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São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 

O Mercado Brasileiro e as Instituições que o integram passam por momentos de 

significativas mudanças, que não se restringem à automação, tecnologia, gerenciamento 

de riscos ou às técnicas comerciais, mas, principalmente, às questões éticas e 

comportamentais de todos os seus agentes.  

Nos dias de hoje, ser uma instituição em que clientes, funcionários, parceiros, autoridades, 

mídia e a sociedade de maneira geral depositam seus entendimentos de elevados 

conceitos de confiabilidade, é condição vital para a sobrevivência perene em um mercado 

tão competitivo.  

Sob estas premissas, ter um ambiente saudável, onde impera a lealdade, a capacidade de 

compreensão, de valorização do próximo, o estímulo à inovação e ao crescimento do 

colega de trabalho, o respeito às leis e a busca da excelência no atendimento aos clientes, 

são condições que ninguém deve abrir mão. Aliados a isto e para que se torne em 

diferencial competitivo, a prática de valores morais sólidos também deve ser um 

compromisso compartilhado por todos, independentemente da vinculação à empresa ou 

a posição hierárquica que possui, objetivando a construção da imagem de uma empresa 

sólida e confiável, conquistada por aquilo que ela tem de mais valioso, que são aqueles 

que aqui trabalham.  

O Código de Conduta e Ética MESTRA vai muito além de um simplório “manual de regras”. 

Ele deve ser encarado como uma bússola que norteia nossas ações no dia a dia. 

O Padrão MESTRA aqui descrito é o padrão de conduta e ética que se espera de cada 

profissional que integra, representa ou se relaciona com a organização, permitindo que a 

empresa alcance os mais elevados patamares de conduta na gestão do negócio.  

Este código não extingue nossas ações, mas deve servir como referência para a tomada de 

decisões, sejam elas de suma importância, sejam as mais simples e corriqueiras. As palavras 

contidas neste código devem se enraizar em cada um de nós, se confundir com a 

identidade pessoal, convertendo nossas atitudes em exemplo edificante para o próximo, 

fazendo da MESTRA uma empresa de referência, não só para o Mercado de Consultoria, 

mas para todos nós! 

 

A DIRETORIA 
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1. IDENTIDADE 
 
Formada a partir da união de experientes consultores, auditores líderes renomados, 
examinadores estudiosos de fundamentos de excelência em gestão e profissionais de 
destaque em grandes corporações nacionais e internacionais a Mestra Consultoria é 
uma empresa de assessoria, auditoria e treinamento com foco na entrega de valor. 
 
Sempre atendendo aos mais exigentes clientes, em mercados complexos e nem sempre 
amistosos, a Mestra Consultoria estuda, conhece e atende às demandas do novo mercado, 
sejam elas regulatórias, estratégicas ou competitivas. Nossa metodologia de projetos 
fortalece o resultado obtido pela entrega de produtos ao invés do tradicional e simplório 
“serviço prestado”. 
 
Com o compromisso de proporcionar excelentes resultados para seus clientes a Mestra 
conta com profissionais especializados em cada segmento de atuação, oferecendo serviços 
customizados para as necessidades de cada empresa. 
 
Trabalhamos para empresas que visam consolidar sua posição no mercado global, através 
de uma estrutura corporativa alinhada às melhores práticas de mercado, não somente 
focando em resultados, mas também na transparência de suas ações e de suas práticas 
de Governança Corporativa. 
 
Nossa missão é: 
“Gerar diferencial competitivo nos negócios de nossos clientes através de serviços de alto 
desempenho em gestão e capacitação empresarial, consultoria e auditoria.” 
 
Nossa visão é: 
“Ser parceiro efetivo na obtenção de ganhos mútuos com excelência e responsabilidade 
socioambiental” 
 
Nossos principais valores são: 
“Confiança, entusiasmo, ética, respeito, qualidade e relacionamento.” 
 
Nos orgulhamos de nossa história, mas não contemplamos apenas para o que já 
realizamos, focando nossas ações, principalmente, com uma visão de futuro, sabendo que 
se destacarão as empresas atentas ao mundo que as rodeia, comprometidas com o que 
vai além da busca por resultados, estando empenhadas em agregar valor para a sociedade 
como um todo, pois esta mesma sociedade requer de nós uma atuação transparente e 
saudável, transmitindo informações precisas, trabalhando com responsabilidade 
socioambiental, prestando contas de suas ações, estando estritamente aderente à 
legislação e sendo ética com seus Colaboradores, com o mercado e com qualquer pessoa 
que venha a se relacionar. Não levar em consideração estes aspectos é colocar a imagem 
e reputação da empresa em risco, por isto, deve ser anseio de cada um de nós que todas 
as nossas ações sejam reflexo exato destes valores.  
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Queremos sim ser reconhecidos e respeitados pelos nossos clientes, cada vez mais 
exigentes, pelos nossos concorrentes cada vez mais competitivos, pela legislação cada vez 
mais regulatória e complexa, pela sociedade cada vez mais economicamente participativa 
e pelas Organizações Não Governamentais e Ambientalistas, que nos levam a refletir cada 
vez mais sobre a influência de nossas ações no mundo em que vivemos.  
 
É sob este prisma que devemos transformar nossos valores em atitude cotidiana, 
acreditando que estas ações são a base de todos os demais preceitos descritos neste 
Código, sabedores de que o que fizermos hoje, é o que determinará o nosso sucesso 
amanhã. 
 
2. A RAZÃO DO CÓDIGO  
 
Os dicionários definem Confiança como “segurança e bom conceito que se faz de alguém, 
a convicção do próprio valor, a firmeza de ânimo, o crédito, a intimidade e a familiaridade”.  
 
Mais do que nunca, as empresas de modo geral dependem da confiança que seus clientes 
depositam nelas, sendo que as práticas estabelecidas por estas empresas produzem efeitos 
sobre todos aqueles que mantêm relações com ela.  
 
Nossa pretensão não é esgotar todos os aspectos relacionados a esta questão, mas 
fornecer um número de diretrizes que permitam vislumbrar nossos horizontes e de que 
forma alcançaremos nossos objetivos. 
 
Então, nosso Código se alicerça sob estes importantes pilares:  
 

 Sociedade - Ter um Código de Ética e Conduta é essencial para que a Empresa declare 
para a sociedade a sua identidade moral, a expectativa de conduta depositada 
naqueles que fazem parte do negócio, permitindo o julgamento sobre os nossos atos. 
Se o que declaramos é condizente com a nossa prática, estabelecemos a âncora para 
um relacionamento de confiança ou para o seu término.  
 

