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lntrodução
Em 2017, foi implantada no CIEE a área de Compliance e 
uma parte muito importante deste novo mecanismo foi a 
elaboração deste Código de Ética e Conduta Profissional 
do CIEE. O Código foi inicialmente discutido por membros 
do Conselho de Administração e da Gestão Executiva da 
Instituição e, após muita pesquisa, deliberação e estudo, este 
Código foi definitivamente implantado em junho de 2017. 

Este documento traça as diretrizes que orientarão o 
fortalecimento do espírito de Compliance no CIEE, uma 
organização que sempre buscou pautar a sua atuação pela 
fidelidade à sua missão e aos saudáveis valores e princípios 
legados por nossos fundadores.

Ética, integridade e transparência são partes inseparáveis 
de nossas atividades desde a criação do CIEE, que sempre 
respeitou e cumpriu as normas aplicáveis, sendo a implantação 
do Compliance mais uma medida que demonstra a nossa 
preocupação com a ética nas atividades estatutárias do CIEE 
considerados os objetivos e características institucionais, 
voltadas à promoção da integração ao mundo do trabalho. 

Antonio Jacinto Caleiro Palma
Presidente do Conselho de Administração 
 
Humberto Casagrande Neto
Superintendente Geral 

Ricardo Melantonio
Superintendente de Comunicação, Jurídico e Compliance



Nota Prévia
A integridade e a transparência tem de 
estar no centro de todas as nossas ações. 

As Regras a seguir definem o significado de integridade na 
nossa Instituição, mas não dizem tudo ou respondem a todas 
as dúvidas.

Integridade está fundamentada na retidão e na 
imparcialidade. Integridade é - acima de tudo - uma forma 
de conduta e uma atitude de base. 

Isso quer dizer que todos temos de usar bom senso e boa 
capacidade de avaliação de cada situação. Significa, 
igualmente, que não devemos nos concentrar apenas no 
cumprimento da lei, mas fundamentalmente adotar um 
comportamento ético, correto e íntegro.

Caso um conselheiro ou colaborador do CIEE não tiver a 
certeza de qual é a atitude correta a seguir numa situação 
concreta, poderá recorrer a muitas fontes de orientação, ou 
informação, incluindo, o Coordenador do Conselho Fiscal, 
ou o Coordenador do Conselho Consultivo, ou a Presidência 
do Conselho de Administração, ou, a Superintendência  de 
Comunicação, Jurídico e Compliance, ou a Superintendência 
de Recursos Humanos. 

Na Intranet sempre ficará disponível o Código de Ética e 
Conduta Profissional do CIEE e informações adicionais 
serão incluídas de tempos em tempos, incluindo materiais 
de informação e outras ferramentas de ajuda que oferecem 
orientações mais específicas, de acordo com cada contexto.
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Premissas de Compliance do CLEE

1
2
3
4
5
6

Faça o que é certo e não 
necessariamente o que é fácil

Aja sempre de maneira correta, 
ética e íntegra

Não há jeito certo de
se fazer algo errado

Em caso de dúvida sobre
como agir,  questione pessoas
que possam te ajudar

Não tenha atitudes que você não 
gostaria que tomassem com você

Pela natureza de nossa instituição,  
contamos com os olhos do Compliance
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A.  Requisitos básicos de conduta
A.1. Conduta de acordo com a lei e as normas aplicáveis

A.2. Respeito mútuo, honestidade e integridade

É princípio básico de atuação no CIEE 
proporcionar a todos as mesmas 
oportunidades no acesso ao trabalho e 
na promoção profissional, garantindo, 
sempre, a ausência de situações de 
discriminação.
 
Todos os funcionários que intervirem em 
processos de contratação, seleção e/ou 
promoção profissional serão orientados 
pela objetividade em suas atuações e 
decisões, com atitude aberta para a 
diversidade e com o objetivo de identificar 

O respeito às leis, bem como às normas e 
procedimentos administrativos dos locais 
onde operamos constitui um princípio 
fundamental do CIEE.

Isso significa que todos os dirigentes, 
conselheiros, colaboradores (funcionários, 
estagiários internos, aprendizes internos) 
e terceiros têm de cumprir as leis e 
regulamentos dos sistemas legais em vigor 
nos locais em que operam e, ainda, as 
políticas de integridade do CIEE.

•  É imprescindível evitar qualquer 
violação da lei e normas vigentes, 
especialmente da Lei nº 12.846/2013 

(Lei da Empresa Limpa) e do Decreto 
nº 8.420/2015, em toda e qualquer 
circunstância. 

•  Ninguém pode alegar o 
desconhecimento da lei e das 
normas para justificar o seu 
descumprimento.

Independentemente das sanções previstas na 
lei vigente e aplicável, todos os colaboradores 
responsáveis por uma infração serão 
submetidos a medidas disciplinares, por 
consequência do não cumprimento dos seus 
deveres profissionais.

Respeitamos a dignidade pessoal, a 
privacidade e os direitos e garantias  
individuais de cada um. 

Trabalhamos e colaboramos com pessoas 
de diversas origens étnicas, culturas, 
religiões, idades, incapacidades, raças, 
identidades sexuais e visões do mundo.

Em coerência com os princípios da nossa 
organização, não toleramos qualquer 
tipo de discriminação contra qualquer 
pessoa com base nestas características, 
nem qualquer assédio ou comportamento 
ofensivo, de caráter sexual ou pessoal.
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as pessoas mais adequadas ao perfil e às 
necessidades do cargo a ser preenchido, 
promovendo sempre a igualdade de 
oportunidades.

