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CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL 

1 - VALORES DA EMPRESA 

A empresa IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA L TOA. iniciou 

suas atividades em 01/01/1976, se dedicando aos trabalhos ligados à área de Engenharia 

Consultiva, desenvolvendo estudos, projetos e acompanhamento de obras em setores 

variados, atuando em Santa Catarina e no sul do Brasil, tanto para entidades do governo 

como para empresas privadas. 

Há mais de 40 anos a Empresa IGUATEMI vem empreendendo na busca do 

desenvolvimento da infraestrutura brasileira, contribuindo com projetos de alta 

complexidade e na coordenação e execução de obras nas áreas de transporte, edificações, 

saneamento básico, gestão territorial e planejamento urbano, entre outras áreas. 

Com sede em Florianópolis e atuação nacional, a Empresa IGUATEMI conta com uma 

equipe multidisciplinar de profissionais e mais de 100 colaboradores, laboratório próprio e 

uma rede de consultores técnicos independentes para dar suporte de conhecimento a 

várias áreas da engenharia. 

Trabalhando de modo a proporcionar a infraestrutura adequada às atividades econômicas 

e sociais do meio, a IGUATEMI projeta obras e serviços com visão de futuro de quem 

acredita nas potencialidades do país e na capacidade de empreendimento do povo 

brasileiro, contribuindo de forma marcante na geração de empregos, na absorção e 

desenvolvimento de novas tecnologias e na abertura de mercado de trabalho. 

Para tanto, cultiva e preserva os seus valores, entre os quais: Sustentabilidade, Inovação, 

Aperfeiçoamento, Responsabilidade Social, Integridade e Valorização Humana, 

objetivando ser uma empresa reconhecida pela qualidade e a expertise dos serviços e 

obras realizadas e pelo atendimento ao cliente focando na sua máxima satisfação. 
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Um trabalho pautado pela excelência técnica, a satisfação do cliente, transparência e 

cuidado com a sustentabilidade ambiental. 

li - PROGRAMA DE ÉTICA E DE CONDUTA 

O presente Código de Conduta Empresarial descreve a responsabilidade da Empresa 

IGUATEMI com seus empregados, colaboradores e integrantes da própria empresa, em 

face dos nossos parceiros, clientes e da comunidade. 

Mostra-se esperado não só dos empregados como dos colaboradores e integrantes da 

Empresa IGUATEMI, as seguintes condutas: 

� Desempenhar as suas funções honestamente, com zelo, diligência, profissionalismo, 

imparcialidade e integridade; 

� Ler e compreender o Código de Conduta Empresarial e as implicações do seu 

descumprimento; 

� Não cultivar interesses financeiros, que entrem em conflito com o desempenho dos 

deveres e obrigações éticos; 

� Cumprir toda a legislação, regulamentos, decisões e diretivas relacionados com o 

desempenho de funções na Empresa IGUATEMI e evitar qualquer ação que 

aparente a violação de qualquer legislação, regulamentos, decisões ou diretivas; 

� Evitar desperdiçar e utilizar indevidamente os recursos públicos; 

� Manter a cooperação, respeito, cordialidade, educação e postura em relação aos 

clientes, terceiros e aos companheiros de trabalho; 

� Envidar todos os esforços de forma honesta no desempenho das suas funções em 

conformidade com toda a legislação, políticas, estatutos, normas, regulamentos e de 

acordo com o previsto no presente Código de Conduta Empresarial. 

Vislumbra-se pertinente também, o estabelecimento de normas e condutas para proteger 

os empregados, colaboradores, integrantes da própria empresa, fornecedores e clientes 

contra condutas impróprias. 
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Neste contexto, são vedadas as seguintes condutas: 

� Divulgar a terceiros, sem autorização, qualquer tipo de informação interna da 

Empresa; 

� Utilizar o nome da IGUATEMI e qualquer documento com o seu logotipo para fins 

particulares; 

� Utilizar ambiente de trabalho para fins comerciais ou particulares; 

� Solicitar ou aceitar qualquer oferta ou outro item de valor monetário de qualquer 

pessoa ou entidade, fazer negócios ou desenvolver atividades cujos interesses 

possam ser substancialmente afetados pelo desempenho ou não desempenho das 

funções dos empregados, colaboradores e integrantes da Empresa IGUATEMI, 

salvo se o código de ética e conduta ou qualquer legislação, regulamentos, decisões 

ou diretivas estabelecerem exceções; 

� Manter contato íntimo ou assediar no local de trabalho; 

� Utilizar ambiente de trabalho para fins comerciais ou particulares; 

� Agir com agressividade ou violência, verbal ou fisicamente; 

� Provocar ato de indisciplina, isto é, descumprimento de uma ordem geral; ato de 

insubordinação, ou, descumprimento de uma ordem individual; 

� Praticar ato de improbidade; 

� Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 

gratificação, prêmio, comissão, doação, presente ou vantagem de qualquer 

espécie, de fornecedores e/ou prestadores de serviços, para si, seus familiares ou 

qualquer outra pessoa, para o exercício de suas atividades profissionais ou para 

influenciar outro colega para o mesmo fim. 

� Aceitar presentes de clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes, excetuando

se brindes claramente identificados e sem valor comercial significativo. 

