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APRESENTAÇÃO 

Enumerar os motivos que levam uma empresa a ser admirada e bem-sucedida é uma tarefa 

difícil de realizar. Essa percepção é construída com o tempo, considerando uma série de 

aspectos, que englobam desde a qualidade dos produtos e serviços que oferece à forma como 

se relaciona com a sociedade. Todos esses fatores representam sua prática de atuação e 

podem ser resumidos em um único documento: o código de ética e conduta. 

Mais do que um simples manual, o código de ética e conduta descreve a essência da 

organização, detalhando seu propósito, princípios e valores, e traduzindo-os em regras de 

comportamento. É fundamental dar transparência a essas práticas, de forma que possam ser 

seguidos por diretores, colaboradores, fornecedores e parceiros, mas, também, para 

apresentar à sociedade qual é o papel social da companhia. 

O código de ética e conduta é um documento que estabelece os princípios e as normas que 

definem as práticas de atuação de uma empresa. No dia a dia, serve como um guia de 

referência para todos os integrantes, fornecedores e parceiros da organização, aqueles que 

precisam tomar decisões considerando as atitudes previstas no código. E Quais são os 

benefícios que um código de Ética e Conduta pode trazer a uma organização? 

 Promove o alinhamento de posturas 

 Tem caráter educativo - é um instrumento de transformação social 

 Consolida a cultura organizacional 

 Melhora o desempenho e a imagem da empresa 

O Código de Conduta e Ética da Mestra Consultoria 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 Consultoria aqui descrito é o modelo 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 consultoria uma empresa de referência, não só para o Mercado de Consultoria, mas 

para todos nós! 

 

   __________________________________________ 

Flávio Roberto Riva 
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1. INTRODUÇÃO 

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 eles de cunho regulatório, estratégico ou competitivo. Nossa metodologia de projetos 

fortalece o resultado obtido pela entrega de produtos ao invés do tradicional e simplório 

“serviço prestado”. 

Temos como diretiva os seguintes premissas: 

 Missão 

“Gerar diferencial competitivo nos negócios de nossos clientes através de serviços de alto 

desempenho em gestão e capacitação empresarial, consultoria e auditoria.” 

 Visão 

“Ser parceiro efetivo na obtenção de ganhos mútuos com excelência e responsabilidade 

socioambiental” 

 Valores 

“Confiança, entusiasmo, ética, respeito, qualidade e relacionamento.” 

Com o compromisso de proporcionar excelentes resultados para seus clientes a Mestra 

Consultoria conta com profissionais especializados em cada segmento de atuação, oferecendo 

produtos e 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.  

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 à base de todos os demais preceitos descritos neste Código, sabedores de 

que o que fizermos hoje é o que determinará o nosso sucesso amanhã. 
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2. NOSSOS PILARES 

 

O Conceito Confiança é definido 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-entendido, práticas oportunistas, polêmicas infundadas, riscos desnecessários e 

boatos vazios em um mercado cujas questões éticas adquirem relevância fundamental a 

cada dia. 

 

 Instituição – 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. 

 

 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.  
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3. POSTURA PROFISSIONAL 

 

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 Consultoria 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. 

Um comentário inapropriado ou uma atitude inadequada de um Profissional pode refletir 

negativamente em sua imagem pessoal e também na da empresa. 

Acreditamos que uma postura saudável favorece o desempenho profissional e propicia 

qualidade de vida. Portanto, encorajamos nossos Profissionais a desempenharem atividades 

físicas por meio de patrocínios de eventos desportivos.  

Além disso, valorizamos uma atitude consciente em relação ao meio ambiente e incentivamos 

que todos os nossos colaboradores atuem de forma a evitar desperdícios e o consumo 

desnecessário dos materiais e recursos naturais. Por isso, é imprescindível que nossos 

colaboradores utilizem de forma racional os materiais da empresa. Por exemplo: documentos 

impressos, materiais de escritório ou materiais descartáveis. 

Compreendemos a importância das mídias sociais como ferramentas de interação social e de 

manifestação de posições políticas, culturais e esportivas. Contudo, recomendamos aos 

Profissionais que atuem de forma responsável nas mídias sociais das quais façam parte, 

evitando abordagens desrespeitosas, discriminatórias ou que possam gerar um entendimento 

desfavorável, tanto ao Profissional quanto à MESTRA. 