 Colaboradores – A adoção de um Código de Ética e Conduta permite aos nossos 
colaboradores a obtenção de uma visão clara sobre o norte moral que deve ser 
seguido. Evita mal-entendidos, práticas oportunistas, polêmicas infundadas, riscos 
desnecessários e boatos vazios em um mercado cujas questões éticas adquirem 
relevância fundamental a cada dia. 
 

 MESTRA - Acreditamos no papel integrador da ética empresarial na tomada de 
decisões responsáveis. Porque ter um código de ética não significa ser uma empresa 
ética, então a importância de regularmos a nossa atuação por princípios de gestão 
éticos e de responsabilidade socioambiental, contando com a integridade, a ética e a 
elevada conduta profissional dos nossos colaboradores e parceiros comerciais. 
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 Relacionamentos - As empresas são compostas por pessoas de diferentes raças, 
crenças, ideologias e personalidades. Com isto, é na relação com o outro que surgem 
os problemas e as indagações morais: o que devo fazer? Como agir em determinada 
situação? Como comportar-me perante o outro? Diante da corrupção e das injustiças, 
o que fazer?  

 
Este Código tem o objetivo central de fortalecer o nosso propósito, missão, visão e valores, 
fornecendo critérios ou diretrizes para que as pessoas encontrem formas éticas de conduzir 
suas ações no dia a dia, estimulando o comprometimento de todos os colaboradores, 
aumentando a integração entre eles, protegendo interesses públicos e de profissionais que 
contribuem para a organização e sem dúvida, agregando valor à imagem da empresa.  
 
Assim, os valores éticos definidos pela MESTRA são consistentes com a estratégia de 
organização da nossa empresa, mas também resultantes dos princípios éticos dos que 
conosco colaboram no dia a dia.  
 
3. ABRANGÊNCIA 
 
Desejamos garantir os princípios da Transparência e da Ética na conduta dos negócios aqui 
executados, rejeitamos qualquer processo que possibilite o conflito de interesses e 
implementamos Controles Internos que asseguram a segregação de funções, a privacidade 
e confidencialidade de informações e a Conduta Ética de todos os agentes do nosso 
negócio. É por esta razão que todos estes profissionais, aqui identificados como 
“Colaboradores”, devem aderir, obrigatoriamente, aos preceitos descritos neste Código: 
  

 Colaboradores – Todos os profissionais enquadrados nas definições abaixo; 
 

 Funcionários – Todo o profissional com vínculo empregatício estabelecido em 
conformidade com a Convenção das Leis Trabalhistas, incluindo-se estagiários e 
trainees; 
 

 Prestadores de Serviços – Profissionais contratados direta ou indiretamente, alocados 
na Mestra ou em seus clientes para prestação de serviços de consultoria, auditoria ou 
treinamento; 
 

 Sócios e associados – Profissionais participantes do contrato social da Mestra ou suas 
subsidiárias. 

 
4. RELAÇÕES EXTERNAS  
 
4.1. Relacionamento com Clientes  

 
É necessário que seja compreendido por todos que nosso Propósito é “oferecer o que há 
de melhor em serviços de consultoria especializada”, este propósito deve direcionar nossas 
ações junto aos nossos clientes e, a partir daí, temos uma Missão a cumprir. Para cumpri-
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la, é imprescindível que se estabeleçam as diretrizes principais do relacionamento com 
nossos clientes.  
 
Padrão MESTRA: 

 
 Respeito e cordialidade como pauta mínima em todo e qualquer assunto tratado; 

 
 As informações repassadas devem ser absolutamente corretas, claras e tempestivas; 

 
 Proatividade na identificação de necessidades e de possíveis riscos operacionais em 

todas as atividades executadas; 
 

 O estabelecimento de relações profissionais, imparciais e tecnicamente competentes; 
 

 Guarda de informações, envolvendo operações e dados corporativos ou pessoais, em 
caráter confidencial ou não, sendo utilizadas apenas para finalidades comerciais que 
envolvem as partes, ou por demandas legais, pois nossos clientes devem estar seguros 
de que suas informações estão em boas mãos, confiantes de que serão mantidas sob 
mais absoluto sigilo. 

 
Não aceitamos: 
 

 Sobreposição de opiniões ou interesses pessoais aos direitos/interesses de nossos 
clientes; 
 

 Qualquer atitude pessoal que claramente venha a prejudicar a relação da empresa com 
seus clientes; 
 

 Prestação de serviços remunerados, de caráter pessoal, de qualquer natureza, aos 
clientes da MESTRA. 

 
4.2. Relacionamento com o Mercado e Concorrentes 
 
Temos a consciência dos impactos que podem provocar ao mercado, a divulgação de 
boatos ou informações incertas, por isto zelamos pela proteção de informações de 
mercado. Da mesma forma, nossos Concorrentes são agentes especiais e fundamentais 
para um sadio crescimento da MESTRA no Mercado. 
 
Padrão MESTRA: 
 

 Divulgar ao mercado informações estritamente fundamentadas e técnicas, além de 
previamente autorizadas pela Direção da MESTRA; 
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 Contribuir para o crescimento e a valorização dos mercados, bem como para o 
permanente desenvolvimento dos princípios e das estruturas de tais mercados; 
 

 Toda justa concorrência é vital para o crescimento sustentável do mercado. Por isto, 
respeitamos nossos concorrentes, buscando estabelecer uma concorrência saudável, 
justa e leal, sustentada não só pela legislação aplicável, mas também pelas boas 
práticas de concorrência e mercado, e apoiada pelos mais profundos princípios da 
conduta ética. 

 
Não aceitamos: 

 
 Divulgar ao mercado informações baseadas em opiniões pessoais ou sem autorização 

prévia; 
 

 Tecer comentários que possam afetar a imagem, obter informações estratégicas de 
maneira escusa, divulgar ou debater informações privilegiadas de nossos concorrentes, 
assim como debater com eles assuntos de caráter interno ou opiniões pessoais sobre 
o mercado, são práticas condenáveis e não admitidas no ambiente MESTRA. 

 
4.3. Relacionamento com Fornecedores e Parceiros  
 
Nossos fornecedores e parceiros devem estar alinhados, não só com as metas operacionais 
da Organização, mas em consonância com os nossos padrões éticos.  
  
É prática da MESTRA, na seleção de nossos principais Fornecedores e Parceiros, deve levar 
em consideração critérios justos e objetivos, além das especificações técnicas exigidas para 
a prestação dos serviços contratados, considerando, ainda, eventuais vínculos com outros 
colaboradores da empresa, evitando o conflito de interesses. 
 