Não toleramos, por exemplo, a misoginia 
ou qualquer conduta que se valha da 
condição feminina para desmerecer ou 
criar estereótipos relacionados com a 
baixa eficácia das mulheres no trabalho 
e com a sua falta de capacidade de 
gestão. 

Esses princípios aplicam-se tanto à 
cooperação interna como à conduta 
na relação com parceiros, entendidos 
como clientes (internos e externos), 
fornecedores de produtos ou serviços ou 
prestadores de serviços à Instituição. 

Tomamos decisões todos os dias, 
afetando, por vezes, as pessoas com quem 
trabalhamos, incluindo funcionários e os 
citados parceiros. 

Devemos fundamentar nossas ações em 
argumentos corretos, honestos e não em 
fundamentos inadequados, tal como a 
discriminação ou a coerção.

Devemos manter uma mentalidade aberta, 
prezar pela honestidade e assumir as 
responsabilidades de nossas condutas e 
posturas. Somos parceiros de confiança 
e não devemos fazer promessas que 
não podemos cumprir. E dos nossos 
colaboradores esperamos uma atuação 
íntegra, honesta, com o exercício do bom 
senso, baseado em valores e princípios éticos.

A.2.1 Discriminação 

O CIEE espera um ambiente de trabalho 
respeitoso e adota práticas que coíbem a 
discriminação, o assédio, o desrespeito, 
a exploração e o preconceito de qualquer 
natureza.

Comportamentos discriminatórios em 
função de cor, raça, gênero, religião, 
nacionalidade (incluindo os 
refugiados), orientação sexual, 
origem social, preferências 
políticas, entre outros, não 
são práticas aceitáveis pelo 
CIEE.  

Todos devem ser tratados de forma 
igualitária e possuir as mesmas 
oportunidades de acesso ao mundo 
do trabalho e, consequentemente, 
valorização profissional.    

A Instituição preza por um ambiente  de 
respeito e adota práticas de 

comportamento  responsável 
tratando    qualquer  pessoa 

(incluindo colaboradores 
e o público atendido)  
de forma respeitosa  e  
igualitária.
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A.3.1 Utilização das redes sociais

Para o CIEE, a reputação e a credibilidade 
são importantes, pois contribuem para 
fortalecer a imagem de Instituição sólida 
e confiável. Logo, alguns cuidados são 
essenciais:

•  Não divulgue informações do 
CIEE, nem comente situações de 
seu cotidiano de trabalho em redes 
sociais, com colaboradores que não 
estejam envolvidos no assunto, ou 
pessoas alheias à Instituição. Isto 
se aplica a informações divulgadas 
dentro e fora da Instituição, 
incluindo parceiros, familiares ou 
amigos. Exemplos:

-  Fotos tiradas nas dependências 
do CIEE e publicadas sem o aval 
prévio da área de Comunicação;  
 
-  Mensagens e fotos publicadas em 
suas redes sociais, mesmo que de 
cunho pessoal, poderão afetar os 
colegas ou o relacionamento com 
(possíveis) parceiros.

- Respostas e comentários em 
nome, ou em defesa do CIEE, nas 
redes sociais, devem ser redigidos 
exclusivamente pela Gerência de 
Comunicação. Assim, observado 
algum post, ou comentário negativo, 

A.3. Responsabilidade em face da reputação e imagem do CIEE

A reputação do CIEE é determinada pelas 
nossas ações e pela forma como cada 
um de nós se apresenta e se comporta.  
Um comportamento ilegal, desonesto, 
antiético ou inadequado por parte de 
qualquer conselheiro ou colaborador 
pode prejudicar consideravelmente a 
Instituição.

Todos os conselheiros e colaboradores 
devem empenhar-se em manter e 
promover a boa imagem e reputação 
do CIEE, sendo que a conduta deve ser 
pautada pela integridade e moralidade 
nas ações, observando responsabilidade 
e diligência nas atividades.

A publicação ou divulgação de opiniões 
pessoais a respeito da instituição 
(especialmente, mas não se limitando 
a qualquer decisão, projeto, programa) 
devem ser evitadas. Aqueles que exercem 
cargos de supervisão de pessoas, mas 
não apenas esses, devem lembrar que 
suas opiniões pessoais afetam a imagem 
do CIEE. Um cuidado redobrado deve 
ser observado nas publicações em redes 
sociais e demais mídias eletrônicas, 
matérias na mídia impressa, rádio e TV. 
Deve-se evitar a confusão entre opinião 
pessoal e institucional.
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ou ofensivo ao CIEE, comunique 
imediatamente a Gerência de 
Comunicação para as devidas 
providências e resposta cabível. 

-  Cautela no uso profissional 
de grupos de WhatsApp: inserir 
todos os membros da equipe / ou 
departamento e tratar apenas de 
temas e assuntos profissionais.

A.4. Gestão e responsabilidade
 
A cultura de integridade e conformidade 
de uma organização começa de cima. 
Todos os gestores têm de cumprir os seus 
deveres de organização e supervisão. 
Todos os gestores são responsáveis 
por todos os colaboradores sob a sua 
alçada. Todos os gestores têm de merecer 
respeito gerado pelo exemplo da sua 
conduta pessoal, desempenho, abertura 
de espírito e competências sociais. 