Na Mestra Consultoria não toleramos qualquer violação a este Código ou a qualquer política. O 

colaborador, parceiro e/ou fornecedor que infringir qualquer elemento destes documentos, 

será submetido às medidas disciplinares, que podem incluir desde a rescisão do contrato de 

trabalho, parceria e/ou fornecimento ou outras consequências permitidas por lei. As medidas 

disciplinares incluem todos os colaboradores, de estagiário a sócios. 
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4. GESTÃO DE CONFLITOS E INTERESSES 

 

Os colaboradores devem zelar pelo melhor interesse da Mestra Consultoria. 

Não é permitido aos colaboradores exercer atividades de concorrência e conflito de interesse 

com negócios da Empresa. Um conflito de interesse pode surgir na oportunidade de ganho ou 

vantagem pessoal do colaborador ou pessoa diretamente relacionada ao colaborador em 

detrimento da preservação da imagem e dos interesses da Mestra Consultoria. 

Devemos como colaboradores zelar pela imagem da Empresa e por nossa imagem profissional.  

Para tanto a empresa determina algumas diretrizes  

 Relacionamento com terceiros 

A Mestra Consultoria preza por ter um relacionamento íntegro com seus fornecedores, 

concorrentes e demais terceiras. Devemos tratar todos com quem relacionamos com a mesma 

honestidade e integridade com que desejamos ser tratados. 

Colaboradores não devem negociar com fornecedores e terceiros em troca de vantagens 

pessoais, ou em benefício de alguém que não a própria empresa. Além de evitar condutas 

anticompetitivas, os nossos colaboradores devem respeitar a concorrência, agindo de maneira 

justa, não fazendo, portanto, divulgação de informações enganosas a respeito da Mestra 

Consultoria. 

 Estratégia de aceitação de clientes (KYC, AML, DD) 

Uma estrutura com KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) e DD (Due 

Diligence) padroniza a prevenção de riscos através de fatores relevantes. Na descrição do 

cliente é definido um nível de risco que ele pode oferecer à empresa e, com base nos critérios 

levantados, é possível decidir qual cliente pode ser aprovado ou não. 
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 Gestão de segurança da informação 

As informações tratadas no âmbito corporativo da Mestra Consultoria devem circular em 

ambientes informatizados seguros, controlados pela Empresa.  Fica expressamente proibido o 

uso de equipamentos não autorizados para armazenar, acessar ou transportar informações 

dos negócios da Mestra Consultoria. Desta forma, não é permitida qualquer alteração na 

configuração dos equipamentos corporativos, armazenar conteúdo particular e efetuar 

downloads de programas da web sem autorização prévia, bem como instalar e utilizar 

softwares não homologados, jogos e músicas.  

Consequentemente, os recursos e equipamentos usados para finalidade profissional são de 

propriedade da Mestra Consultoria, e seu uso deve ser exclusivo do interesse da Empresa. 

Nesse sentido, a Mestra Consultoria detém o direito de gravar ou monitorar quaisquer dos 

seus meios eletrônicos. 

Finalmente não é permitido manter registros, cópias e documentos de clientes ou da Empresa 

em computadores particulares. A inobservância deste requisito configura descumprimento às 

regras do Compliance bem como, com as normas internas de proteção de dados e sigilo a que 

a Empresa está sujeita. 

 Gerenciamento da tecnologia da informação 

A disponibilização dos recursos de Tecnologia da Informação, bem como equipamentos de 

telefonia, e-mails, acesso à internet, uso de softwares e hardwares, e demais equipamentos 

concedidos ao uso dos Colaboradores da Mestra Consultoria, devem ser usufruídos para a 

execução das atividades corporativas da Empresa. Os Colaboradores devem estar cientes que a 

Empresa tem acesso aos registros destes recursos, e consequentemente, não deverão ter 

expectativa de privacidade. A utilização de tais recursos para assuntos particulares deve ser 

feita de forma consciente e comedida. Os dados e registros produzidos pelos colaboradores e 

mantidos física ou eletronicamente sob custódia da Mestra Consultoria, são de propriedade 

exclusiva da empresa. 

 Disponibilização e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades 

Presente é qualquer gratificação, favor, benefício, desconto, ou qualquer item tangível ou 

intangível que tenha valor monetário. O oferecimento e o recebimento de brindes, cortesias, 

refeições, bebidas, itens promocionais, hospedagem ou cartões de presente entre 

Colaboradores, Terceiros e Clientes devem ser de valor despretensioso, limitando-se ao valor 

equivalente à 50,00 USD (Cinquenta dólares americanos). De modo a atender às funções 

estratégicas de lembrança da marca e/ou agradecimento, como por exemplo, livros, canetas, 

cadernos, calendários e agendas, que possuam o logo da Mestra Consultoria. Todos os 

Colaboradores devem trabalhar no melhor interesse da Empresa, evitando ações que criem 

um conflito de interesses real ou compreendido como impróprias às relações institucionais. 