Mostra-se imperioso que o comportamento inconsistente com a Ética e o Código de 

Conduta Empresarial não seja considerado aceitável, devendo ser tratado com a 

responsabilidade e as penalidades que a situação exige. 
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Portanto, além dos canais convencionais de comunicação e dos recursos de ajuda 

disponíveis, a Linha Direta de Conduta Ética, contida no site da Empresa é um meio simples 

para qualquer empregado, colaborador, parceiro, fornecedor e/ou quaisquer pessoas 

relacionadas com a Empresa IGUATEMI para que possam reportar preocupações acerca 

das atividades empresariais ou do local de trabalho, auxiliando na compreensão das 

responsabilidades compartilhadas e das questões jurídicas e éticas envolvidas. 

Ili-AÇÕES E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

A Empresa IGUATEMI adota algumas medidas de responsabilidade social, reforçando o 

seu compromisso com a Comunidade e a Sociedade como um todo e com os valores 

defendidos no seu Código de Conduta Empresarial, contribuindo de forma marcante na 

geração de empregos, na absorção e desenvolvimento de novas tecnologias e na abertura 

de mercado de trabalho. 

Nessa linha, oferece um ambiente que promove a inclusão e acolhe as mudanças, novas 

ideias, opiniões e sugestões, respeito pelo indivíduo e igual oportunidade de sucesso para 

todos. 

Na Empresa IGUATEMI busca-se garantir que o acesso às informações pessoais de 

empregados, colaboradores, parceiros, fornecedores e/ou quaisquer pessoas relacionadas 

com as suas atividades seja restrito apenas às pessoas com direito legal ao acesso a estas 

informações e, mesmo assim, somente quando isso se fizer necessário à execução do 

trabalho. 

Com efeito, a empresa adota posturas, comportamentos e ações que promovem o bem

estar dos seus públicos interno e externo, praticando a responsabilidade social corporativa. 

Como é sabido a comunidade empresarial deve ter acesso à padrões éticos aplicados às 

atividades das Empresas, devendo garantir que as suas próprias práticas não exerçam 

pressão sobre os empregados, colaboradores, parceiros, fornecedores e/ou quaisquer 

pessoas relacionadas com as suas atividades. 

Rua Santos Saraiva, 1964 - Capoeiras - Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88.070-1 1 
Fone/Fax: (048) 3248-2633 - CNPJ/MF 83.256.172/0001-58 - www.i uatemi.en 

Página 5 de 7 



Na atualidade, é notável a importância da responsabilidade social para o desenvolvimento 

do sociedade e das corporações que a integram. Por meio da responsabilidade social, 

empresas e pessoas assumem a responsabilidade de suas ações em âmbito social, desde 

sua influência no meio ambiente, no futuro da vida das outras pessoas, das empresas e de 

seus colaboradores, contribuindo para a superação de causas maiores como os problemas 

sociais do nosso País, valores estes defendidos pela Empresa IGUATEMI. 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Empresa IGUATEMI assegura a conscientização dos empregados, colaboradores, 

integrantes da própria empresa, fornecedores e clientes quanto à pertinência e importância 

de suas atividades, como elas contribuem para o alcance dos objetivos da Empresa, bem 

como as implicações de não estar conforme com o presente Código de Conduta 

Empresarial. 

Para assegurar o compromisso com os valores defendidos pela Empresa IGUATEMI, 

mostra-se necessário que sejam adotados os mais altos padrões de comportamento 

empresarial, em todos os aspectos relacionados as suas atividades, buscando 

incessantemente a excelência nos desempenho dos serviços e produtos oferecidos aos 

nossos clientes. 

Complementando o presente Código de Ética Empresarial, a Empresa IGUATEMI 

disponibiliza a seus empregados, colaboradores, parceiros e integrantes da Empresa o 

Manual do Colaborador e o Manual de Gestão de Qualidade nas Frentes de Serviços, 

considerando que todo o sucesso de uma empresa depende de sua reputação e da forma 

com que preserva e pratica os seus valores, políticas e procedimentos corporativos. 
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V - DECLARAÇÃO 

TODOS OS EMPREGADOS/COLABORADORES DA IGUATEMI SE COMPROMETEM A 

CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTÁ ESTABELECIDO NESTE CÓDIGO DE 

CONDUTA EMPRESARIAL, AINDA QUE NÃO CONCORDEM COM O QUE ESTÁ 

ESTABELECIDO. 

NO CASO DE ALGUMA DÚVIDA ACERCA DE QUAL A CORRETA AÇÃO A SER TOMADA 

COM RELAÇÃO AO PRESENTE CÓDIGO DE CONDUTA OU COM RELAÇÃO AOS 

NEGÓCIOS, RECOMENDA-SE QUE SE BUSQUE CONTATO E PEÇA ORIENTAÇÃO À 

SUA GER � NC , AO DEPARTAMENTO JURÍDICO OU UNIDADE DE NEGÓCIOS DA 

EMPRES , OU fe. LINHA DIRETA DE CONDUTA ÉTICA DA IGUATEMI. 

Declaro, para os devidos fi , ue tenho ciência dos exatos termos do presente documento, 

me comprometendo a c mpri-lo na sua integridade. 

NOME: 
IDENTIDADE Nº : 
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