar os fatos e 

as pessoas responsáveis; e de remediação, 

respondendo de forma efetiva e em tempo 

hábil ao ato praticado, a fim de reduzir os 



11

danos que eventualmente esse possa causar à empresa. 

E, como forma de demonstrar esse comprometimento por parte da empresa, a 

Tecnew Informática criou um setor específico – Departamento de Compliance, 

que age com autonomia e independência, e detém os recursos necessário para 

coordenar as principais ações referentes ao programa de compliance. Esse 

Departamento possui uma pessoa responsável pelas suas principais ações – o 

Diretor de Compliance (também conhecido como Compliance Officer). 

Por fim, vale registrar que o nosso compliance também está alinhado com 

as melhores práticas relacionadas à proteção de dados pessoais. A presente 

edição do Código de Conduta conta com capítulo específico destinado a esse 

tema. Além disso, adaptamos os mecanismos e procedimentos já utilizados 

para fins de combate à corrupção também visando o correto tratamento de 

dados pessoais. Em outras palavras, o nosso programa também abrange o 

compliance digital.
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O COMBATE À 
CORRUPÇÃO E 
OUTROS ILÍCITOS

A sociedade tem exigido medidas mais rígidas de combate a ilícitos, em 

especial os relacionados à corrupção, de forma que possamos todos ter um 

país melhor. E, para que esse desejo seja concretizado, o combate à corrupção 

e outros ilícitos devem ser exercidos por todos.

No caso dos atos de corrupção é importante destacar o seu conceito: para fins 

da legislação brasileira, são os atos praticados contra a Administração Pública 

nacional ou estrangeira que atentem contra o patrimônio público, contra os 

princípios da administração pública ou contra os compromissos assumidos 

pelo Brasil e demais nações.

A prática desse tipo de ato pode gerar punição às pessoas físicas (que 

responderão nas esferas civil, penal e administrativa) e jurídicas envolvidas no 

ilícito (estas últimas responderão apenas nas esferas civil e administrativa).

No âmbito do programa de compliance da Tecnew Informática, a principal 

preocupação é evitar que qualquer ato ilegal contribua para contratações ou 

vendas dos produtos e serviços fornecidos pela empresa, o que não deve 

ocorrer, já que o único item relevante deve ser o próprio produto ou serviço 

fornecido (em razão da sua alta qualidade e preço atraente).
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Para auxiliar no cumprimento da legislação, este capítulo aborda as medidas 

de combate à corrupção por parte da Tecnew Informática.

COMBATE À CORRUPÇÃO 
NACIONAL E TRANSNACIONAL

É terminantemente vedado a qualquer colaborador ou terceiro que haja em 

nome da Tecnew Informática o oferecimento de vantagens indevidas ou imorais 

a agentes públicos com a finalidade de obter contratos ou fornecer produtos 

e serviços. Assim, é proibido ofertar dinheiro, presentes ou patricar tráfico de 

influência.

Todas as ações dos colaboradores devem estar de acordo com a lei, não 

podendo nem mesmo aparentar ilegalidade ou possuir indícios de má-fé.

Por tal motivo, os envolvidos com a Tecnew Informática devem evitar e não 
cometer atos de corrupção contra a administração pública nacional, de modo 

a atender à Lei da Empresa Limpa (Lei Federal n. 12.846, de 1º de agosto de 

2013).

Mas não só: considerando que a tecnologia tem aproximado países e pessoas, 

a possibilidade de realização de negócios com pessoas físicas ou jurídicas 

estrangeiras aumentou consideravelmente. Assim, também é terminantemente 

proibido cometer qualquer ato que atente contra a administração pública 

estrangeira.
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COMBATE A ILÍCITOS 
ANTIECONÔMICOS E COMUNS

As regras de compliance da Tecnew Informática não se restringem aos atos de 

corrupção previstos na Lei da Empresa Limpa. É terminantemente proibido a 

qualquer pessoa da empresa ou a quem a represente ou atua em seu nome 

violar qualquer lei que regule o seu setor de mercado, bem como a Lei Antitruste, 

o Código Penal, a Lei de Lavagem de Dinheiro, o Marco Civil da Internet, a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de 

Direitos Autorais, entre outros normativos.