Os gestores têm de destacar a 
importância de uma conduta ético-moral 
e transparente, fazer dela tópico habitual 
das atividades diárias e promovê-la por 
meio de liderança pessoal e formação.
 
Os gestores devem definir objetivos 
claros, ambiciosos e realistas e orientar a 
sua liderança pelo exemplo.

Os gestores devem conceder aos seus 
colaboradores o máximo possível 

de responsabilidade, definindo com 
toda a clareza que devem garantir a 
conformidade, sempre e em todas as 
circunstâncias.

Os gestores devem manter-se acessíveis 
caso os colaboradores pretendam 
expressar suas preocupações, colocar 
questões ou debater problemas 
profissionais ou pessoais.

Essas responsabilidades dos gestores 
não isentam os colaboradores dos seus 
deveres. Temos de trabalhar todos em 
conjunto, sinergicamente, para cumprir 
todas as normas aplicáveis e todas 
as políticas e orientações do CIEE. 
As responsabilidades específicas dos 
gestores são aqui detalhadas para que os 
colaboradores formem uma noção sobre 
o tipo de liderança e apoio que devem 
esperar dos respectivos gestores.

•  Nos e-mails, zele pela aparência 
pessoal, ao utilizar foto de rosto 
para que as pessoas possam te 
identificar. Caso esteja em dúvida, 
pense em uma foto que poderia ser 
colocada em seu crachá. Exemplo: 
Evitar uso de fotos em grupos, em 
confraternização contendo copos 
de bebidas - alcoólicas ou não -, 
comidas, imagens desfocadas com 
má iluminação, fotos em preto e 
branco e selfies. 
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Cabe aos gestores garantir que não 
ocorram infrações às normas no âmbito 
da sua área de responsabilidade que 
possam ser evitadas com a devida 
supervisão.  

A responsabilidade será sempre dos 
gestores, mesmo que tenham delegado 
determinadas tarefas a terceiros.
Em particular, os gestores têm os 
seguintes deveres:

• Selecionar cuidadosamente 
os colaboradores com base 
nas respectivas qualificações e 
adequabilidade a   título pessoal    e 
profissional. 
O dever de diligência aumenta 
proporcionalmente à importância 
da tarefa a ser desempenhada pelo 
colaborador (dever de seleção). 
Como suporte aos gestores, em 
relação a essa responsabilidade, 
o CIEE adota políticas adequadas 
de recrutamento e seleção dos 

A.5 Código de Vestimenta - Dress Code 

O CIEE entende que roupas e acessórios 
são manifestações de estilos, preferências 
e personalidade. Porém, recomenda-se 
que todos utilizem roupas adequadas 
ao ambiente de trabalho e eventos 
institucionais, de acordo com as diretrizes 
e as recomendações locais apresentadas 
em nosso Código de Vestimenta.

seus funcionários, estagiários e 
aprendizes internos.

• Fornecer aos funcionários, 
estagiários e aprendizes internos 
instruções precisas, completas e 
vinculativas, especialmente no que   
se refere ao cumprimento da lei 
(dever de fornecer instruções).

•      Garantir que o cumprimento da 
lei seja continuamente monitorado 
(dever de monitorar).

• Comunicar claramente aos 
colaboradores a importância da 
integridade e da conformidade 
nas atividades cotidianas. Tem 
igualmente de comunicar que as 
infrações às normas, legislação 
vigente e a este Código de Ética 
e Conduta são inaceitáveis e 
implicarão em consequências (dever 
de comunicação).
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B. Relação com parceiros e entidades externas

B.1. Concorrência leal 

Todos os dirigentes, conselheiros e 
funcionários estão obrigados a cumprir 
as regras de concorrência leal, com 
respeito mútuo às entidades congruentes 
ou convergentes (aquelas que prestam 
os mesmos serviços do CIEE).

Os cenários  enfrentados pela Instituição 
devem ser encarados como  uma 
oportunidade de alinhar  métodos 
de trabalho, buscando entender o 
pensamento das empresas e órgãos 
atendidos pelo CIEE, com vistas a 
perceber as falhas e implantar  melhorias.

Seguem exemplos dos tipos de 
comportamento não aceitáveis:

• Falar com outras empresas ou 
entidades  sobre valores praticados, 
preços, capacidades, custos 
ou qualquer outro parâmetro 
que determine ou influencie                                                            

o comportamento competitivo, 
com o objetivo de induzir um 
comportamento paralelo da outra 
parte, inclusive em processos 
licitatórios.

•  Estabelecer acordos com empresas, 
ou entidades  no sentido de não 
competir, restringir negócios com 
parceiros, apresentar ofertas fictícias 
no âmbito de propostas ou repartir 
parceiros, territórios ou programas. 

• Participar, orientar ou exercer 
influência na elaboração dos editais 
de processos licitatórios, mesmo 
que haja um pedido de ajuda da 
organização licitante.

Essas regras também são aplicáveis 
ao relacionamento com fornecedores 
e prestadores de serviços, disposto no 
tópico B.7. deste Código.

B.2. Combate à corrupção: oferta e concessão de benefícios

Competimos de modo leal para obtermos 
a adjudicação de contratos para 
administração dos nossos programas, 
com base na qualidade e no valor dos 
nossos serviços, não oferecendo nenhum 
benefício indevido.