Padrão MESTRA: 
 

 Contratamos fornecedores e firmamos parcerias que agreguem valor para a empresa, 
alinhando-se com os nossos objetivos estratégicos.  

 
Não aceitamos: 

 
 Contratação de fornecedores para atendimento de interesses pessoais; 

 
 Que nossos fornecedores ou parceiros falem ou ajam em nome da MESTRA, à exceção 

de quando atuarem como prestadores de serviços fins e estiverem autorizados para 
tal; 

 
4.4. Relacionamento com Órgãos Governamentais e Reguladores 
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Nosso relacionamento com os Órgãos Governamentais e Reguladores, estabelecidos por 
meio de convênios, contratos de prestação de serviços ou pelo atendimento a demandas 
legais, é regido por princípios de transparência e ética, assegurando a condução deste 
relacionamento de forma justa e profissional.  
 
Padrão MESTRA: 
 

 Aos nossos colaboradores é exigido que, ao se relacionarem com representantes de 
órgãos públicos, inclusive dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério 
Público, o façam de forma transparente, remetendo-se sempre aos princípios éticos 
estabelecidos neste Código; 
 

 Buscamos obedecer rigorosamente a lei, por isto adotamos rígidos controles sobre 
nossos processos, entre eles, aqueles relacionados ao Combate à Corrupção e à 
Prevenção a Lavagem de Dinheiro;  
 

 Primamos pelo cumprimento de todas as normas e legislações estabelecidas, bem 
como apoiamos os Órgãos Governamentais no exercício de suas funções, que visam o 
desenvolvimento, o bem-estar social e a competitividade de um mercado justo e livre; 
 

 Não proibimos opiniões de caráter pessoal sobre entidades governamentais ou de 
natureza política, entretanto não devem ser utilizadas ferramentas ou canais de 
comunicação oficiais da Empresa para divulgação destas opiniões, com exceção de 
análises fundamentadas e previamente autorizadas, feitas por profissionais habilitados 
na emissão destas análises. Os colaboradores, principalmente os sócios e associados, 
devem tomar especial atenção nas comunicações públicas, mesmo que em redes 
sociais particulares ou afins, na emissão deste tipo de opinião, dado o potencial risco 
de associação, pelo mercado, de opiniões pessoais com as da empresa; 
 

 Não temos preferências político-partidárias e apoiamos ações que visam o bem-estar 
social e o desenvolvimento sustentável da sociedade em que vivemos. 
 

Não aceitamos: 
 

 Qualquer forma de favorecimento ou privilégio a agentes públicos em razão de sua 
função, primando sempre pela manutenção da ética nos assuntos que envolvam a 
Organização e o Governo, em todas as suas esferas. 

 
4.5. Relacionamento com a Imprensa  
 
Sabedor do papel fundamental da mídia na sociedade, por meio da divulgação da 
informação, é nosso desejo manter uma relação de diálogo contínuo, imparcial e 
verdadeiro com os veículos de comunicação, buscando sempre relatar a realidade dos 
fatos e alcançando a transparência, confiança e credibilidade características de nossa 
imagem. 
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Padrão MESTRA: 

 
 Qualquer declaração, seja escrita ou verbal, em nome da MESTRA, deve ser feita por 

pessoas previamente autorizadas, pois acreditamos que somente assim será 
manifestado o ponto de vista Institucional; 
 

 Ser transparente em todo o relacionamento com a Imprensa. 
 

Não aceitamos: 
 

 O cerceamento da liberdade de imprensa; 
 

 A divulgação de informações equivocadas a respeito de nossa organização, pessoas 
ligadas ao quadro diretivo, executivo e colaboradores de forma geral; 
 

 A “venda” de informações que supostamente tragam benefícios à imagem da empresa, 
em detrimento de terceiros, concorrentes ou qualquer agente do mercado. 

 
4.6. Relacionamento com a Comunidade e com o Meio Ambiente 
 
Hoje em dia as empresas não devem estar voltadas apenas para o mundo dos negócios 
que ela participa. Muito mais do que a busca pelo lucro, as Instituições devem estar atentas 
para o papel socioambiental importante que possuem. Este papel decorre da compreensão 
da sustentabilidade empresarial, firmando-se um compromisso ético e criando valores 
para um público que vai além daquele com quem a empresa se relaciona diretamente.  
 
As vantagens obtidas pela empresa socioambientalmente responsável trazem benefícios 
intrínsecos, como a de pessoas se relacionando com a empresa de forma mais efetiva e 
prazerosa e consolidando a imagem da organização no mercado. Por isto é que a MESTRA 
alicerça sua atuação em três princípios: 
 
Alcança o sucesso a empresa que for Socialmente Justa, promovendo o desenvolvimento 
social, combatendo preconceitos e discriminações, e contribuindo para a universalização 
dos direitos sociais; 
 
Perpetua-se como instituição sólida aquela que for Economicamente Viável, gerando 
lucros de forma responsável e praticando princípios sólidos de gestão empresarial; 
 
Solidifica sua imagem de Organização Ambiental e Socialmente Responsável aquela que 
for Ecologicamente Correta, gerindo os riscos ambientas de forma competente e 
disseminando, através do exemplo, a cultura de consumo consciente nos gastos e nas 
compras. 
 
Padrão MESTRA: 
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 Procuramos apoiar as ações voltadas para a formação e valorização da cidadania, por 

meio do desenvolvimento sustentado em todos os locais em que a Organização esteja 
inserida, defendendo os princípios da justiça social e direitos humanos;  
 

 Estimular nossos colaboradores a estabelecerem em suas horas vagas, e de forma 
voluntária e solidária, ações comunitárias; 
 

 Incentivamos o uso responsável de recursos naturais ou deles originados, como forma 
de colaborar com a qualidade de vida e a saúde pública. 
 

Não aceitamos: 
 

 A exploração das pessoas pelo trabalho, em especial o infantil; 
 

 Toda a prática de ações que deterioram o meio ambiente. 
 
4.7. Relacionamento com Associações e Entidades de Classe 
 
A MESTRA reconhece o importante papel das Associações e Entidades de Classe que são 
legalmente constituídas.  
 
Padrão MESTRA: 
 

 É nosso dever acompanhar suas iniciativas e práticas, estando sempre dispostos a 
dialogar em qualquer situação que envolva a Instituição, objetivando sempre uma 
solução que atenda satisfatoriamente as partes envolvidas; 
 

 Asseguramos que os representantes destas Associações e Entidades não serão objeto 
de discriminação e que tenham acesso a seus representados no local de trabalho, em 
horários em que não haja interferência ou prejuízos ao processamento dos negócios. 
 