Atividades ilegais serão devidamente repudiadas, através de medidas 

disciplinares como advertência, suspensão e até mesmo demissão (no caso de 

colaboradores) ou de suspensão e multa e, até mesmo, rescisão de contratos, 

em se tratando de terceiros. E, obviamente, as autoridades competentes serão 
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devidamente comunicadas quando efetivamente caracterizada a suspeita da 

ocorrência de ilícitos.

Necessário destacar que, em razão da necessidade de cumprimento das 

regras do programa de compliance da Tecnew Informática, além da obrigação 

de recusa e do dever de não oferecimento e recebimento de vantagens 

indevidas a qualquer agente público ou privado, todo colaborador da empresa 

deve informar ao Diretor de Compliance qualquer conduta imoral ou ilícita que 

esteja em desacordo com as boas práticas promovidas pela empresa, por 

meio do nosso Canal de Integridade.

Sempre que uma conduta possa ser atentatória à lei ou ao programa de 

compliance, o Diretor de Compliance deverá ser comunicado e cientificado 

para avaliar se é necessário interromper negociações existentes ou se, 

conjuntamente com apoio jurídico, avaliar se são cabíveis providências mais 

enérgicas, como a aplicação de sanções e, quando for o caso, comunicação 

às autoridades competentes.
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NOSSOS 
RELACIONAMENTOS

Uma vez que a Lei da Empresa Limpa (também chamada de Lei Anticorrupção) 

estabeleceu a responsabilidade objetiva para as empresas que se beneficiem 

ou sejam interessadas nas consequências de atos cometidos contra a 

administração pública, as empresas devem redobrar sua atenção na escolha 

de parceiros comerciais e na contratação de terceiros. Devendo a mesma 

regra ser aplicada no trato com o Poder Público.

Com a finalidade de resguardar a atuação da Tecnew Informática, deverão 

ser mantidos registrados todos os ativos da empresa, arquivos contábeis, 

pagamentos, transações e contratos. Além disso, é terminantemente proibido 

maquiar os negócios jurídicos firmados. Se os colaboradores ou terceiros 

possuírem alguma dúvida, o Canal de Integridade deve ser utilizado, de forma 

que os devidos esclarecimentos sejam prestados.

A seguir, apresentamos as regras para cada tipo de relacionamento que 

possuímos.
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RELACIONAMENTO COM 
O SETOR PÚBLICO

Invariavelmente, as empresas possuem algum nível de interação com o Poder 

Público, seja nos momentos de abertura de empresa ou quando atua perante 

órgãos fiscalizadores, por exemplo, a empresa participa de certames licitatórios 

e celebra contratos com a Administração. O fato é que as tratativas entre 

Setor Público e Setor Privado tem que ser feito na mais estrita observância da 

legislação pertinente.

A participação da Tecnew Informática em licitações públicas, por exemplo, 

demandará da empresa uma atuação de acordo com os princípios da 

Administração Pública, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. E, diante disso, torna-se necessário 

cumprir, integralmente, as leis e normas vinculativas do procedimento 

licitatório, a Lei Geral de Licitações (Lei Federal n. 8.666/1993), a Lei do Pregão 

(Lei Federal n. 10.520/2002) e a Lei do Processo Administrativo (Lei Federal 

n. 9.784/1999), bem como normativos internos de cada órgão, para sempre 

agir de forma correta e com amparo legal, e evitar a ocorrência de qualquer 

tipo de fraude à licitação.

Além disso, toda vez que a Tecnew Informática participar de licitações, serão 

observadas as seguintes políticas e procedimentos:

 » suas propostas deverão ser previamente levadas ao 

conhecimento e aprovação pelo Diretor de Compliance;

 » sempre que possível, no caso de contato com agentes públicos, 

as reuniões devem ocorrer, com a participação de pelo menos 2 

(duas) pessoas da Tecnew Informática;
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 » deve ser solicitada ao órgão ou entidade a elaboração de ata das 

reuniões das quais a Tecnew Informática participe, por meio dos 

seus representantes;