Consequentemente, nenhum funcionário 
poderá, direta ou indiretamente, 
oferecer, prometer, conceder ou 
autorizar a entrega de valores 
monetários ou outros bens ou vantagens 
a um funcionário público em troca da 
influência dele (funcionário público) 
para obter qualquer benefício indevido. 
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Qualquer oferta, promessa, concessão 
ou presente tem de estar de acordo com 
as leis aplicáveis e as políticas do CIEE, 
não podendo gerar qualquer aparência 
de má fé ou inadequação.
 
Isso quer dizer que não poderão ser 
efetuadas quaisquer ofertas, promessas, 
concessões ou presentes que possam ser 
entendidos como tentativas de influenciar 
indevidamente um funcionário público 
ou como suborno de um interlocutor 
de nossas atividades, com o objetivo de 
alcançar vantagens.
 
A expressão funcionário público, de 
maneira geral, em face do Código 
Penal, inclui gestores ou funcionários 
de quaisquer organismos, agência ou 
entidade legal, estatal ou governamental, 
em qualquer nível, nacional ou 
internacional. Inclui, igualmente, 
candidatos a cargos políticos, gestores 
e funcionários de partidos políticos e, 
ainda, partidos políticos.

Também são vedadas essas atitudes 
realizadas de modo indireto, com 
utilização de um consultor, intermediário, 
parceiro ou outro terceiro, que irá 
utilizar de sua posição para influenciar 
indevidamente o funcionário público. 

Caso determinada ação (ou 
circunstância) indicar que parte 
ou totalidade do valor pago a um 
consultor, parceiro ou terceiro, possa 
ser transmitida direta ou indiretamente 

a um funcionário público, para que este 
influencie uma ação oficial, ou obtenha 
um benefício indevido e injusto, a ação  
não pode ser realizada. Por esses motivos, 
os funcionários responsáveis pela 
contratação de consultores, agentes, ou 
outros parceiros têm de tomar todas as 
medidas adequadas para garantir que 
esses terceiros compreendam e cumpram 
a lei vigente e aplicável, bem como este 
Código, por meio de:

• Avaliação das qualificações e 
pesquisa da reputação desses 
terceiros.

•  Verificação se esses terceiros estão 
envolvidos em algum caso de violação 
da legislação vigente, principalmente 
da Lei nº 12.846/2013 (Lei da 
Empresa Limpa). 

• Inclusão nos instrumentos 
jurídicos de disposições adequadas 
concebidas para proteger o CIEE, 
bem como a confidencialidade 
das informações, buscando maior 
segurança institucional e jurídica.

Isso se aplica, no que couber, a entidades 
privadas nos seus correlacionamentos 
com o CIEE.
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B.3.1. Brindes e Entretenimento

A entrega, por parte de nossos parceiros, 
de presentes ou brindes ocasionais, de 
valor puramente simbólico, tais como um 
caderno, uma agenda, ou uma caneta 
simples e de uso comum da população 
podem ser aceitos pelos colaboradores 
do CIEE, haja vista não terem o poder de 
influenciar nossas decisões institucionais 
de maneira indevida.
Também poderão ser aceitas refeições 
ou eventos de entretenimento (teatros 
e shows, por exemplo) desde que 

B.3. Combate à corrupção: exigir e aceitar benefícios

Devemos  ter  cautela  com  comportamentos 
que possam influenciar o comportamento 
competitivo dos prestadores e fornecedores 
de serviços. 

Assim, é vedado aos colaboradores 
do CIEE utilizar as suas funções para 
incitar, exigir, aceitar, obter ou receber 
benefícios ou promessas de benefícios 
indevidos. 

necessárias para o estreitamento dos 
laços entre as partes, de valor razoável e 
sem regalias de alto custo, em coerência 
com o padrão de comportamento e de 
acordo com os usos e costumes locais e 
as políticas e orientações do CIEE. 

Quaisquer outros presentes, refeições ou 
eventos de entretenimento, especialmente 
aqueles com alta procura e/ou elevado 
valor econômico têm de ser recusados. 

B.3.2. Eventos e Viagens

É sabido que alguns parceiros oferecem 
convite para participação de palestras, 
encontros ou cursos em outra localidade, 
custeando todas as despesas, incluindo 
viagem e hospedagem.

 Caso seja ofertado um convite de viagem 
a algum funcionário do CIEE, este poderá 
aceitar desde que tal situação não seja 
um meio para a obtenção de vantagem 
indevida de nenhuma das partes 
envolvidas, mas sim uma forma de melhor 
conhecimento das atividades e produtos 
do parceiro, ou até mesmo de reciclagem 
da utilização de seus serviços, a depender 
do caso.
  
A simples aceitação a este convite 
não permite que se dê preferência de 
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contratação ao parceiro, ou permitir 
(sem questionar, ou negociar) aumento 
de preços de contratos vigentes, apenas 
porque o parceiro, gentilmente e por 
liberalidade, o convidou para evento/curso 
e custeou as suas despesas.

Todos os aspectos e custos envolvidos 
com esses eventos devem ser ajustados 
em momento anterior e seguidos 

B.3.3 Palestras

O CIEE reembolsará palestrantes por suas 
despesas de viagens sendo basicamente 
gastos como hospedagem, alimentação, 
táxi e passagens aéreas, tratando-se 
de despesas razoáveis incorridas com 

B.4. Contribuições políticas, doações e patrocínios

rigorosamente, não podendo o funcionário 
do CIEE aceitar “favores” ou “benesses” 
não ajustados anteriormente. 

