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Abrangência do 
Código de Conduta Brasforma

Conduta de Líderes

O Código de Conduta e Ética Brasforma abrange todos os profissio-
nais que atuam em nome da Brasforma, em qualquer local do mundo, 
sejam colaboradores internos ou externos que atuam direta ou indire-
tamente em nossos processos fornecendo serviços ou insumos.

Os líderes, sua equipe e outros colaboradores que recebem relatórios 
de possíveis violações do Código desempenham um papel muito im-
portante na manutenção do Código de Conduta. A Brasforma incentiva 
seus colaboradores a conversarem com seus líderes sobre as suas 
preocupações. Os líderes e os demais colaboradores que recebem 
possíveis informações de violações do Código precisam estar prepa-
rados e saber como lidar com quaisquer preocupações e denúncias 
relacionadas ao Código de Conduta.
O líder de equipe deve:

Certificar-se de que conhece e entende o Código e sempre 
referenciar-se por ele;

Agir para interromper as violações do Código e da lei por parte dos 
membros de sua equipe;

Deixar claro para a equipe que está disponível para discutir suas 
preocupações;

Levar a sério as questões e as preocupações da equipe.
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Violação do Código

Os colaboradores/fornecedores que violarem o Código 
de Ética e Conduta da Brasforma estarão sujeitos às 
sanções disciplinares administrativas. 

No caso de descumprimento das regras e diretrizes 
estabelecidas neste documento, é facultado à Alta 
Administração, determinar as seguintes punições:

Advertência verbal ou por escrito;

Suspensão das atividades do colaborador/fornecedor 
por um período determinado;

Desligamento do colaborador do nosso quadro de 
funcionários. Cabe ressaltar que as punições acima 
descritas poderão ser aplicadas a qualquer tempo 
independente da gravidade da situação, e que as 
penalidades aqui descritas independem daquelas que 
porventura possam ser aplicadas pelos órgãos;

Rescisão de Contrato e troca do Prestador de 
Serviços, quando externos.



6

II. Nossa História

1987

2018

1993 1994 1995 19981991

2019

Nasce a Brasforma!
Fabricante de suportes 
localizada no Bairro 
da Água Rasa com um 
Galpão de 200m²

A empresa cresce 
e se muda para um 
Galpão de1250m² 
no Bairro da Mooca

Em pouco tempo a 
empresa conquista 
novos mercados e 
amplia a área fabril 
para 2500m²

Começa a exportar 
para a América Latina

Presença nas 
principais feiras do 
segmento

Inicia exportações 
para os EUA, Europa 
e África do Sul

O COMEÇO

O Centro de Distribuição volta 
para a Mooca.
Além disso, a empresa amplia 
sua linha de suportes para 
monitores.

A Brasforma lança sua nova 
linha de antenas externas LTE.

Novo Centro de Distribuição
e Nova linha Ergonomia

Nova linha LTE

EXPANSÃO AMPLIAÇÃO EXPORTAÇÃO +EXPORTAÇÃODIVULGAÇÃO

+
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2001

2020

2008 2011 2012 20162006

Abertura da Filial 
no Chile

Lançamento dos 
suportes para TVs 
de Plasma/LCD

Primeira convenção 
de vendas

Novo Centro de 
Distribuição com 
2000m²

25 anos de mercado!
Atinge a marca de 30 
milhões de suportes 
vendidos

Lançamento da linha 
de Antenas Sinal e 
conquista do Certifi-
cado ISO9001:2015

MERCADO

A empresa expande seus negócios para 
o Setor de Organização. Ademais, lança 
uma nova linha de suportes com caráter 
mais premium.

Em meio a pandemia, mais uma vez a 
Brasforma se supera. Em condições 
adversas, a empresa quebra seu recorde 
de vendas e de fabricação de peças.

Linha Organização, 
Linha Prime e Linha Studio

Recorde de Vendas
e de Fabricação

INOVAÇÃO VENDAS LOGÍSTICA MERCADOCRESCIMENTO
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III. Missão, Visão e Valores

Baseando-se nos princípios da qualidade, segurança, meio ambiente, 
por meio capacitação de nossos colaboradores e da melhoria contínua 
dos processos da empresa, sempre oferecer produtos inovadores e de 
alta qualidade aos nossos clientes e excelência no atendimento a todas 
as partes interessadas.