 » todo e qualquer pagamento de taxas deve ser feito mediante as 

guias de recolhimento, jamais diretamente ao agente público, de 

forma a se evitar interpretações errôneas; e

 » toda e qualquer alteração de contratos públicos deve ser levada 

ao conhecimento do Diretor de Compliance antes da assinatura 

definitiva para averiguação se as regras de compliance foram 

seguidas;

 » as solicitações  e pedidos de renovações de licenciamento (de 

qualquer tipo) devem ser previamente comunicadas ao Diretor de 

Compliance;

 » as requisições (pleitos de aditivos e alterações contratuais, por 

exemplo) devem ser feitas sempre de maneira formal e por escrito, 

em meio digital ou físico;

 » é vedado dar presentes a agentes públicos;

 » brindes só podem ser ofertados após expressa aprovação do 

Diretor de Compliance, se possuírem valor inferior a R$ 100,00 

e desde que a título de cortesia, divulgação habitual, datas 

comemorativas ou eventos especiais;

 » almoço com agentes públicos é permitido desde que não 

ultrapassem o valor de R$ 100,00/pessoa e sejam comunicados 

ao Diretor de Compliance, preferencialmente antes da sua 

ocorrência;

 » hospitalidades só devem ser oferecidas mediante prévia 

aprovação do Diretor de Compliance, com apresentação de 
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justificativa e desde que relacionada às atividades da empresa, 

devendo, em qualquer caso, serem observadas as regras 

pertinentes de cada órgão público.

RELACIONAMENTO COM 
O SETOR PRIVADO

No relacionamento com pessoas do setor privado, os terceiros com os quais 

a Tecnew Informática fizer negócios (seja na condição de contratante, seja na 

condição de parceira comercial) deverão ser avaliados previamente para que 

seja verificado o cumprimento dos requisitos de contratação ou de parceria, se 

detém programa de compliance próprio e se não atuam em divergência com 

as condutas determinadas neste Código.
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Em razão disso, toda contratação deve ser encaminhada para ciência e análise 

do Diretor de Compliance previamente à assinatura do respectivo contrato.

Para tanto, serão realizadas consultas aos portais de cadastro negativo do 

governo, como os informados abaixo, devendo o critério de escolha ser 

preferencial para quem possuir um programa de compliance próprio:

 » CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas;

 » CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas;

 » CEPIM – Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

Impedidas; e

 » Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.

No caso de contratos com vigência superior a um ano, tais consultas deverão 

ser realizadas pelo menos uma vez por semestre para averiguação da situação 

do parceiro comercial, do cliente e do fornecedor.

Na hipótese de ser verificado o envolvimento em algum tipo de conduta ilegal 

ou antiética, o Diretor de Compliance, conjuntamente com apoio jurídico, 

analisará a pertinência da contratação e, se for o caso, decidirá pela adoção 

de políticas e procedimentos específicos com o fim de evitar a ocorrência de 

irregularidades.

A Tecnew Informática exercerá a concorrência de acordo com a Lei Antitruste 

(Lei Federal n. 12.529/2011), sendo terminantemente proibida qualquer 

atitude que possa configurar infração contra a ordem econômica. Medidas 

anticoncorrenciais dos fornecedores não serão toleradas, acarretando a 

suspensão de pagamentos, rescisão de contratos e aplicação de multas 

pela mácula direta à imagem da Tecnew Informática.
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Além disso, não será permitido qualquer contato com concorrentes para tratar 

de propostas ou negociações em curso da empresa, em especial quando se 

referirem a propostas e preços para participação em certames públicos. Se 

qualquer situação assim for presenciada, ou mesmo na hipótese apenas de 

desconfiança, o Canal de Integridade deverá ser utilizado.

Afora, as condutas devem ser orientadas pelos ditames constitucionais de 

liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, 

defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Os terceiros que contratarem com a Tecnew Informática (parceiros comerciais, 

fornecedores, despachantes, etc) deverão se comprometer com o integral 

cumprimento das leis e se vincularão às políticas e procedimentos previstos 

neste Código de Conduta enquanto estiverem vigentes os negócios firmados 

com a empresa. Outrossim, deverão respeitar as normas de segurança e 

saúde do trabalho, e se comprometer a não compactuar com qualquer tipo 

de discriminação (cor, raça, gênero, opção sexual, etc).