Todos os convites de viagens, sejam elas 
nacionais ou internacionais, deverão 
ser encaminhados previamente aos 
responsáveis pelo Mecanismo de 
Compliance, para verificação e orientação, 
incluindo as condições e cronograma.

Contribuições políticas:

É vedado ao CIEE fazer contribuições 
políticas (doações a políticos, partidos 
políticos ou organizações políticas) de 
qualquer tipo.

Doações:

Na qualidade de elemento responsável 
da sociedade, o CIEE contribui com 
doações monetárias ou em projetos 
e programas nas áreas da educação, 
cultura, bem como em projetos e ações 
sociais, filantrópicas e humanitárias. 

Os tipos de doação abaixo são sempre 
proibidos:

•  para pessoa e organizações com 
fins lucrativos.
• depositadas em contas privadas 
de pessoa física.
•  para organizações cujos objetivos 
são incompatíveis com os princípios 
do CIEE.
•   para organizações  que   prejudiquem 
a imagem e a reputação do CIEE.

Todas as doações têm de ser 
transparentes. Isso significa que a 

relação a palestras e eventos organizados 
pela Instituição. Caso o palestrante seja 
um funcionário público, o evento deverá 
constar de sua agenda pública.
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identidade do destinatário e o uso 
pretendido da doação devem estar 
claramente definidos, assim como devem 
ser justificados e documentados o motivo 
e a finalidade da doação. 

São proibidas doações que aparentam 
ser compensação de um serviço, mas 
que, na verdade, são substancialmente 
superiores ao valor do serviço, violando, 
assim, os princípios da moralidade e da 
transparência.

Patrocínio:

Todas as contribuições recebidas ou 
concedidas sob a forma de patrocínio 

têm de ser transparentes e vinculadas à 
Instituição, com finalidade  legalmente 
possível, tal como os patrocínios recebidos 
pelo CIEE para a realização da EXPO 
CIEE. 

Não é permitido prometer, oferecer ou 
prestar contribuições com a finalidade 
de garantir benefícios competitivos 
injustificados para o CIEE, ou para outros 
fins indevidos. 

Não podem ser prestadas contribuições 
para eventos organizados por pessoas ou 
organizações com objetivos incompatíveis 
com os princípios do CIEE, ou que possam 
prejudicar a reputação da Instituição.

B.5. Contratos públicos

O CIEE compete pela obtenção de contratos 
firmados por órgãos, entidades estatais e 
empresas públicas em todo o país.

Em todas as negociações e interações do 
CIEE com órgãos e entidades estatais, 
devemos agir sempre de forma ética, 
transparente, honesta e precisa.

Cumprimos todas as leis, procedimentos 
e regulamentos aplicáveis no âmbito 
de contratos públicos, incluindo as leis 
que proíbem tentativas de influenciar 
indevidamente funcionários públicos.

Não podemos participar, orientar ou 

exercer influência na elaboração dos 
editais de processos licitatórios, mesmo 
que haja um pedido de ajuda de boa fé 
por parte do órgão licitante.

Caso o órgão licitante solicite a nossa 
ajuda, devemos responder formalmente 
que não podemos auxiliar na elaboração 
de editais, conforme legislação vigente 
e, no máximo, poderemos indicar editais 
publicados e com objeto  semelhante 
para análise. 

Essas orientações se aplicam, no que 
couber, a entidades privadas nos seus 
correlacionamentos com o CIEE.
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B.6. Combate à lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais

A lavagem de dinheiro é processo para 
ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação 
e/ou propriedade de bens, direitos, 
valores ou direitos provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal. 
A reciclagem consiste em empregar o 
capital lavado em atividade formalmente 
lícita.

O CIEE tem como objetivo se relacionar 
com parceiros, clientes internos e 
externos, fornecedores de produtos 
ou serviços, prestadores de serviço, 
terceiros, cujas atividades se processem 
de acordo com a lei e cujos fundos 
provenham de fontes legítimas. 

A fim de evitar problemas nesse âmbito, 
os funcionários têm de estar atentos 
e comunicar aos seus superiores 
comportamentos suspeitos da parte dos 
parceiros.
 
Os procedimentos internos para 
aceitação de parceiros, ou clientes  
externos, ou fornecedores de produtos 
ou serviços, ou prestadores de serviço, 

ou terceiros tem como objetivo final 
diminuir o eventual risco à reputação 
da Instituição, fazendo com que as 
parcerias sejam conduzidas com pessoas 
físicas e jurídicas que não se utilizarão 
da Instituição para legitimar ou legalizar 
recursos advindos de origem ilícita. É a 
chamada “análise de reputação” de 
parceiros, para constatar a legalidade 
dos recursos financeiros aplicados, 
recebidos, ou movimentados no CIEE.

O CIEE deve evitar contratos fictícios, 
especialmente de estágios e de 
aprendizagem, que possam gerar 
qualquer movimentação  irregular, 
especialmente financeira, envolvendo 
pagamentos de bolsas-auxílio de 
estagiários e/ou salários e benefícios de 
aprendizes.

Os colaboradores têm igualmente 
de cumprir todos os requisitos de 
contabilidade, manutenção de registros 
e relato financeiro aplicáveis aos ativos 
líquidos e aos pagamentos associados a 
transações decorrentes dos instrumentos 
jurídicos assinados.