Ser a maior e melhor empresa do país, fabricante de soluções inovado-
ras e práticas para segmentos de áudio, vídeo e organização, oferecen-
do aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura, com foco no 
crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Missão:

Visão:

Valores:
Foco no cliente
Inovação
Qualidade dos produtos e serviços
Respeito às pessoas
Trabalho em equipe
Ética
Responsabilidade Socioambiental



9

IV. Respeito no Local de Trabalho
Nosso objetivo:

Diversidade e Inclusão

Respeitar os outros e ter êxito em conjunto através do trabalho em 
equipe é um de nossos princípios que acreditamos para atingir o 
sucesso e os nossos objetivos.

Na Brasforma, definimos a “diversidade” como todas as caracte-
rísticas únicas que formam cada um de nós: personalidades, esti-
los de vida, processos de pensamento, experiências de trabalho, 
etnia, raça, cor, religião, género, identidade de género, orientação 
sexual, estado civil, idade, origem, incapacidade, ex-militares 
ou outras diferenças. Esforçamo-nos para atrair, desenvolver e 
manter uma força de trabalho que é tão diversificada como os 
mercados que servimos e para assegurar um ambiente de trabalho 
inclusivo que abarca a força das nossas diferenças.

Cada um de nós devemos respeitar a diversidade, 
talentos e capacidades dos outros.
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Contratar, treinar, promover e compensar com base na ca-
pacidade, nas realizações, na experiência e na conduta do 
colaborador, independentemente de raça, etnia, cor, sexo, 
orientação sexual, idade, religião, crença, nacionalidade, 
identidade de gênero, deficiência, licença protegida por lei, 
status de veterano ou outras categorias protegidas pela lei 
aplicável.

Estar abertos a todas as perspectivas e ajudar os outros 
para que se sintam confortáveis para expressar essas pers-
pectivas. 

A Brasforma reconhece a importância da promoção e 
manutenção dos direitos humanos fundamentais em todas 
as nossas operações e através de toda a nossa cadeia de 
fornecimento tem o compromisso de reconhecer os direi-
tos humanos de maneira global. 

Direitos Humanos
Esteja sempre atento a possíveis 
violações dos direitos humanos

Recrutar, promover e apoiar o desenvolvimento profissio-
nal de uma força de trabalho globalmente diversificada.

Reconhecer e utilizar a diversidade dos talentos, habilida-
des e experiências uns dos outros.

Estamos comprometidos com a existência de oportunidades iguais 
de emprego. Nós iremos:
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Cultivar a cordialidade e procurar resolver os desentendi-
mentos com cuidado, respeito e compreensão. 

Procurar dialogar e não a impor nosso ponto de vista, ouvir 
com atenção e respeitar a opinião dos outros ainda que não 
concordemos. 

Auxiliar os colegas a realizar um bom trabalho e orientar 
com paciência e interesse aqueles que nos procurarem.

Autorizar liberdade de associação e negociação coletiva

Dar proteção contra o trabalho infantil

Dar proteção contra o trabalho forçado e o abuso de trabalho

Proibir a discriminação

Estar em conformidade com as leis relacionadas às horas de traba-
lho, a salários e a benefícios

Proporcionar um local de trabalho seguro e saudável

Proteger o meio ambiente

Proibir suborno e corrupção

O que esperamos de nossos 
colaboradores?

Conduta Pessoal
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Não induzir ninguém a cometer erros e jamais causar-lhe 
prejuízos. 

Dar o devido crédito às realizações dos colegas e não apre-
sentar preferências pessoais como se fossem da Instituição 
ou de outros colaboradores.

Não usar o nome da Instituição para obter benefícios pesso-
ais ou para parentes, amigos ou terceiros.

Nunca discriminar ninguém por etnia, gênero ou preferên-
cias políticas, sexuais, religiosas, culturais ou deficiências. 

Ser gentil, nunca reproduzir boatos e não adotar condutas 
ofensivas.

Ao cometer algum erro, nunca ocultar o fato, ser verdadeiro 
e esforçar-se para minimizar as consequências e aprender 
com elas.

Participar com pontualidade e dedicação dos treinamentos 
oferecidos pela Instituição.

Ter cuidado com as instalações, recursos, equipamentos e 
materiais de trabalho, não colocando em risco a integridade 
dos bens da Instituição.