A Tecnew Informática deverá manter registros contábeis de suas relações 

comerciais, que serão compostos por relatórios fieis dos contratos firmados 

pela empresa, inclusive para impedir custos não autorizados. Qualquer 

gasto direto ou indireto será realizado apenas após aprovação do gestor 

da empresa e, para tanto, os relatórios deverão ser mantidos arquivados na 

empresa, de forma clara e completa. Os documentos sujeitos a registro serão 

todos aqueles que relatem receitas e despesas, incluindo ainda as despesas 

internas, com pessoal e administração da empresa.
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DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

As doações e patrocínios efetuados pela Tecnew Informática ocorrerão em 

caráter excepcional, e serão destinados prioritariamente a projetos sociais 

e de combate à corrupção, bem como a atividades dos ramos da saúde, 

cultura e tecnologia. Nesse contexto, a empresa dará preferência a projetos 

que possam agregar valor à sua imagem, reforçando o seu fim social e a sua 

imagem de empresa responsável. 

Todo e qualquer investimento dessa natureza, seja doação ou patrocínio, 

deverá ser formalmente justificado e submetido à prévia aprovação do Diretor 

de Compliance, a quem caberá analisar o alinhamento da operação com 

este Código de Conduta, bem como o histórico e a reputação da instituição 

destinatária. Nos casos em que a operação ultrapassar R$ 5 mil, o destinatário 

deverá prestar contas dos valores recebidos, inclusive como condicionante 

para novos recebimentos. 

São terminantemente proibidas doações para partidos políticos ou candidatos 

a cargos públicos, em nome da Tecnew Informática. E nenhuma doação 

poderá ser entendida como troca de favor ou como meio de obtenção de 

vantagens imediatas ou futuras. 

Os contratos de patrocínio terão como objeto exclusivo a exposição da marca 

Tecnew Informática.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Sempre que a Tecnew Informática contratar alguma pessoa física ou jurídica, 

o contrato deverá prever regras para (a) suspensão de pagamentos, 
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(b) possibilidade de realização de auditoria e (c) rescisão no caso de 

descumprimento a alguma norma deste código. As medidas serão aplicadas 

conforme a gravidade do descumprimento.

Além disso, o contrato deve prever a declaração expressa de que o contratado 

possui ciência da existência do programa de compliance da Tecnew Informática, 

e deste Código de Conduta inclusive com a obrigatoriedade de reportar 
qualquer irregularidade por meio 

do Canal de Integridade.

Nos casos em que a Tecnew 

Informática for contratada, deverão 

ser envidados esforços para 

que disposições similares sejam 

contidas nos contratos. Quando 

não for possível, ainda assim a 

empresa deverá encaminhar uma 

comunicação ao contratante, 

cientificando-o da existência do 

programa de compliance da 

empresa, bem como remetendo 

cópia deste Código de Conduta.
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TRANSPARÊNCIA

A Tecnew Informática é uma empresa bastante compromissada com a 

transparência, razão pela qual devem ser divulgadas no seu portal as 

informações relativas aos seguintes temas: 

 » Valores da empresa

 » Quadro societário 

 » Estrutura organizacional 

 » Código de Conduta

 » Canal de Integridade

 » Contratos com o Poder Público 

 » Patrocínios e doações 

 » Iniciativas que apoiamos

Já na aba específica dos contratos firmados com o Poder Público, devem ser 

divulgadas obrigatoriamente as seguintes informações: 

 » Órgão Contratante

 » Número do Contrato

 » Número do Processo Administrativo

 » Objeto

 » Vigência

 » Valor
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COMO NOS 
COMPORTAMOS

A Tecnew Informática envidará os esforços necessários não apenas para 

cumprir as legislações de combate à corrupção, crimes econômicos e comuns. 

Veja, a seguir, como a empresa se comporta em relação a vários temas.