Não aceitamos: 
 

 Movimentos contrários à Convenção das Leis Trabalhistas; 
 

 Desrespeito ao direito de colegas de manifestar opiniões divergentes ou a imposição 
de interesses através da força. 

 
5. RELAÇÕES INTERNAS  
 
5.1. Relacionamentos internos 
 
Acreditamos que o relacionamento entre pessoas é uma tarefa desafiadora em qualquer 
segmento da sociedade, em virtude da pluralidade de personalidades, crenças e ideologias 
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que devem conviver em um mesmo espaço e ao mesmo tempo. No ambiente de trabalho, 
passamos grande parte do nosso tempo convivendo com esta realidade. Por isto, 
consideramos vencedores deste grande desafio aqueles que alcançam resultados 
sustentáveis advindos de doses equilibradas de diálogo, incentivo ao aprimoramento 
constante das pessoas e o estabelecimento de regras que impõem o respeito mútuo.  
 
É nosso compromisso a prática do mais alto padrão de conduta ética nos nossos 
relacionamentos, sejam internos ou externos, não permitindo ou facilitando atos e 
procedimentos que busquem meios de burlar restrições estabelecidas previamente, quer 
seja pela legislação, por normas de Controles Internos ou mesmo pelo bom senso no 
respeito ao próximo. 
 
A MESTRA também estimula o equilíbrio entre a vida social e a profissional, entre o 
trabalho e a família, de modo a alcançar um bem-estar pessoal e profissional. Estimulamos, 
também, iniciativas de preservação à integridade física e moral, à saúde e segurança no 
trabalho, assim como de combate à dependência química e de álcool. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Fazer aos outros somente o mesmo que gostaríamos que eles fizessem conosco; 
 

 Independentemente de posições hierárquicas, tem destaque aquele que assume a 
responsabilidade sobre seus atos, bem como todo aquele que está disposto a aprender 
com os próprios erros, reconhecendo-os e não voltando a repeti-los;  
 

 Incentivamos a prática de respeito mútuo, de posturas de ativa cooperação e 
diligência, pois acreditamos que assim a MESTRA poderá oferecer produtos e serviços 
cada vez mais competitivos; 
 

 Conquista a confiança do grupo aquele que estabelece sempre, tratamento justo e 
equânime, sendo responsável em suas avaliações e pesando as consequências de suas 
ações. 

 
Não aceitamos 
 

 A postura individualista em detrimento da equipe; 
 

 Que em nosso ambiente de trabalho impere o medo de errar, a intimidação e a 
desconfiança; 
 

 A prática do assédio moral ou sexual, que constrange, humilha e destrói a autoestima 
pessoal e a coesão organizacional. Nesta linha, destacamos algumas condutas 
condenáveis para imposição de autoridade ou obtenção de vantagens, através do 
poder hierárquico conferido pela Empresa, para com subordinados e pares:  
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• A desqualificação pública, a ameaça e a ofensa; 

• A falta de respeito para com as atribuições funcionais; 

• Apresentação de trabalhos ou ideias de colegas sem conferir-lhes o respectivo 
crédito; 

• Exigência da prestação de serviços de ordem pessoal, a não ser que seja atribuição 
de sua função; 

• Assédio sexual ou moral de colaboradores, clientes, parceiros ou fornecedores. 
 
5.2. Postura Profissional 
 
Um relacionamento interno adequado e um consequente ambiente de trabalho 
estimulante, somente podem ser conquistados por meio de uma cultura assimilada e 
praticada por todos, onde impere a dignidade no relacionamento interno, bem como o 
respeito ao próximo na conduta diária. Acreditamos que estabelecer diretrizes para uma 
postura profissional é ponto de partida para o alcance de resultados perenes. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Todo profissional ligado à MESTRA deve zelar pelo nome da empresa, cuidando para 
que nossos valores sejam rigorosamente atendidos, comunicando, por meio do Canal 
de Denúncias disponibilizado pela empresa, ou mesmo diretamente à Diretoria, que 
estará sempre com suas portas abertas, qualquer indício de ação que possa, de alguma 
forma, prejudicar a reputação ou imagem de nossa instituição; 
 

 Nossos colaboradores devem ter ciência e praticar os dispositivos constantes nas leis, 
nas políticas e normas internas, observar os usos e costumes praticados pelo mercado, 
assim como os critérios prudenciais aplicáveis e os princípios de integridade e da boa-
fé;  
 

 Executar as atividades com os mais altos padrões de qualidade e profissionalismo, 
procurando, sempre, identificar oportunidades de melhoria em nossos processos, 
contribuindo para o constante aprimoramento do negócio e o alinhamento ao 
posicionamento estratégico da Mestra; 
 

 Não entender a crítica ao desempenho funcional, o feedback, orientações sobre as 
políticas da Instituição ou do mercado e pedidos de alteração de conduta, como 
críticas pessoais, é sinal de maturidade de postura profissional, sendo bem 
considerado o colaborador que assim se posicionar; 
 

 Agir com integridade de caráter, probidade, retidão, lealdade, justiça, escolhendo 
sempre, diante de mais de uma opção, a melhor e mais vantajosa para a MESTRA e 
para a sociedade; 
 

 O conhecimento de qualquer possível infração das diretrizes do Código de Ética exige 
um pronto relato no Canal de Denúncias, ou à diretoria. 
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Não aceitamos: 
 

 A ingestão de bebidas alcoólicas de maneira não moderada, a ponto de causar 
constrangimentos junto a clientes, fornecedores ou colegas de trabalho, faltas sem 
justificativa legal e desempenho insatisfatório da função ocupacional; 
 

 Prática de jogos de azar, bolões, rifas e assemelhados no ambiente de trabalho, a 
menos que autorizados por um membro da diretoria; 
 

 A utilização de drogas ou qualquer substância ilícita, pois além de crime, prejudica 
gravemente a vida de seus usuários em todos os aspectos, inclusive o profissional;  
 

 Entendemos que a comercialização de mercadorias no ambiente da MESTRA 
desperdiça o tempo útil de trabalho e pode trazer constrangimentos junto aos demais 
colegas; 
 

 Qualquer ato de discriminação de pessoas em função de sexo, etnia, cor, raça, religião, 
classe social, idade, orientação sexual, incapacidade física ou qualquer outro atributo 
físico ou ideológico; 
 

 Vestir-se de forma inadequada, ferindo princípios mínimos do bom senso, imputando 
o desconforto no ambiente de trabalho através de posturas provocativas e 
demasiadamente sensuais, vestes contendo dizeres ofensivos e discriminatórios, entre 
outras posturas não condizentes com um padrão esperado e praticado por uma 
empresa séria, ética e focada em resultados. 