Utilizar os insumos de maneira consciente não desperdi-
çando água, energia, papel, objetos em geral, materiais de 
escritório, entre outros.
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Zelar pela sua aparência, vestindo-se adequadamente à 
função que desempenha.

Nunca divulgar informações da Instituição, e jamais co-
mentar situações do nosso cotidiano de trabalho em redes 
sociais.

Conduta Profissional

Trabalhar com zelo, focando nos interesses da Instituição e 
atuar em conformidade com este Código de Ética e Conduta.

Manter-se atualizado sobre os avanços da sua atividade e, 
quando necessário, obter as certificações necessárias ao 
exercício das obrigações.

Nunca difundir informações ou negociar com base em 
dados não confiáveis.

Todos devemos conhecer e cumprir este Código de Ética.

Quanto ao que estiver fora de nossas atribuições, procurar 
os canais competentes para atender às solicitações ou resol-
ver possíveis conflitos existentes.

Nunca falar em nome da Instituição sem prévia autorização.

Nunca usar redes sociais ou softwares não disponibilizados 
pela Instituição para realizar atividades profissionais.
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Não permitir que os negócios e operações da Instituição 
sejam usados para fins ilícitos ou criminosos (tais como: 
corrupção, propina, lavagem de dinheiro ou fraude). 
Por isso, entre outras precauções, devemos conhecer e 
cumprir as diretrizes e práticas da Instituição relativas a 
estes assuntos.

O namoro entre colegas de trabalho bem como o casamento, 
deverão ser informados aos gestores diretos, além disso não 
é recomendável a permanência dos colaboradores envolvi-
dos na mesma área.

A maior parte do nosso tempo passamos no ambiente de trabalho, 
sendo assim, as relações devem ser guiadas pela justiça, cortesia e 
respeito. 

Os Gestores devem ter em mente que seus colaboradores os toma-
rão como exemplo, sendo assim, suas ações constituirão o modelo 
de conduta para sua equipe. 

Conduta Profissional
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Comércios diversos, coleta e jogos entre colegas, bolões, 
rifas, entre outros, não são permitidos dentro das dependên-
cias da empresa, bem como o oferecimento de produtos que 
concorram com o da Instituição.

Não toleramos quaisquer formas de discriminação ou assé-
dio.

O empréstimo de dinheiro próprio entre colaboradores é 
uma prática não recomendada por esta Instituição.

O recebimento de presentes, em razão de suas atribuições 
dentro da Instituição ou vantagem de qualquer espécie, in-
clusive convites de caráter pessoal, deverá ser comunicado 
ao gestor imediato, porém o colaborador não deverá solici-
tar ou sugerir qualquer tipo de recebimento deste gênero.

Buscamos permanentemente nosso crescimento e liderança no 
mercado, de forma justa e leal. Acreditamos nos direitos dos con-
sumidores e na prática livre da concorrência como melhor forma de 
preservar esses direitos. Por isso, repudiamos quaisquer práticas 
injustas e enganosas que possam comprometer esses conceitos.
 
Não serão divulgados comentários ou boatos que passam a preju-
dicar os negócios ou a imagem de empresas concorrentes, sendo 
devido a Brasforma tratamento ético recíproco.

Conduta Profissional
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O que esperamos dos nossos
fornecedores?
Consideramos nossos fornecedores como parceiros de negócios. 
Todos são tratados de forma igualitária, livre de favorecimentos 
indevidos e tendo respeitada a livre concorrência. 

Para tanto, foram elencados os itens abaixo estabelecendo regras e 
condutas também para a relação entre fornecedores e colaboradores:

Condutas Esperadas

Que o colaborador após o recebimento da cotação enviada 
pelo fornecedor, apresente produtos e serviços com base 
única em critérios técnicos e comerciais que maximizem a 
relação custo x benefício mantendo uma postura ética.

O colaborador não deverá aceitar, solicitar ou oferecer 
quaisquer vantagens indevidas, tais como, presentes, be-
nefícios ou gratificações. E se caso o fornecedor oferecer, o 
colaborador deverá informar ao seu gestor imediato.

Os contatos comerciais devem seguir padrões específicos 
e conduta apropriada, evitando situações de conflito de 
interesse e/ou quaisquer relacionamentos que interfiram no 
exercício dos negócios.
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Condições de Trabalho

Exploração do Trabalho 
Adulto e Infantil

É vedada, aos nossos colaboradores, a participação socie-
tária em empresas que forneçam produtos e serviços, onde 
possam ter influência decisória no processo de compras.