Toda e qualquer conduta que esteja em desconformidade com as políticas 

a seguir, seja ela cometida por colaboradores da Tecnew Informática ou por 

seus clientes, fornecedores, contratados, e outros que possuam negócios 

com a empresa, deverá ser comunicada imediatamente através do Canal de 

Integridade para que o Departamento de Compliance, conjuntamente com 

apoio jurídico, tome as providências cabíveis.

RESPONSABILIDADE 
SÓCIO AMBIENTAL

A responsabilidade da empresa também significa que sua atuação se dará 

sempre no sentido de conservar os recursos naturais, através da promoção de 

atividades capazes de preservar o meio ambiente. Desde o início de sua cadeia 

de produção, até o resultado final do produto, todos os colaboradores deverão 

contribuir com a cultura de consciência ambiental inserida na empresa.

Além disso, os colaboradores da empresa exercerão as atividades em um local 
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asseado, organizado e seguro, de modo que seja possível atingir a satisfação 

de seus colaboradores e garantir a saúde e segurança no local de trabalho.

A preservação deste ambiente de trabalho depende do esforço de todos os 

colaboradores, os quais terão amplo acesso aos gestores para apresentar 

reclamações ou sugestões de novas medidas práticas que possam ser adotas 

para melhorar o ambiente de trabalho.

TRABALHO INFANTIL, 
ESCRAVO OU FORÇADO

A Tecnew Informática rechaça práticas adotadas por algumas empresas de 

promoverem ou ocultarem a realização de trabalho infantil, escravo ou forçado. 

Por isso, não se relacionará com empresas que tenham envolvimento com 

esse tipo de prática.

ASSÉDIO SEXUAL E MORAL

A Tecnew Informática repudia condutas imorais; em especial aquelas que 

não contribuem para a existência de um ambiente de trabalho salutar, como 

assédio sexual e moral.
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PREVENÇÃO DE CONFLITO 
DE INTERESSES

A Tecnew Informática se compromete a não contratar ex-servidores e ex-

empregados públicos, no prazo de 6 (seis) meses, contados da data da 

dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, de acordo 

com  o disposto na Lei Federal n. 12.183/2013, com o intuito de evitar possíveis 

conflitos de interesses entre a empresa e a Administração Pública. Caso o 

candidato a colaborador possua período de quarentena superior a 6 (seis) 

meses, esse deverá ser integralmente respeitado.

Além disso, a contratação de pessoas oriundas do Poder Público deve ser 

precedida do preenchimento de um formulário de verificação de conflito de 

interesses com a administração pública, sendo vedada a contratação de 

agentes e ex-agentes públicos que possuam parentesco de até 3º grau com 

funcionários públicos oriundos de órgãos com os quais a Tecnew Informática 

possua contratos.
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PARENTESCO COM 
AGENTES PÚBLICOS

Todo colaborador da Tecnew Informática deverá preencher, anualmente, um 

formulário de verificação de conflito de interesses com a administração pública. 

Nos casos em que for constatado algum parentesco até o 3º grau ou afins 

de funcionários da Tecnew Informática com servidor de órgão com quem a 

empresa possua contratos ou pretenda licitar, a empresa informará tal situação 

ao respectivo órgão, identificando o servidor envolvido na licitação e o grau de 

afinidade com o funcionário da empresa.

Após a informação, caso o servidor não se considere impedido de participar 

do certame, a empresa permanecerá na disputa. Na hipótese de enviada a 

existência de possível conflito e não havendo declaração de impedimento por 

parte do órgão público, a empresa continuará no certame. Se, todavia, o órgão 

entender que o impedimento inviabiliza a participação no certame, a empresa 

deverá deixar de participar da licitação em respeito aos princípios da igualdade, 

moralidade e competitividade.
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SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E 
PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS

A Tecnew Informática se compromete a proteger o conteúdo das informações 

cujo sigilo é resguardado pelo ordenamento jurídico, tais como as informações 

pessoais relativas à intimidade, vida privada honra e imagem; informações 

protegidas por sigilo bancário, fiscal e telefônico; sigilo comercial; segredo 

industrial; entre outras. 

A empresa se compromete também a adotar padrões de segurança da 

informação de acordo com normas técnicas específicas sobre o tema. Nesse 

contexto, é dever de todos os colaboradores adotar, entre outras, as seguintes 

medidas:

 » Não compartilhar senhas de acesso ao sistema da empresa ou 

e-mail corporativo, tampouco senha de assinatura digital. 