 
5.3. Conflitos de Interesses 
 
Uma conduta correta de nossos colaboradores no envolvimento com negócios da 
empresa, zelando pelo patrimônio desta e de nossos clientes, preservando a nossa 
integridade pessoal e profissional é base para extinção de situações que possam configurar 
conflito entre os interesses organizacionais e pessoais, solidificando a imagem de uma 
empresa feita e conduzida por profissionais de primeira linha.  
 
Padrão MESTRA 
 

 A confiança que o cliente deposita em nossa instituição deve ser a mesma que temos 
para com os nossos colaboradores, portanto, a Mestra oferece apoio total para 
apontarem situações que possam configurar eventuais conflitos de interesses, 
disponibilizando um Canal de Denúncias, de forma a garantir total isenção e 
imparcialidade, podendo receber comunicações de caráter anônimo e com tratamento 
eficaz e sigiloso; 
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 Não queremos que alguém pense haver algum tipo de favorecimento, é por isto que 
pedimos aos nossos colaboradores que solicitem autorização formal da direção da 
empresa para estabelecer eventuais relações comerciais com empresas ou pessoas 
com as quais tenham vínculos ou interesses diretos ou indiretos;  

 
 Eventual contratação de profissionais que tenham algum grau de parentesco ou de 

amizade com outros colaboradores da empresa, obedecerá apenas a critérios técnicos 
para admissão, passando por processo seletivo equitativo aos demais candidatos, além 
de autorização prévia da diretoria da empresa para participação no processo seletivo;  
 

 Devemos ser imparciais, portanto, é dever de cada um abrir mão de relações 
comerciais particulares, com clientes ou fornecedores, com exceção às transações 
realizadas em condições usuais de mercado; 
 

 Qualquer presunção da existência de conflito de interesses ou na sua ocorrência de 
fato, é dever do colaborador comunicar imediatamente por meio dos canais 
disponíveis, em especial acionando o Canal de Denúncias. 

 
Não aceitamos: 
 

 Prática de ações que possam gerar benefícios pessoais ou vantagens indevidas à 
terceiros; 
 

 Utilização de equipamentos ou qualquer tipo de material de propriedade da empresa 
para fins pessoais, a não ser de forma ocasional e limitada, e desde que haja 
autorização para isso. Este item estende-se ao ambiente e estrutura de nossos clientes;  
 

 Prática de qualquer atividade paralela que possa interferir no próprio desempenho 
funcional ou de colegas, prejudicando a performance da empresa.  
 

 Prática da divulgação de informações enganosas, bem como pressuposto “disfarce” de 
situações encontradas na Empresa, além do exercício de situações de pressão impostas 
sobre Auditores Independentes ou avaliadores, sob o falso pretexto de atendimento 
aos Interesses da Instituição.  

 
5.4. Segurança e privacidade da Informação 
 
Consideramos a informação como todo o conhecimento, registrado em suas diversas 
formas, derivado ou não de dados de clientes e de estratégias da empresa, bem como do 
mercado. É por conta desta definição que a Informação é um dos principais ativos da 
empresa e está intimamente relacionada à sua gestão estratégica, portanto, a informação 
deve ser adequadamente manuseada, protegida e divulgada. Ela é a matéria prima e 
também o produto acabado sob o qual opera a empresa e nela está expresso o seu 
patrimônio. 
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A forma como se utiliza a informação pode gerar resultados positivos tanto quanto 
desastrosos para uma organização, por isto a segurança e a privacidade deste ativo é 
essencial para a imagem e credibilidade, tanto da empresa quanto das pessoas. A Mestra 
adota diversos controles e dispositivos de segurança, mas sabe que o principal agente de 
preservação da informação é o próprio Colaborador, seja ele um prestador de serviços, 
gestor, funcionário, diretor, sócio, associado ou qualquer outro profissional que tenha 
acesso às informações da empresa e de seus clientes. Exige-se deste agente, o mais alto 
comprometimento no sentido de conhecer os conceitos de confidencialidade e aplicá-los 
em todas as atividades de sua responsabilidade.   
 
A segurança, sigilo e privacidade de informação é assunto tão relevante na Mestra que foi 
incluído como conteúdo obrigatórios em todos nossos documentos formalizados com 
profissionais, parceiros, fornecedores e clientes, com requisitos e diretrizes que deixam 
claro as responsabilidades dos agentes envolvidos. 
 
“Informações Confidenciais” significam todas as informações, know-how, documentos, 

programas de computador e documentação, códigos fonte, relatórios, dados financeiros 

ou outros dados, registros, formulários, ferramentas, produtos, serviços, metodologias, 

pesquisa presente e futura, produtos, custos, equipamentos, matérias-primas, 

fornecedores, clientes, operações, segredos de negócio, conhecimento técnico, planos de 

marketing, segredos comerciais e outros materiais tangíveis ou intangíveis, armazenados 

ou não, compilados ou reduzidos a termo, seja física, eletrônica ou graficamente, por 

escrito, ou por qualquer meio, que esteja em poder da EMPRESA, ao qual o agente de 

prestação de serviços tenha acesso. 

“Informações Confidenciais” incluem, sem limitação, arquivos e informações, bem como 

Informações: 

a) que contenham a especificação de propriedade exclusiva ou confidencial; 

b) cuja natureza confidencial tenha sido informada pela empresa;  

c) que consistam na solução, nas inovações e aperfeiçoamento, criados e desenvolvidos 

individualmente pelo Colaborador, ou em conjunto entre as Partes;  

d) que, em virtude de suas características e natureza, seriam consideradas confidenciais em 

circunstâncias semelhantes; 

e) de clientes da empresa que tenham sido disponibilizadas ao Colaborador como parte 

do desempenho do seu trabalho ou que tenham chegado ao seu conhecimento; e/ou 

f) que sejam referentes às atividades comerciais da empresa. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Asseguramos o mais alto grau de segurança e privacidade da informação de nossos 
negócios, clientes, colaboradores e mercado por meio de controles, políticas, 
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treinamentos e ferramentas que nos auxiliam neste importante processo, tais como 
controle de acessos a sistemas, câmeras de segurança, segregação de funções, 
restrição de uso de correio eletrônico, internet e de aparelhos de comunicação móvel;   

 
 Limitamos o acesso a informações consideradas confidenciais ou privilegiadas, e 

também aquelas que não sejam de domínio público, considerando os impactos que 
sua má utilização pode causar, mantendo-as em sigilo por representarem legítimas 
vantagens competitivas.  