Entretanto, quando houver necessidade, estes podem ser oferecidos ou recebidos, visto que 

permitidos pela legislação vigente e pela “Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades”, 

desde que não seja empregado o objetivo de influenciar indevidamente as decisões. Qualquer 

brinde ou presente fora deste valor, deve ser comunicado à alta direção da empresa. 
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 Garantia de não retaliação 

Não haverá desligamento, retaliação ou discriminação perante os Colaboradores da Mestra 

Consultoria por abordarem questões de natureza ética, sendo importante que os colegas de 

trabalho continuem os tratando com respeito e dignidade. Àqueles que acreditarem ter sido 

exposto à retaliação, devem levar o assunto ao Comitê de Ética. A Mestra Consultoria informa 

que a retaliação contra Colaboradores não será tolerada, pois acredita na importância de um 

ambiente saudável de trabalho onde todos possam falar das preocupações a respeito de 

questões éticas, sem prejuízo ao profissional. 

 Gerenciamento de recursos humanos 

A Mestra Consultoria defende o fiel cumprimento dos direitos humanos, não tolerando sob a 

forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no relacionamento entre Colaboradores 

quanto dos Colaboradores perante Terceiros em virtude de raça, cor, religião, filiação política, 

nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade ou condição física. Os mesmos princípios 

descritos acima deverão ser observados quanto à contratação, promoção, mérito ou 

determinação da remuneração de Colaboradores ou prestadores de serviço. A Mestra 

Consultoria defende uma política de recursos humanos justa, baseada em desempenho 

meritocrático, deixando claras as expectativas que pautam os processos de avaliação e 

promoção. 

 Responsabilidade ambiental 

Todos os Colaboradores e Parceiros da Mestra Consultoria devem conduzir suas atividades 

através de práticas que preservem o meio ambiente e promovam o desenvolvimento 

sustentável, ao utilizar de forma responsável os recursos, incluindo água, papel e energia sem 

desperdício e agindo com responsabilidade social e ambiental.  

Para tanto, a Mestra Consultoria opera em conformidade com todas as leis ambientais 

aplicáveis e é comprometida a apoiar o desenvolvimento econômico, social e cultural das 

áreas em que conduz negócios. 

 Relacionamento com o poder público 

O presente “Código de Ética e Conduta Profissional” não permite doações a agentes públicos, 

partidos políticos e seus membros ou a quaisquer candidatos a cargos públicos, no Brasil ou no 

exterior, bem como a familiares ou equivalentes, com o intuito de obter benefício pessoal ou 

para a empresa. 

Estando vetado oferecimento, autorização ou promessa, diretamente ou através de terceiros, 

de vantagem indevida de qualquer natureza, seja em dinheiro, bem ou a agentes políticos. 

O oferecimento de brindes a agentes públicos apenas está autorizado quando não houver 

valor comercial, sendo assim, distribuída a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual, 

em eventos especiais ou datas comemorativas, sem destinação centrada a órgãos ou 

autoridades específicas, respeitando-se, sempre, as regulamentações e políticas aplicáveis à 

contraparte respectiva. 
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No que tange os Colaboradores, é permitido fazer doações com seus próprios recursos, desde 

que respeitada à legislação vigente e sem qualquer envolvimento da Mestra Consultoria.  

Assim, os Colaboradores têm total liberdade para exercer seus direitos políticos, preservando a 

empresa de qualquer vinculação a posições político-partidárias, inclusive em manifestações no 

ambiente de trabalho. 

 Uso das redes sociais 

Os Colaboradores da Mestra Consultoria são responsáveis pela boa reputação da Empresa. 

Portanto, devem atentar-se com o conteúdo que produz nas redes sociais, pois estará atrelado 

à imagem da Companhia. Assim, os valores que a instituição preserva devem ser à base da boa 

conduta dos seus Colaboradores nos ambientes digitais, em conformidade com a preservação 

da marca, da propriedade intelectual, dos serviços e dos interesses da Mestra Consultoria. 