B.7. Trabalho com fornecedores de produtos e serviços ou prestadores de serviços

O CIEE espera que os seus fornecedores 
de produtos e serviços ou prestadores 
de serviços partilhem de seus valores, 
atuando de acordo com os princípios 
delineados a seguir:

•  cumprir todas as leis aplicáveis.
•  proibir atos de corrupção.
•  respeitar os direitos humanos.
• cumprir as leis que proíbem o 
trabalho infantil e escravo.



14 15

•  assumir responsabilidade pela 
saúde e a segurança dos seus 
funcionários.
•  agir de acordo com as normas 
aplicáveis relativas à proteção 
ambiental.
• promover a difusão entre os 
respectivos fornecedores para o 

cumprimento de conduta ética e 
compatível com os princípios do 
CIEE.

As regras de concorrência leal, dispostas 
no tópico B.1. deste Código, também são 
aplicáveis ao relacionamento com os 
fornecedores e prestadores de serviços.

C. Evitar conflitos de interesses

Os funcionários da Instituição têm o dever 
de tomar decisões no melhor interesse 
da organização e não com base em 
interesses próprios e/ou pessoais.

Os colaboradores não podem utilizar, 
para firmar instrumentos jurídicos ou 
aquisições pessoais, empresas com as 
quais tenham relações decorrentes de 
atividades ou trabalho desenvolvidos 
com o CIEE, ou no âmbito das atividades 
em nome do CIEE, caso possam obter 
qualquer benefício indevido nesses 
contratos ou aquisições pessoais. 
Essa restrição se aplica, em particular, 
ao colaborador que exercer ou tiver 
capacidade para influenciar direta ou 
indiretamente sobre a celebração ou não 
de um instrumento jurídico com o CIEE.

Os conflitos podem assumir a forma 
de uma relação jurídica, ou de uma 
participação num “concorrente”, ou 
Instituição congênere, ou “cliente externo” 

do CIEE, ou de uma participação em 
atividades paralelas que impeçam 
o funcionário de cumprir as suas 
responsabilidades para com o CIEE. É 
importante que todos os funcionários 
reconheçam e evitem conflitos de 
interesses durante a realização das suas 
atividades profissionais.

Essas regras também se aplicam aos 
membros do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, 
bem como, membros eméritos, que têm o 
dever de sugerir ou tomar ações no melhor 
interesse da organização e não com base 
em interesses próprios e/ou pessoais.

Quaisquer propostas ou ações de 
conselheiros, sejam elas projetos, 
campanhas, indicação de fornecedores 
ou prestadores de serviços ao CIEE, 
devem ser comunicadas às instâncias de 
coordenação de cada Conselheiro, na 
figura de seus coordenadores, que, por sua 
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vez, devem encaminhá-las à Presidência 
do Conselho de Administração para 
urgente deliberação do Conselho de 
Administração, com base em parecer 
técnico da área funcional da instituição 
responsável pelo assunto.

Além da aprovação prévia das propostas 
e ações acima referenciadas, os contratos 
da organização com empresas ou 
instituições financeiras que se habilitem 
como fornecedores ou prestadores 
de serviços do CIEE e que tenham a 
participação de conselheiros e/ou seus 
familiares como acionistas, cotistas 
ou gestores têm de ser aprovados pelo 
Conselho de Administração, com base 
em parecer técnico da área funcional da 
instituição responsável pelo assunto. 

C.1. Competir com o CIEE

Um colaborador não pode operar nem 
prestar assistência a uma organização 
concorrente (instituição congênere, que 

desenvolva atividades iguais ou similares 
às atividades do CIEE) ou envolver-se em 
quaisquer atividades concorrentes.

C.2. Trabalho paralelo

Os funcionários não podem exercer 
trabalhos paralelos que constituam 
concorrência às atividades do CIEE. 
Atividades ocasionais de escrita, 
palestras, conferências ou atividades 
ocasionais comparáveis não são 
consideradas trabalho paralelo. 

C.3. Relação de parentesco

É vedado o vínculo de subordinação 
hierárquica direta entre funcionários com 
envolvimento afetivo, cônjuge ou parente 
de 1º grau (pais e filhos). Eventuais 
situações preexistentes serão resolvidas 
pela Superintendência Geral.

D. Manuseio de propriedade do CLEE

O CIEE opera numa plataforma 
altamente informatizada e praticamente 
todas as operações são executadas ou 
auxiliadas por sistemas informatizados. 
Nessa infraestrutura tecnológica 
utilizamos muitos equipamentos, como 
telefones fixos, celulares, copiadoras, 
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scanners, computadores, tablets, além 
de diversos sistemas integrados e dos 
mais diversos softwares e aplicativos. 
Esses dispositivos devem ser utilizados 
apenas no âmbito das atividades da 
Instituição e não em proveito pessoal. 
Podem ser acordados, com o superior 
hierárquico imediato, casos excepcionais. 
Em nenhuma hipótese, seu uso poderá:

•  estar associado a qualquer 
atividade ilegal.
•  causar conflito de interesses 
efetivo ou presumido.
•  conduzir a custos adicionais 
significativos, perturbação das 
atividades  ou outros efeitos 
prejudiciais ao CIEE, incluindo a 
interferência no cumprimento dos 
deveres atribuídos a um ou mais 
funcionários.