Os fornecedores não deverão utilizar nossos bens e serviços 
em benefício próprio ou de terceiros.

É vedado o oferecimento por parte dos fornecedores de via-
gens, presentes ou quaisquer tipos de favorecimentos aos 
nossos colaboradores e seus familiares.

Os fornecedores devem garantir condições dignas de trabalho aos 
seus colaboradores e parceiros, respeitando as legislações vigentes. 

Condenamos a prática de trabalho forçado ou infantil, sob quaisquer 
circunstâncias, independentemente da área de atuação.

Não é permitida a concessão por parte dos fornecedores 
patrocínios para confraternizações em geral, bem como é 
vedada a participação de nossos colaboradores em confra-
ternizações com fornecedores em momentos de negociação, 
salvo por autorização da Diretoria.

Os critérios técnicos, profissionais, técnicos e de interesse 
da Brasforma devem prevalecer na escolha dos 
fornecedores.
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V. Saúde, Segurança e Respeito 
no Local de Trabalho

Independentemente do local onde trabalha e do que faz na nossa 
empresa, esperamos que coloque a segurança em primeiro lugar.

Estamos comprometidos com a saúde e segurança dos nossos funcio-
nários, visitantes, contratados, consumidores e comunidades.  Nosso 
intuito é nos ajudar a trabalhar de forma segura, quer seja nas nossas 
instalações, no mercado de trabalho ou na estrada.

Solicitarem para desempenhar uma tarefa que considera ser 
insegura;

Pedirem para fazer um trabalho para o qual considera que 
não tem a formação adequada e que possa prejudicá-lo ou a 
outros;

Vir alguém a desempenhar uma tarefa que acha que é inse-
gura ou que a pessoa não é qualificada para desempenhar;

Suspeitar que um veículo ou equipamento não está funcio-
nando devidamente e que pode tornar-se insegura a utiliza-
ção do mesmo;

Oferecer um local de trabalho que atenda ou exceda as leis e 
as regulamentações de higiene e de segurança ocupacional 
aplicáveis.

Deve sempre falar e levantar uma questão se:
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Assédio sexual, solicitações de favores sexuais e 
outras condutas físicas ou verbais de natureza sexual;

Xingamentos;

Gritos de Irritação;

Grosserias dirigidas a outras pessoas;

Ameaças e intimidação;

Deboche/Ridicularização em público;

Exclusão intencional de uma pessoa 
de um grupo.

Conversas, piadas, imagens e comentários ofensi-
vos que envolvam raça, cor, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade, religião, crença, nacio-
nalidade, deficiência.

Exemplos de Assédio:

Exemplos de Comportamento Inapropriado pode incluir:

Respeito no local de trabalho

A Brasforma está empenhada em oferecer um ambiente 
de trabalho livre de assédio, intimidação, violência e 
outros comportamentos inadequados.
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Violência física ou psicológica, que ameaça ou atinja 
um colaborador de maneira violenta ou potencial-
mente violenta;

Qualquer situação informada que contiver a mínima possi-
bilidade de violência no local de trabalho, mesmo que em 
forma de brincadeira, será levada e investigada pelo depar-
tamento responsável.

Não portar, ou usar uma arma enquanto estiver pre-
sente nas instalações da Companhia, em eventos da 
companhia ou em qualquer outra atividade em que o 
colaborador esteja representando a Brasforma.

Exemplos de violência:

Violência no Local de Trabalho

A Brasforma junto com os seus colaboradores está 
comprometida em oferecer um ambiente livre 
de violência. 

Drogas e Álcool

Estamos comprometidos a trabalhar em um ambiente livre de qual-
quer substância ilícita.

Ao trabalhar sob influência de álcool ou de drogas, você pode colo-
car os seus colegas a um risco de segurança inaceitável. As drogas 
podem incluir substâncias ilegais, controladas ou medicamentos com 
receita médica mal utilizados.
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Trabalhar sob a influência de álcool, drogas ilegais ou 
substâncias controladas dentro ou fora das instala-
ções da Brasforma;

A posse, venda, utilização, transferência ou distri-
buição de drogas ilegais ou substâncias controladas 
enquanto trabalha dentro ou fora das instalações;

O trabalho enquanto incapacitado por uma medicação 
prescrita por um médico ou medicamento sem receita 
médica;

Exemplos de utilização de drogas e álcool:

Todos nós devemos proteger os recursos da companhia, a ponto de 
evitar um conflito ou a aparência de um conflito entre os seus interes-
ses pessoais e os interesses da nossa empresa.