 
Não aceitamos, sendo sujeito a sanções internas e de cunho judicial, quando cabível: 
 

 Manipular ou utilizar informações sobre os negócios ou estratégias da MESTRA, de 
seus clientes ou parceiros comerciais, visando benefícios pessoais e consequente 
prejuízo a terceiros, é considerado falta gravíssima; 
 

 A utilização de informações ou sua disponibilização indevida, conhecida como 
vazamento de informações confidenciais ou privilegiadas, que possam afetar os 
negócios da empresa;  
 

 Ferir os princípios da propriedade intelectual, utilizando para fins pessoais ou 
repassando a terceiros, marcas, tecnologias, metodologias ou quaisquer informações 
de propriedade da empresa, ainda que tenham sido obtidos ou desenvolvidos pelo 
próprio colaborador em seu ambiente de trabalho. 
 

 A não observância criteriosa, sob qualquer justificativa, das diretrizes de Segurança e 
Privacidade da Informação estabelecidas na MESTRA. 

 
5.5. Utilização do patrimônio da MESTRA 
 
A proteção e a utilização dos ativos da empresa, sejam eles tangíveis ou intangíveis, 
eletrônicos, intelectuais e até mesmo os simples recursos utilizados no dia a dia, de 
maneira responsável e ética, auxiliam no desenvolvimento de um ambiente interno 
saudável, bem como caracterizam o cuidado que todo o profissional deve ter com o 
patrimônio alheio, como se fosse o seu próprio bem. 
 
 Padrão MESTRA 
 

 Utilização de aplicativos devidamente licenciados pelos seus fornecedores, 
entendendo que o uso de softwares não autorizados é crime além de desrespeito a 
propriedade intelectual;  
 

 Todos os recursos de comunicação, sejam mídias móveis, sistemas de telefonia, 
internet e mesmo na comunicação verbal, feita através e em nome da MESTRA, são 
orientadas para o uso do bom senso e transparência, por padrões de linguagem e 
conteúdo compatíveis com o assunto e com o nome da empresa; 
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 É de uso exclusivo, bem como de propriedade da MESTRA, todos os desenvolvimentos 

internos decorrentes da relação de trabalho, sejam informações, dados, sistemas, entre 
outros materiais. 

 
Não aceitamos 
 

 A falta de comprometimento com o caráter empresarial, apartidário e laico da 
empresa, utilizando os equipamentos, materiais de trabalho ou instalações da Empresa 
para assuntos pessoais, políticos, sindicais ou religiosos; 
 

 Utilização inadequada dos recursos e bens materiais da empresa, ocasionando 
desperdícios, danos e retiradas não autorizadas;  
 

 Uso de recursos da MESTRA para trocas, tanto de mensagens racistas ou 
discriminatórias, como de imagens e textos obscenos ou ofensivos ao pudor, 
entendendo que este tipo de atitude caracteriza desequilíbrio do caráter social, bem 
como quebra de confiança. 

 
5.6. O tratamento de favores e presentes 
 
Esta é uma prática comum no mercado e ao mesmo tempo extremamente delicada, pois 
as chamadas “cortesias”, oferecidas por clientes e fornecedores à colaboradores, 
traduzidas através de brindes, convites para participação de eventos, descontos diversos 
em negócios pessoais, ofertas de gratificação ou qualquer tipo de favor, podem ocasionar 
suspeitas de favorecimento e recair sobre a imagem da Instituição e até mesmo da própria 
pessoa o descrédito e a desconfiança. Portanto, é de vital importância que se estabeleçam 
critérios de aceitação, direcionados por práticas usuais de mercado, evitando-se qualquer 
tipo de oferta que possa causar desconforto.  
 
Padrão MESTRA 
 

 Os presentes e brindes recebidos por Colaboradores que venham a exceder o valor de 
US$ 100 (cem dólares americanos) deverão ser comunicados imediatamente e por 
escrito para a Diretoria, caracterizando o princípio da transparência nas relações 
profissionais, sendo que será feita doação do bem material, para uma entidade de 
cunho social legalmente instituída, mediante comprovação formal; 
 

 As áreas que possuem autorização prévia, em decorrência de reuniões de trabalho ou 
por cortesia normal dos negócios, poderão arcar com despesas, como refeições, 
entretenimentos, transporte e estadas com clientes, respeitados limites razoáveis que 
não impliquem nenhum constrangimento para os convidados ou eventual retribuição 
por parte deles.  

 
Não aceitamos 
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 Estreitamento de relações funcionais internas ou externas, resultante de aceite ou 

oferta direta ou indireta de favores, dinheiro ou presentes de caráter pessoal que 
possam afetar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros; 
 

 Registro de contribuições de caráter voluntário em listas, constrangendo 
colaboradores que não queiram participar espontaneamente de arrecadações a serem 
utilizadas em eventos festivos como casamentos, aniversários, nascimento de filhos, 
natal, ano novo etc. 

 
6. O PAPEL DA MESTRA 
 
6.1. A Responsabilidade da MESTRA 
 
Uma relação fundamentada em princípios éticos pressupõe uma via de duas mãos, onde 
a Instituição e aqueles que com ela mantém relações, sejam funcionais, comerciais, sociais 
ou regulatórias, devem ser solidários na prática de suas premissas, bem como detentores 
de direitos e deveres morais equitativos. 
 
É neste contexto que a MESTRA estabelece as diretrizes que ela própria, na figura de seus 
sócios diretores e gestores, deverá se basear para o estabelecimento de um saudável e 
perene ambiente de conduta e ética com o qual as relações profissionais são mantidas. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Por meio do fiel cumprimento das leis, das convenções e dos acordos coletivos, 
respeitamos e legitimamos os direitos dos nossos colaboradores no seu 
relacionamento com a empresa, fundamentados pela recíproca confiança e lealdade, 
entendendo ser indispensáveis para alcançarmos nossos objetivos,  
 

 Contribuímos para oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, adequando-
o para prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho;  
 

 Protegemos as informações e registros pessoais de Colaboradores, mantendo-os 
restritos a quem tem necessidade funcional de conhecê-los, a exceção de exigências 
legais, por regulamento ou decisão judicial; 
 

 Estimulamos e provemos oportunidades de ações de responsabilidade socioambiental. 
 
Não aceitamos 
 

 A falta de respeito ao direito de associação a sindicatos, igrejas, entidades da 
sociedade civil e partidos políticos; 
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 O cerceamento à liberdade de expressão, o desrespeito à integridade e à privacidade 
das pessoas, além de qualquer tipo de ameaça, assédio ou intimidação, devendo estes 
serem rejeitados incondicionalmente. 