 » Bloquear o acesso ao sistema de computador sempre que se 

ausentar da mesa de trabalho por meio tempo. 

 » Manter em local seguro documentos físicos considerados de 
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acesso restrito.

 » Utilizar de aparelho fragmentador de papel sempre que resolver 

descartar documento físico considerado de acesso restrito.

 » Não acessar o sistema e o e-mail corporativo em máquinas e 

aparelhos não reconhecidos e homologados pela empresa.

No tocante ao tratamento de dados pessoais, cabe lembrar que a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais tem aplicação bastante ampla. Ela abarca os 

dados pessoais contidos em documentos físicos ou em meio digital, online 

ou off-line. Ademais, ela não se limita aos dados dos clientes das empresas, 

englobando também os dados dos seus colaboradores ou de parceiros de 

negócios. Outrossim, o conceito de tratamento abrange toda operação realizada 

com dados pessoais, tais como coleta, acesso, reprodução, processamento, 

distribuição, arquivamento, eliminação, entre outros. 

Nesse sentido, é dever dos colaboradores da Tecnew Informática observar os 

princípios e bases legais da LGPD para tratamento de dados pessoais. 

Nenhum dado pessoal será coletado ou armazenado pela empresa sem o 

consentimento do usuário ou qualquer outra base legal (por exemplo, a 

realização de diligências para a execução de um contrato; o cumprimento 

de um dever legal; ou o exercício regular de um direito). Além disso, serão 

coletados ou armazenados apenas os dados necessários para se atingir 

determinada finalidade. 

Ao titular dos dados pessoais serão assegurados todos os direitos previstos na 

LGPD, no que for compatível com as atividades da Tecnew informática. 
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CANAL DE 
INTEGRIDADE

Reforçando o nosso compromisso com a ética e a integridade, a Tecnew 

Informática instituiu um canal próprio para tratar do programa de compliance 

da empresa. Essa ferramenta, chamada de Canal de Integridade 

(compliance@tecnew.com.br), está à disposição de qualquer pessoa  que 

solicite esclarecimentos sobre o funcionamento do programa da Tecnew, do 

seu Código de Conduta e de outras questões relacionadas ao tema.

O Canal também serve para o recebimento de denúncias sobre a prática de 

irregularidades  que eventualmente tenham acontecido, estejam acontecendo, 

ou até mesmo possam vir a acontecer com a Tecnew Informática ou algum de 

seus parceiros.

Considerando que o nosso programa também abrange políticas de compliance 

digital, o canal de integridade também pode ser utilizado pelo titular (colaborador, 

parceiro de negócios, etc) para enviar à Tecnew Informática solicitação de 

informações quanto ao tratamento dos seus dados pessoais. 

COMO TIRAR UMA DÚVIDA?

Caso não fique clara alguma política ou procedimento da Tecnew Informática, 

os colaboradores ou stakeholders poderão fazer questionamentos como os 

exemplos a seguir:
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 » “Minha empresa não possui compliance; a Tecnew Informática 

contrata empresas ainda assim?”

 » “Um parceiro comercial quer pagar um almoço após uma reunião. 

Posso aceitar?”

 » “Como devo proceder se um fiscal de contrato público vier à 

empresa?”

COMO FAZER UMA DENÚNCIA?

Para possibilitar que as devidas apurações sejam feitas corretamente, 

solicitamos aos que utilizarem o canal que informem a maior quantidade de 

elementos possíveis quanto aos fatos denunciados, tais como: 

 » Identificação do Denunciante

 » Quem está envolvido?

 » Qual é o fato a ser relatado?

 » Como tomou conhecimento do fato? Viu? Ouviu? Alguém contou?

 » Onde ocorreu?

 » Quando ocorreu? Continua ocorrendo?

 » Alguém mais tem conhecimento do fato?

 » Existem outras empresas envolvidas?

 » Há alguma potencial testemunha? Quem?