 Gestão de reembolso e despesas de viagem 

O subsídio de benefícios e o reembolso de despesas relacionadas às viagens e hospedagens 

dos Colaboradores, poderão ser efetuados pela Mestra Consultoria, desde que estejam em 

conformidade com a “Política de Reembolso de Despesas”. 

 Plano de comunicação externa 

A Mestra Consultoria entende que o relacionamento com a imprensa ou meios de 

comunicação, deve ser feito pelos colaboradores da área do Marketing, ou por colaboradores 

previamente autorizados a dar entrevistas e/ou prestar esclarecimentos em nome da Empresa. 

Para tanto, o Colaborador(a) deverá ser devidamente autorizado pela Diretoria ou pelo CEO da 

empresa antes de se manifestar, podendo expressar exclusivamente o ponto de vista 

institucional da Mestra Consultoria, não estando autorizado a expor opiniões pessoais a 

respeito dos temas tratados.  

Desta maneira, o conteúdo a ser divulgado deve ser previamente revisado e aprovado, de 

modo que assegure a consistência das informações compartilhadas. 
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5. CANAL DE DENÚNCIAS 

 

Nosso canal de denúncias fica disponível 24 horas por dia e deve ser utilizada pelos 

colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros de negócio para esclarecer dúvidas, relatar 

ou denunciar alguma situação que, porventura, possa gerar questionamentos sobre conduta e 

ética. 

Quando há relato ou uma denúncia é importante que o Colaborador se sinta totalmente 

confortável para relatar, pois a Mestra Consultoria por meio de seu Programa de Compliance e 

Políticas garante o anonimato e a não retaliação ao profissional que agiu de boa-fé. 

É importante destacar que se um colaborador, fornecedor e/ou parceiro de Negócio estiver 

ciente ou suspeite de uma violação a este Código, ou as políticas da Empresa, devem relatar 

essas preocupações imediatamente no Canal de Denúncias, por meio do link:  

https://denuncia-mestraconsultoria.getcompliance.com.br/mestra-consultoria/ 

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 

evidências formais do que está sendo denunciado. Alegações vagas, não específicas ou sem 

comprovação do ocorrido são mais difíceis de serem apuradas.  

 enhuma retaliação ou punição ser  tomada contra qualquer pessoa que realizou uma 

denúncia de boa-fé e com convicção razo vel de que um Colaborador da empresa praticou, ou 

est  próximo de praticar uma conduta em violação a este Código, outros procedimentos da 

empresa, ou em violação   lei, norma ou regulamento governamental. Seu relato ser  aceito, 

sempre respeitando o preceito de boa-fé, mas não o absolve (se estiver envolvido) ou a 

qualquer pessoa por violação ou suspeita de violação a este Código. 

 

 

https://denuncia-mestraconsultoria.getcompliance.com.br/mestra-consultoria/
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6. CONFIDENCIALIDADE 

 

A Mestra Consultoria preza pela confidencialidade e privacidade das informações de nossos 

colaboradores e clientes. Estabelecemos controles e processos internos para manter os dados 

pessoais e de clientes sob sigilo, conforme os requisitos Legais. Podendo, sempre que 

necessário, compartilhar essas informações entre as empresas-membro, respeitando a 

legislação vigente. 

Desta maneira, os Colaboradores devem utilizar as informações classificadas como 

confidenciais, exclusivamente para fins profissionais, estando permanentemente proibido o 

uso para benefício próprio ou de terceiros, descumprindo com a finalidade para quais estas 

informações foram recebidas, respeitando sempre a integridade e a confidencialidade dos 

dados circulados, produzidos e mantidos nos sistemas ou equipamentos de propriedade da 

Mestra Consultoria, durante e após a vigência do contrato que estabelece o vínculo dos 

colaboradores e clientes da Empresa. 

Ao assinar o “Código de Conduta e Ética Profissional”, os colaboradores, fornecedores e 

parceiros de negócio concordam expressamente que a Mestra Consultoria pode compartilhar 

essas informações, de acordo com seus interesses comerciais. 

 Proteção de dados pessoais 

Importante destacar que a Mestra Consultoria também possui uma política de privacidade de 

dados pessoais, a qual está orientada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no. 13.709 

de agosto de 2018. Nossas políticas de Tecnologia da Informação buscam atender as boas 

práticas de governança de dados e padrões internacionais. 
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7. COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA  

O Comitê de Ética e Conduta da Mestra Consultoria 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;  

 

 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 Consultoria; 

 

 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. 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. 
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9. 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 Consultoria ou 

qualquer outra pessoa ou empresa prejudicada 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; 

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. 

 