 
6.2. A Responsabilidade do Gestor 
 
Nosso gestor tem um papel fundamental no alcance dos objetivos estratégicos 
Institucionais, pois pelo exemplo praticado diariamente, demonstrado através de um 
espírito de liderança, das boas orientações difundidas, pela cortesia e respeito ao 
Colaborador, conquistarão a adesão incondicional dos colaboradores, e obterão o sucesso 
desejado no grande desafio da criação e manutenção de um ambiente de trabalho 
produtivo e estimulante, saudável e profissional. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Não basta apenas coordenar pessoas, é necessário implementar ações educativas que 
estejam alinhadas com os nossos valores e a Visão Institucional, contribuindo para o 
crescimento pessoal e profissional de cada um da equipe, permitindo que haja um 
ambiente de trabalho em que impere uma atmosfera propícia ao desenvolvimento das 
atividades e ao aumento de produtividade; 
 

 Acreditamos que a excelência no desempenho individual de nosso gestor contribui 
para o aprimoramento do coletivo, pois quando há a instituição do desafio profissional 
sadio, aqueles que estão verdadeiramente engajados com o propósito institucional e 
que são avaliados pelos seus méritos, se sentem encorajados a fazer coisas 
extraordinárias; 
 

 Primamos pelo modelo de gestão dado pela prática e disseminação da confiança 
mútua, o respeito, a cortesia e o incentivo a inovação, através da prática espontânea 
da consulta aos colegas e colaboradores como ferramenta preliminar de tomada de 
decisão, fazendo com que os membros da equipe se sintam incentivados a identificar 
oportunidades de melhoria e propor novos processos. 

 
Não aceitamos 
 

 O uso inadequado do poder hierárquico, conferido pela empresa, para que prevaleça 
opinião pessoal que possa prejudicar os negócios, bem como o ambiente interno, 
configurando um comportamento voltado para o “eu” através de atitudes destrutivas, 
tornando difícil o alcance dos nossos objetivos estratégicos; 
 

 Não representar adequadamente a equipe e consequentemente a própria MESTRA, 
sendo negligente com suas funções; 
 

 A omissão, sob qualquer pretexto, de fatos que venham a ferir os princípios deste 
Código.  
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6.3. Oportunidades Profissionais 
 
É dever da MESTRA assegurar aos seus colaboradores a igualdade de oportunidade de 
desenvolvimento profissional de forma a qualificar o seu trabalho e contribuir para seu 
processo de ascensão profissional que será baseado no mérito, desempenho e 
competência. 
 
É dever de todo profissional, se mantendo em linha com a estratégia Institucional de 
constante aprimoramento de seus produtos e serviços oferecidos ao mercado, participar 
ativamente na obtenção de padrões elevados de conhecimentos técnicos e competência 
funcional, se esforçando para atingir estes padrões esperados em benefício próprio e da 
empresa para qual trabalha. Esta participação ativa pode ser feita através de estudo 
independente, participação em conferências e seminários, cursos livres, envolvimento com 
organizações profissionais, entre outros. 
 
Padrão MESTRA 
 

 Por acreditar no potencial dos colaboradores que aqui trabalham, asseguramos a 
oferta interna de oportunidades profissionais de forma justa, não considerando 
origens ou raça, sexo, idade, religião, grau de instrução, deficiência física, posição 
hierárquica ou qualquer associação com entidades de classe. 

 
Não aceitamos 
 

 Promoções sem fundamentação técnica/meritocrática, por interesses pessoais ou 
políticos.  
 

6.4. O Papel da Diretoria 
 
É pré-requisito indispensável para o sucesso na obtenção de uma cultura Ética em nossa 
organização, a presença de um líder dotado de um forte conjunto de valores morais e com 
uma firme disposição para fazer com que esses valores guiem as ações e decisões da 
companhia. Líderes com essas características têm a capacidade de mudar os valores, as 
crenças, as atitudes e os comportamentos de seus seguidores por meio da expressão de 
seus padrões pessoais de conduta. Sem uma forte liderança moral não é possível implantar 
uma cultura ética. O líder ético deve assumir responsabilidade pessoal pela transformação 
da empresa rumo ao primado dos valores morais.  
 
É sob estas premissas que o líder da MESTRA tem o compromisso em adotar e fazer cumprir 
um conjunto de medidas que objetivem eliminar expressamente práticas, valores e atitudes 
que estimulam a conduta antiética, como por exemplo: 
 
➢ Competição interna – Recusa ao patrocínio de situações de competição interna não 

saudáveis, em que a premiação de um implica em que os demais não obtenham 
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nenhum reconhecimento, tendo como premissa que este tipo de competição interna 
destrói o espírito de equipe, renega a cooperação e estimula atos antiéticos como a 
sonegação de informações, a recusa de ajuda a colegas de trabalho e até o 
fornecimento de informações falsas; 

 
➢ Punição ao erro – Combater a punição ao erro cometido de boa-fé, pois o medo do 

castigo faz as pessoas tentarem acobertar suas falhas ou transferir a culpa aos outros. 
O que deve ser punido é a omissão e a transferência de culpa; 
 

➢ Punição ao fracasso - Eliminar a punição a quem não cumpre metas, devendo ser 
analisado o desempenho do Colaborador e levando em consideração as causas do 
insucesso e as estratégias por ele adotadas;  
 

➢ Agressividade – Rejeitar veementemente a agressividade no ambiente de trabalho, 
que, por si só, já constitui uma conduta antiética;  
 

➢ Obediência cega – Não permitir que gestores de equipe exijam obediência irrestrita, 
pois essa exigência significa negar ao colaborador o direito de discordar com base em 
princípios éticos;  
 

➢ Imediatismo – Se opor à manutenção do foco exclusivo em ganhos financeiros de 
curto prazo, pois a visão imediatista pode prejudicar a empresa no longo prazo;  
 

➢ Vencer a qualquer custo – Repudiar exortações do tipo: “Cumpra suas metas, não 
importa como”, “Abra aquela conta de qualquer maneira”, “Faça o que for preciso para 
manter esse projeto dentro do orçamento”, “O importante é você livrar-se do fulano”;  
 

➢ Recompensas injustificadas – Ter bom senso no estabelecimento de valores e na 
aplicação de remuneração variável, pois recompensas exageradas estimulam a 
ambição e o sucesso a qualquer custo;  
 

➢ Falta de Transparência – Ter como princípio inegociável, a transparência nas decisões 
e estratégias tomadas pela empresa, comunicando e otimizando o fluxo de 
informações necessárias à excelência de procedimentos no ambiente de trabalho, 
buscando clareza, confiança e tempestividade. 