 » Existe alguma evidência? Há recomendações de como conseguir 

mais evidências?
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GARANTIAS

Para que toda e qualquer pessoa utilize o Canal de Integridade sem qualquer 

tipo de receio, a Tecnew Informática garantirá:

 » Possibilidade de anonimato (ou seja, não é necessário se 

identificar para usar o canal);

 » Confidencialidade das informações;

 » Profissionalismo no trato dos questionamentos e das denúncias;

 » Proibição de retaliação ao questionador ou ao denunciante.

USO DE MÁ-FÉ

É de suma importância destacar que o canal deve ser usado com seriedade 

e o uso indevido (como, p.ex., para tratar de assuntos que não se refiram ao 

programa de compliance da Tecnew Informática) ou feito com má-fé (para 

prejudicar outros, p.ex.) poderá acarretar em punições.

Para saber mais sobre as punições cabíveis, veja o capítulo específico ao final 

do Código. 
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PRAZO PARA RESPOSTA

A Tecnew Informática é a maior interessada em ver o programa de compliance 

funcionando de forma efetiva. Por isso, a empresa se compromete a responder 

aos questionamentos em até 2 (dois) dias úteis. No caso das denúncias, em 

que pode ser necessário realizar entrevistas, fazer pesquisas em documentos e 

solicitação de informações quanto ao tratamento de dados pessoais, a Tecnew 

Informática responderá em até 10 (dez) dias úties.
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DEPARTAMENTO 
DE COMPLIANCE

A Tecnew Informática acredita que o compromisso com a integridade é um 

papel de todos os seus colaboradores. 

Todavia, como forma de otimizar o seu programa de integridade, criou uma 

departamento específico, responsável por coordenar as principais ações 

relativas ao programa. São atribuições desse departamento. 

 » disseminar a cultura da ética, da integridade e da proteção de 

dados pessoais na organização;

 » identificar eventuais riscos que a Tecnew Informática está sujeita, 

por meio dos sinais de alerta;

 » monitorar o cumprimento do programa e envidar esforços para 

sua atualização quando necessário;

 » gerir o Canal de Integridade, por meios próprios ou por terceiros, 

respondendo dúvidas e procedendo à apuração de denúncias, 

devendo se manifestar de maneira conclusiva quanto às 

desconformidades encontradas;

 » analisar casos concretos que envolvam relacionamento com os 

setores público e privado;

 » promover, diretamente ou por intermédio de terceiros, 

treinamentos sobre compliance, ética e integridade, aos 

colaboradores da Tecnew Informática.
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DIRETOR DE COMPLIANCE

Para o bom e fiel cumprimento do programa, uma pessoa será incumbida da 

função de dirigir o departamento de compliance. O Diretor de Compliance (ou 

Compliance Officer), a quem serão conferidas as seguintes prerrogativas:

 » possibilidade de se reportar ao Diretor;

 » livre e irrestrito acesso aos documentos e departamentos da 
empresa;

 » proferir decisões e adotar as medidas cabíveis em relações às 
dúvidas e denúncias encaminhadas ao Canal de Integridade;

 » proteção contra punição arbitrárias diretas ou indiretas (como 

demissão da função), como forma de represália por decisões 

proferidas no exercício da função de Diretor de Compliance.

Com vistas a se adequar à LGPD, o Diretor de Compliance da Tecnew Informática 

exercerá também a função de encarregado a promover a conformidade com a 

Lei Geral de Proteção de Dados  (Data Protection Officer).

DO ENVOLVIMENTO DE 
MEMBROS DA ALTA DIREÇÃO

Se, por acaso, for constatado o envolvimento do Diretor em suposta 

irregularidade, o Diretor de Compliance poderá afastá-lo provisoriamente de 

suas funções até que a apuração, com apoio jurídico, seja concluída. Se, 

do contrário, for o Diretor de Compliance que esteja envolvido em alguma 

apuração, o Diretor da Tecnew Informática indicará outra pessoa (interna ou 

externa à empresa) para desempenhar as funções de apuração de eventuais 

desvios éticos.
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APURAÇÃO DE 
DENÚNCIAS

Recebida denúncia, o Diretor de Compliance, juntamente com apoio jurídico 

(próprio ou contratado), analisará os fatos recebidos a fim de verificar se as 

informações noticiadas são verdadeiras, em seguida, será assegurada a 

oportunidade de defesa pelo denunciado. 