Em caso algum é permitido recolher ou 
transmitir informações que promovam 
ou incitem ao ódio racial, à disseminação 
da violência ou a outros atos criminosos, 
antiéticos ou que contenham material 
sexualmente ofensivo. 

Sem a devida autorização do seu 
gestor,  os colaboradores não podem 
criar registros, gravações em vídeo ou 
áudio, nem gerar reproduções utilizando 
equipamentos ou instalações do CIEE.

E. Tratamento de informação

E.1 Registros contábeis e integridade financeira

Uma comunicação aberta e eficaz exige 
a criação de relatórios precisos e fiéis à 
realidade. Tal aplica-se de igual modo 
às relações com funcionários, clientes 
internos e externos, fornecedores e 
prestadores de serviços, bem como com 
o público em geral e todos os organismos 
públicos. O CIEE deve manter processos 
e controles robustos, de modo a que as 

transações sejam efetuadas com base 
em autorizações expressas da gestão. 
O CIEE tem igualmente de detectar e 
impedir o uso não autorizado dos seus 
ativos. Exige-se que todos os funcionários 
se certifiquem de que os documentos e 
registros contábeis do CIEE por si criados 
ou pelos quais de outro modo sejam 
responsáveis:
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• estão completos.
• são precisos.
• refletem honestamente cada 
transação econômica.
• são gerados no tempo devido, 
com obediência aos preceitos da 
legislação e de acordo com as regras 
e normas contábeis aplicáveis, quer 

E.2. Confidencialidade 

Deve ser conservado o sigilo da 
informação confidencial interna ou de 
propriedade do CIEE que não tenha sido 
divulgada ao público em geral. 

As informações de clientes internos e 
externos, fornecedores, prestadores de 
serviços, conselheiros e colaboradores 
deverão igualmente ser protegidas, em 
conformidade com os requisitos legais e 
contratuais.  
As informações confidenciais de 
propriedade do CIEE poderão incluir em 
particular:

• detalhes sobre a Instituição, como 
equipamentos, valores, preços, 
parceiros, banco de dados institucional, 
atividades e estratégias.

essa informação venha ou não a ser 
incluída em uma concorrência pública. 

Relatórios contábeis gerenciais, que 
relatam de maneira segura a situação 
econômico-financeira do CIEE deverão 
ser gerados periodicamente e  entregues  
à Alta Administração.

• informações sobre o desenvolvimento 
das finalidades institucionais. 
•  valores internos de relatos financeiros.

A obrigação de confidencialidade 
mantém-se para além do término da 
relação jurídica (contratual), dado que 
a divulgação de informação confidencial 
poderá prejudicar o CIEE ou os seus 
parceiros, independentemente da 
intensidade e extensão da sua divulgação. 

Além disso, os colaboradores não devem 
utilizar conhecimentos de natureza 
confidencial para promover interesses 
pessoais.

E.3. Do acesso à Intranet, Internet  e segurança dos dados

O acesso à Intranet e Internet, a troca 
de informações, inclusive por e-mail, o 
diálogo eletrônico e as assinaturas por via 

eletrônica constituem elementos cruciais 
para a eficácia das atividades profissionais 
e também institucionais. Assim, todos 
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devem zelar pelo cumprimento de 
normas internas relacionadas a esses 
acessos, sendo  permitido o recolhimento, 
o processamento ou a utilização de 
dados pessoais na medida em que sejam 
necessários para finalidades previamente 
definidas, claras e legítimas. 

Adicionalmente, os dados pessoais 
têm de ser conservados em segurança 
e devem ser tomadas as devidas 
precauções quando da sua transmissão, 
mesmo quando exigidas por Conselhos, 
ou autoridades. 

E.4. Regras relativas ao abuso de informações privilegiadas

Informações privilegiadas são quaisquer 
informações específicas sobre o CIEE 
que não sejam do conhecimento geral e 
que, se tornadas públicas, produziriam 
um efeito significativo nas atividades da 
Instituição. 

As informações privilegiadas podem 
ser obtidas no âmbito das funções e 
das responsabilidades desempenhadas 
pelo funcionário ou às quais venha a 
ter conhecimento inadvertidamente. 
Incluem informações não públicas sobre, 
por exemplo:

• resultados financeiros.
• estratégias institucionais.
• planos ou orçamentos financeiros.
• alienações.
• adjudicações de contratos 
administrativos.
• desenvolvimentos técnicos ou de 
produtos.
• grandes contratos e parcerias.
• diligências fiscais e relatórios de 
auditoria interna e externa.

As informações privilegiadas não podem 
ser divulgadas fora do âmbito normal 
das atividades ou funções profissionais 
do funcionário com acesso às mesmas 
ou quando do cumprimento de outras 
obrigações. 

Essa restrição aplica-se a informações 
divulgadas dentro e fora do CIEE, 
incluindo agências e profissionais da área 
de comunicação, analistas financeiros, 
parceiros, consultores, familiares ou 
amigos.

Os funcionários têm sempre de garantir 
que as informações privilegiadas se 
encontram protegidas de modo a impedir 
o acesso de pessoas não autorizadas. 
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F. Segurança e Saúde

Tal responsabilidade exige as melhores 
medidas de prevenção de acidentes, e 
aplica-se à:

• gestão da segurança do trabalho.
• planejamento técnico dos locais 
de trabalho e dos processos.
• comportamento pessoal no local 
de trabalho. O ambiente de trabalho 
tem de estar em conformidade com 
os requisitos necessários para a 
saúde e segurança do trabalhador.