VI. Conduta com a Nossa Companhia

Nossas informações e recursos da companhia

Conflitos de Interesse

Se envolve em atividades que competem, ou parecem com-
petir com os interesses da nossa empresa;

Deixa as suas decisões de negócio serem influenciadas 
ou parecerem ser influenciadas por interesses pessoais ou 
familiares;
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Usa a propriedade, informação ou recursos da empresa para 
benefício pessoal ou para o benefício de outros que não 
relacionados as atividades da empresa;

Supervisiona ou é supervisionado por um parente próximo 
ou um companheiro;

Considera a contratação de um parente próximo ou um 
companheiro como colaborador ou fornecedor;

Ter um emprego fora que afeta negativamente o seu desem-
penho ou interfere com as suas responsabilidades na Bras-
forma (por exemplo: fazendo com que você gaste o tempo 
na Brasforma com o seu emprego externo); 

Utilizar da posição na Brasforma para obter ganho pessoal 
impróprio;

Você ou um parente próximo trabalha ou presta serviços 
para um concorrente;

Você ou um parente próximo é proprietário de uma compa-
nhia que negocia com a Brasforma;

Trabalha em uma campanha política durante o horário de 
trabalho;

Realiza contribuições ou pagamentos para partidos ou can-
didatos políticos em nome da Brasforma.
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Anticorrupção

O que caracteriza a corrupção?

Qualquer relação corrupta entre clientes, fornecedores, prestadores de 
serviço ou governo são estritamente proibidas.

A “corrupção” refere-se geralmente à obtenção ou tentativa de 
obtenção de um benefício pessoal ou vantagem de negócio 
através de meios ilegais ou inapropriados. A corrupção pode 
envolver pagamentos ou a troca de algo de valor e inclui as 
seguintes atividades: 

As atividades corruptas são não só uma violação do código, 
mas também podem ser uma violação grave de leis criminais 
e civis anti-suborno e anticorrupção em vários países. Se tiver 
conhecimento de qualquer acordo corrupto potencial ou real, 
faça-se ouvir e reporte-o.

Suborno 
(suborno de um representante 
do governo ou suborno comercial) 

Extorsão

“Luvas”
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Pagamento ou recebimento de
brindes, favores ou benesses

O pagamento ou recebimento de brindes, favores ou benesses não 
convencionais pode suscitar novos conflitos de interesses.

Assim, é vedado a qualquer colaborador o recebimento ou doação 
a clientes ou fornecedores, sob qualquer justificativa, de dinheiro 
ou equivalente a dinheiro, títulos e valores mobiliários, contratos 
ou direito de propriedade, viagens, pagamento de despesas não 
previstas contratualmente ou quaisquer outras benesses.

Deverá ser evitada a doação ou recebimento de brindes de clientes 
ou fornecedores, exceto quando evidenciar-se práticas comerciais 
convencionais, ainda assim nunca excedendo o valor de R$200,00 
(duzentos reais) e que não possa ser interpretado como incentivo 
comercial. Todos os brindes ou presentes (recebidos ou recusa-
dos) com valor superior ao estipulado deverão ser comunicados 
ao respectivo diretor. Nestes casos os brindes com maiores valo-
res serão sorteados entre todos os colaboradores da Companhia. 
Cabe ao diretor da área a tomada de decisão.
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Utilizar o nome da Brasforma ou privilégio do cargo para forçar, 
induzir ou influenciar terceiros a adotar medidas ou realizar atos 
que em outras circunstâncias não seriam realizados representa um 
conflito com os padrões éticos da empresa.

Atuamos em um mercado altamente concorrido e competitivo. É 
de extrema importância que todos os colaboradores estejam cien-
tes de que as informações confidenciais e os segredos comerciais 
devem ser protegidos da mesma maneira que os outros ativos da 
Companhia. As informações confidenciais devem ser mantidas 
com a mais rigorosa confidencialidade; devem-se tomar as provi-
dências razoáveis ao lidar com essas informações a fim de evitar a 
divulgação inadvertida ou indevida.