Ao final do procedimento, o Diretor de Compliance elaborará um relatório 

de denúncia, que deverá ficar arquivada para fins de registro e, juntamente 

com o Diretor da Tecnew Informática, tomará providências como aplicação de 

sanções e comunicações às autoridades se necessário.

Importante destacar que o Diretor de Compliance tem total independência e 

autonomia para executar as atividades de apuração, tendo direito a requisitar e 

apreender documentos físicos ou em meio digital (como e-mails corporativos), 

com a finalidade de subsidiar a apuração. E, enquanto a apuração estiver em 

andamento, essas informações poderão ficar, temporariamente, sob a custódia 

do Diretor de Compliance (e da equipe porventura designada para auxiliar na 

apuração), a quem caberá a responsabilidade de manter o sigilo, a fim de 

resguardar a efetividade das apurações, bem como a intimidade, vida privada, 

honra e imagem dos envolvidos. O acesso a essas informações somente será 

dado a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, em razão das suas 

atribuições.

Todas as medidas adotadas pelo Departamento de Compliance terão por 
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finalidade a  das apurações e todos os cuidados necessários deverão ser 

envidados, de forma a evitar exageros, atitudes arbitrárias e desproporcionais 

(como ameaças, intimidações, etc.).

A apuração de eventuais incidentes relacionados ao tratamento de dados 

pessoais dar-se-á de acordo com a LGPD e normativos a ela relacionados.

SANÇÕES

A Tecnew Informática espera que não seja necessário aplicar sanções a seus 

colaboradores ou a seus parceiros de negócios. Todavia, caso comprovada a 

prática de alguma irregularidade, certamente irá fazê-lo.

No caso dos colaboradores, as sanções são as mesmas da legislação 

trabalhista – advertência, suspensão e demissão.

No caso de terceiros, as sanções serão:

1) as previstas em contrato, quando houver negócios vigentes, sendo que o 

ajuste contratual deverá prever (a) suspensão de pagamentos, (b) possibilidade 

de realização de auditoria e (c) rescisão; ou

2) impossibilidade de contratação quando não houver relação negocial vigente.

Em qualquer hipótese, as sanções serão aplicadas pelo Diretor de Compliance, 

com auxílio jurídico, e levará em conta os seguintes vetores:
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GRAVIDADE DESCONFORMIDADE
MEDIDA 

DISCIPLINAR
MODALIDADE

Leve
Deslize de conduta 

muito pequeno
Advertência Formal

Média Desvio de conduta Suspensão Formal

Grave Atitude inaceitável Demissão

COM ou SEM Justa 

Causa (a depender 

da existência de 

evidências trabalhistas)

COMUNICAÇÃO ÀS 
AUTORIDADES COMPETENTES

Se confirmada a ocorrência de ilícitos penais e/ou administrativos, a Tecnew 

Informática, por meio de seu Diretor de Compliance, juntamente com apoio 

jurídico, reportará tal situação às autoridades competentes, de modo a provar 

sua boa-fé, bem como para evitar ou minorar eventuais consequências.

A comunicação ocorrerá a uma ou mais autoridades, conforme exposto no 

quadro a seguir, e a depender da conduta ilícita envolvida.



CONDUTA 

RELACIONADA A:
AUTORIDADES COMPETENTE

Licitações & 

Contratos Públicos

Ministério Público

Controladoria-Geral do Ente Federado

Órgão Público envolvido

Tribunal de Contas do Ente Federado

Defesa da Concorrência 

(p.ex.: cartéis)

Ministério Público

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

Crimes Contra a 

Administração Pública 

(p.ex.: corrupção)

Ministério Público

Controladoria-Geral do Ente Federado

Órgão Público envolvido

Corrupção Transnacional

Ministério Público

Autoridade Estrangeira competente

Eventual órgão público nacional envolvido

Demais Crimes Ministério Público

Incidentes de segurança 

com dados pessoais
Autoridade Nacional de Proteção de Dados
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