 
7. O CANAL DE DENÚNCIAS 
 
O Canal de Denúncias é um mecanismo para reporte, anônimo ou não, em relação a 
condutas ou suspeitas de condutas inadequadas. 
 
O Canal de Denúncias estabelecido pela Mestra fornece aos colaboradores, parceiros 
comerciais e mercado uma forma de alertar a empresa para potenciais violações ao Código 
de Ética e Conduta, a outras políticas, ou mesmo a respeito de condutas inadequadas de 
Colaboradores ou terceiros que agem em nome da empresa. Além de ser um dispositivo 
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importante adotado por empresas preocupadas com a boa governança, este tipo de canal 
de comunicação, no qual os colaboradores e mercado podem entrar em contato para 
relatar suas preocupações e denúncias de forma confidencial e anônima, e dentro dos 
termos da lei local, este tipo de canal é a principal fonte de identificação de fraudes. 
 
É esperado de todo colaborador da Mestra: 

 
 Agir de maneira proativa; 

 
 Fazer perguntas e buscar orientações sempre que houver dúvidas; 

 
 Reportar qualquer violação ou suspeita de violação em relação ao Código de Ética e 

Conduta, a ̀ normativa interna da Empresa ou a qualquer lei ou regulamento aplicáveis. 
 
Reportar os fatos internamente é fundamental para o sucesso da Empresa, além de ser 
uma conduta esperada e valorizada.  
 
O sigilo das denúncias relatadas será mantido ao máximo, de maneira compatível com as 
necessidades de se conduzir uma apuração adequada e de acordo com a lei. A Empresa 
sugere que o denunciante se identifique para facilitar a apuração. Entretanto, se você não 
se sentir confortável, pode fazer a denúncia de maneira anônima.  
Quando relatar uma denúncia, inclua o máximo de informações e detalhes possíveis, 
inserindo evidencias formais do que está sendo denunciado. Alegações vagas, não 
específicas ou sem comprovação do ocorrido são mais difíceis de serem apuradas.  
 
Nenhuma retaliação ou punição será tomada contra qualquer pessoa que realizou uma 
denúncia de boa-fé́ e com convicção razoável de que um Colaborador da empresa 
praticou, ou esta ́ próximo de praticar uma conduta em violação a este Código, outros 
procedimentos da empresa, ou em violação a ̀ lei, norma ou regulamento governamental. 
Seu relato será ́ aceito, sempre respeitando o código em boa-fé́, mas não o absolve (se 
estiver envolvido) ou a qualquer pessoa por violação ou suspeita de violação a este Código.  
 
8. O COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA  
 
O Comitê de Ética e Conduta da MESTRA deverá ser reunido sempre que identificada a 
necessidade de atuação colegiada, e visa aplicar e garantir a aderência às diretrizes 
estabelecidas no Código de Ética e Conduta, bem como revisá-la e torná-la viva em todos 
os ambientes da empresa. 
 
É sob estas premissas que o Comitê de Ética e Conduta tem o compromisso de adotar e 
fazer cumprir um conjunto de medidas que objetivem garantir o cumprimento de práticas, 
valores e atitudes que assegurem uma conduta ética, como por exemplo: 
 

 Leis – Certificar-se da aderência e do cumprimento;  
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 Princípios Éticos e de Normas de Conduta – Assegurar a existência e a observância 
de todos os preceitos descritos neste código;  

 
 Gestão do Código de Ética e Conduta – Garantir a atualização das diretrizes descritas 

neste Código e o estabelecimento de instrumentos que viabilizem sua aplicação, bem 
como o fornecimento de subsídios para as decisões da administração da MESTRA; 
 

 Cultura de Controles - Fomentar a cultura de Controles em conjunto com a aplicação 
dos princípios de boa governança em cada atividade da empresa;  
 

 Imparcialidade e Transparência – Fundamentar-se exclusivamente em fatos reais, 
abstendo-se de opiniões pessoais na avaliação de eventuais violações às diretrizes 
deste código, assegurando a análise e tomada de decisão baseadas nos mais elevados 
conceitos de conduta e ética;   
 

 Auxiliar – Servir como consultor permanente para todas as áreas e Colaboradores da 
empresa, auxiliando-os no entendimento e aplicação das diretrizes do Código de Ética 
e Conduta.    

 
8.1. Responsabilidades 
 

 O Comitê de Ética e Conduta é responsável pela aplicação deste Código, determinando 
ações quanto à sua divulgação, atualização e cumprimento, de modo a assegurar sua 
eficácia e efetividade; 
 

 Cabe ao Comitê dirimir questões de interpretação de qualquer das diretrizes deste 
Código, bem como tomar conhecimento e julgar os casos de violação, analisando as 
eventuais infrações e comunicando aos gestores responsáveis a ocorrência 
acompanhada de parecer, para adoção das medidas disciplinares cabíveis; 
 

 É de competência do Comitê a análise de situações que não estão previstas neste 
código, sendo soberano na definição das medidas que deverão ser adotadas. 

 
8.2. Diretrizes Gerais  
 

 A violação a este Código devidamente identificada, bem como seu autor, 
independentemente de posição hierárquica, estará sujeita a aplicação de medidas 
disciplinares aplicáveis, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, podendo ser alvo 
de comunicações formais à reguladores, podendo, inclusive, haver comunicação ao 
cliente da MESTRA prejudicado pela ação ou omissão do colaborador;  
 

 Em caso de dúvidas ou dilemas éticos, o Comitê, bem como eventualmente outros 
gestores direcionado pelo comitê, são as fontes competentes para um correto 
esclarecimento; 
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 A identificação de situações conflitantes com o Código, ou mesmo aquelas que não 
estejam nele contidas, podem surgir de forma inesperada em nosso cotidiano, 
cabendo a cada um a responsabilidade de se posicionar a respeito; 

 
 Quando a situação requerer, o colaborador deverá utilizar-se do Canal de Denúncias, 

sem receios de represálias, para relato dos fatos, sendo imprescindível a apresentação 
de dados consistentes. Não obstante, estará sempre disponível a Diretoria, para que 
seja comunicado qualquer desvio de conduta ou informação que se demonstre 
contrária às premissas deste documento; 
 

 O sigilo da apuração de ocorrências será rigorosamente aplicado e o anonimato de 
quem comunicou os fatos será assegurado a quem o desejar, implicando na 
fundamentação consistente daquilo que for comunicado; 
 

 O Comitê é responsável pela interpretação do texto e pela definição de condutas que 
não tenham sido previstas no Código, bem como pela apreciação de temas 
encaminhados por seus membros. 
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