Todos têm de estar permanentemente 
atentos às orientações e avisos de 
segurança no local de trabalho.

A proteção da saúde e da segurança dos 
funcionários, estagiários e aprendizes 
internos no local de trabalho é uma 
prioridade do CIEE.

Por isso, o CIEE implementou programas 
de prevenção da saúde ocupacional e de 
segurança do trabalho, que estabelecem 
parâmetros permitindo a adaptação 
das condições de trabalho e asseguram 
a saúde dos funcionários, estagiários 
e aprendizes internos, de modo a 
proporcionar segurança, conforto e 
desempenho eficiente.

É de responsabilidade de cada um 
promover os esforços do CIEE no sentido 
de realizar as suas atividades com 
segurança. 

G. Lmplementação e monitoramento de compliance

A gestão do CIEE deve promover 
ativamente a distribuição ampla das 
Diretrizes de Conduta Profissional e 
garantir a sua implementação. 

O cumprimento da lei e das diretrizes do 
Código de Éticae Conduta Profissional do 
CIEE será monitorado regularmente, em 
todas as unidades do CIEE, respeitando 

os procedimentos e disposições legais 
aplicáveis.

De modo a agilizar a implantação, 
contamos com a aplicação da política 
pelas próprias áreas funcionais, 
que devem refletir e estabelecer os 
procedimentos decorrentes das diretrizes 
aqui traçadas.
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H. Canal de Ética

O CIEE promove e facilita a detecção 
de práticas consideradas antiéticas, que 
violem os princípios éticos e padrões de 
conduta, a legislação vigente, bem como 
o Código de Ética e Conduta Profissional 
do CIEE, por meio da comunicação 
aberta, levando a sério e averiguando 
qualquer notificação nesse sentido. 

Caso  tome conhecimento das condutas 
informadas acima, você deverá reportar 
a situação à Instituição. Tal atitude 
é fundamental para o sucesso do 
Mecanismo de Compliance.

Como relatar uma situação?

Seu relato poderá ser realizado no Canal 
de Ética do CIEE, no endereço abaixo, 
que é um meio de comunicação seguro 
e, se desejado, anônimo, de condutas 
consideradas antiéticas, que violem os 
princípios éticos e padrões de conduta, a 
legislação vigente, bem como o Código de 
Ética e Conduta Profissional do CIEE. 
www.canaldeetica.com.br/ciee

O Canal de Ética está disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana e é 
administrado por empresa independente 
e especializada, a ICTS, que  receberá as 
inconsistências registradas, assegurando 
confidencialidade, proteção ao nome 

(se assim desejado) e o tratamento 
adequado de cada situação pelo CIEE, 
sem conflito de interesses e sem qualquer 
tipo de retaliação.

Ao fazer um relato, você deverá incluir 
detalhes específicos (como nome dos 
envolvidos, data, local, dentre outros) e 
documentação suporte, se houver, a fim 
de permitir apuração adequada sobre a 
conduta relatada. Alegações vagas, não 
específicas e com dados insuficientes não 
são possíveis de serem tratadas.  

Confidencialidade

Os dados dos relatores, bem como dos 
envolvidos na apuração adequada da 
situação, serão mantidos em sigilo. 
Solicitamos que os envolvidos no caso 
mantenham estrita confidencialidade dos 
assuntos tratados, evitando vazamento 
de informações que poderão prejudicar o 
andamento da averiguação interna.

O sigilo do conteúdo dos relatos será 
mantido ao máximo, de maneira 
compatível com as necessidades de se 
conduzir uma apuração adequada e de 
acordo com a lei. 
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Não retaliação

Nenhuma represália ou retaliação será 
tomada contra qualquer pessoa que 
apresentar um relato de boa-fé e com 
convicção razoável de que violação a 
este Código ocorreu, está ocorrendo ou 
irá ocorrer. 

O CIEE se reserva o direito de aplicar 
medidas disciplinares caso você utilize 
o Canal de Ética de maneira indevida, 
apresentando relato que sabe ser falso. 
Isso significa que você deve acreditar 
razoavelmente que a informação 
relatada é verdadeira e demonstra uma 

possibilidade de violação dos princípios 
éticos e padrões de conduta, legislação 
vigente, bem como o Código de Ética e 
Conduta Profissional do CIEE.

Se você entender que foi tratado de maneira 
injusta ou está sofrendo represálias ou 
retaliações após a apresentação do seu 
relato, você deve registrar sua reclamação 
no Canal de Ética do CIEE ou diretamente 
aos responsáveis pelo Mecanismo de 
Compliance.
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Averiguações Internas do Compliance

1
2

3
4

5
6

Envio do relato ao:
Canal de ètica do CIEE;
Diretamente ao Compliance.

Averiguação por meio de:
Análise de documentos;
Envolvimento de outras áreas, se necessário;
Entrevistas com pessoas selecionadas;
Em casos específicos podem ser contratados 
profissionais externos.

Conclusão das análises

Elaboração de relatório:
O Compliance não toma nenhum tipo de 
decisão, apenas analisa o caso e recomenda 
medidas, se necessárias.

Envio de relatóro:
Envio do relatório à alta gestão para análise 
e tomada de decisão.

Retorno:
Retorno ao relator.