VII. Segurança da Informação

A informação é essencial para o nosso sucesso.
As informações alimentam as nossas pesquisas, nos 
mantém próximos as necessidades dos nossos clientes. 
Entretanto, se utilizadas de forma errada podem nos 
causar muitos prejuízos.

Informações Confidenciais
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Estamos comprometidos a proteger as informações confidenciais. 

Durante nosso trabalho, muitos de nós temos acesso a informações 
confidenciais, incluindo: 

Não revele informações comerciais confidenciais a ninguém fora da 
Companhia, nem mesmo a seus próprios familiares, a menos que 
essa divulgação seja para uma finalidade comercial e tenha a devida 
autorização, incluindo, se apropriado, um acordo de confidenciali-
dade por escrito. 

Planos de negócios, 
inclusive disposições ou aquisições em potencial 

Estratégia de Preços

Informações Financeiras

Aplicações de patentes ou marcas 
comerciais

Informações sobre pesquisa e desen-
volvimento e de desenvolvimento de 
produtos

Informações de colaboradores e de 
salários

Métodos de Fabricação
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Essas informações não devem ser usadas de nenhuma outra maneira 
(inclusive em trabalhos acadêmicos) que não seja para desempenhar 
as funções no trabalho. As informações confidenciais devem ser com-
partilhadas somente de acordo com a necessidade, mesmo dentro da 
Companhia e entre seus colegas de trabalho.

Ferramentas de mídia, como sites de redes sociais, blogs ou wikis, 
estão sujeitas às mesmas regras que os outros meios de comunica-
ção. Não publique quaisquer informações sobre aquisições, recalls de 
produtos, mudanças organizacionais, relacionamentos com clientes ou 
fornecedores, informações financeiras, informações pessoais de cola-
boradores (endereço, número de telefone, números de identificação de 
colaboradores etc.). 

Ao serem publicadas, essas informações tornam-se disponíveis a 
qualquer pessoa no mundo, inclusive a nossos concorrentes, mesmo 
se a publicação for excluída posteriormente. Você deve pressupor que 
as informações da Companhia são confidenciais, a menos que esteja 
certo de que a Companhia divulgou publicamente as informações. 
Além disso, todos os arquivos, registros e relatórios criados ou adqui-
ridos durante o trabalho são propriedade da Companhia.

Uso da Tecnologia 
da Informação

A Tecnologia da Informação (TI) da Brasforma – in-
cluindo desktops e laptops, dispositivos móveis, redes, 
softwares, e-mail, dados – é essencial para as nossas 
operações.
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Ou seja, os funcionários devem garantir o uso responsável e seguro 
de TI na Brasforma, aplicando os mesmos padrões pessoais e profis-
sionais de qualquer outra prática comercial ao usar a internet, intra-
net, mídia social, mensagens e e-mails.

Ao usar a TI Brasforma,
os funcionários devem garantir que:

Somente usam as credenciais (login e senha) fornecidas a 
eles;

Mantêm as suas senhas confidenciais;

Somente usam hardware, software e outros serviços de TI 
fornecidos ou aprovados pela Brasforma (isso pode incluir 
dispositivos pessoais, conforme especificamente autoriza-
dos);

Garantem que qualquer software ou dispositivo de armaze-
namento adicional seja aprovado e devidamente licenciado; 

Ao usar mídias sociais, devem estar conscientes sobre se 
estão se manifestando de forma pessoal ou profissional; 

Registram imediatamente qualquer uso inadequado, seja 
suspeito ou confirmado, de TI da Brasforma, através dos 
seus líderes.
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Os funcionários podem usar os sistemas de TI da Brasforma, incluin-
do e-mails e internet, para assuntos pessoais, contanto que o uso 
seja razoável, mantido ao mínimo e não cause impacto relevante à 
Brasforma. Quaisquer informações ou outros materiais de funcioná-
rios mantidos eletronicamente em equipamentos da Brasforma não 
são considerados privados, quer sejam relacionados ao trabalho, 
quer sejam de uso pessoal. A Brasforma pode, quando permitido por 
lei, registrar, monitorar, inspecionar e/ou remover material, a fim de 
cumprir com as exigências legítimas para entrega de tais informações 
para cumprimento da lei local e exigências de agências reguladoras 
ou autoridades judiciais.

Ao usar a TI Brasforma,
os funcionários NÃO devem:

Tentar desabilitar, destruir ou burlar configurações padroni-
zadas de segurança;

Acessar, armazenar, enviar, postar ou publicar material que 
seja pornográfico, sexualmente explícito, indecente ou 
obsceno, ou que promova violência, ódio, terrorismo ou 
intolerância; 

Difamar, caluniar ou diminuir a reputação de qualquer pes-
soa ou entidade ou suas mercadorias ou serviços;

Apagar, destruir ou modificar os sistemas, programas, infor-
mações ou dados existentes sem a devida autorização.
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VIII. Comunicação de Desvios Éticos        
          e Proteção aos denunciantes

IX. Considerações Finais

Devemos ficar atentos e comunicar eventuais irregularidades. Cada 
um de nós é responsável por garantir que este Código de Ética seja 
cumprido em todas as instâncias da empresa.

Os manifestantes serão protegidos contra represálias e as apurações 
serão conduzidas com confidencialidade, profissionalismo, sigilo e 
imparcialidade.

No dia a dia, também poderão surgir situações não previstas neste 
Código e que possam exigir alguma ação individualizada. Seja qual 
for o caso, o seu gestor direto ou o diretor responsável pelo seu 
departamento deve ser comunicado.

Este Código descreve uma série de ações básicas as quais todos que 
fazem parte do nosso time devem colocar em prática na realização de 
suas atividades diárias. 

Seu conteúdo ilustra todos os valores consolidados que devem 
ser observados e praticados para que a imagem da nossa empresa 
prevaleça de forma positiva no mercado.

Pedimos a todos que não deixem de buscar mais orientações ou 
auxílio em situações de dúvida a serem dirimidos.
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Na dúvida de algum código de conduta, 
o colaborador deve perguntar a sí mesmo:

Isto condiz com o código de Conduta da Empresa?

Isto é ético?

Este ato é legal?

É imparcial e honesta esta conduta?

Refletirá bem para mim e para a empresa?

Eu gostaria de ler isso no jornal?

Eu aconselharia meus filhos a agirem desta forma?

Toda e qualquer violação deste Código de Ética que tivermos conhe-
cimento, devemos imediatamente relatar e direcionar aos responsá-
veis.

Quando a resposta for não, esta conduta não 
deve ser adotada.
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X. Termo de Compromisso - 
     Colaboradores Internos

A Brasforma e seus colaboradores, estão incondicionalmente com-
prometidos com a  condução de seus negócios de acordo com os 
normativos legais, éticos e anticorrupção, visando coibir fraudes e 
más práticas, na busca incessante por melhorias.

A Brasforma adota trabalhar em conformidade com regras, normas e 
procedimentos.

A todos os colaboradores da Brasforma, independentemente 
do nível hierárquico;

Aos grupos de relacionamento referenciados neste docu-
mento, tais como parceiros e fornecedores, conforme diretri-
zes detalhadas nos respectivos capítulos e regras pertinentes 
à atuação desses grupos junto às empresas do Grupo.

O Código de Conduta Brasforma é aplicável 
em sua totalidade:

O CÓDIGO DE CONDUTA DA BRASFORMA É VÁLIDO POR TEMPO IN-
DETERMINADO. NENHUM COLABORADOR, PARCEIRO OU FORNECE-
DOR PODE ALEGAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, DESCONHECIMENTO 
DAS DIRETRIZES E OBRIGAÇÕES NELE CONTIDAS.
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Acreditamos na importância de um ambiente de trabalho agradável 
e confiável e, por isso, valorizamos a harmonia entre os colaborado-
res, o comprometimento com o negócio, a transparência nas rela-
ções, o empreendedorismo coletivo e o aprimoramento contínuo.

Além disso, buscamos oferecer condições que estimulem os nossos 
colaboradores e que estes se sintam valorizados e tenham orgulho 
em fazer parte da nossa equipe.

Declaro que recebí, lí e  compreendí o Código de Conduta Ética da 
Brasforma e  estou ciente e de acordo com os critérios, orientações  
e regulamentos, e estou de pleno acordo coma  sua reelevância para 
mim  e para a empresa.

Comprometo a cumpri-lo integralmente sob pena se sujeitar-me a 
medidas administrativas punítivas  e recisórias do meu contrato de 
trabalho e legislação vigente, respectivamente.

Atenciosamente,

------------------------------------------
COLABORADOR

______/______/______
DATA


