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 1 INTRODUÇÃO

A    Interact    Solutions,  empresa  brasileira  que  atua  no  mercado  de

Tecnologia da Informação desde 1999, destaca-se no cenário nacional, no ramo

de atuação de serviços de software e desenvolvimento de soluções e sistemas,

em  especial  nos  segmentos  de  gestão  da  estratégia,  processos,  qualidade,

relacionamento e riscos. A organização está sediada na cidade de Lajeado, Rio

Grande do Sul,  com a sede Interact Solutions onde conta com as equipes de

Administração,  Produtos  e  Desenvolvimento  e  Negócios  e  a  Interact  Bridges,

Unidade  de  Pesquisa,  Inovação  e  Internacionalização,  atuando  em  Negócios

Internacionais,  Clientes  e  Serviços.  Também  possui  uma  unidade  de

desenvolvimento e pesquisa situada em Santa Cruz do Sul.

Por  estar  inserida  em  uma  sociedade,  a  Interact  Solutions  preza  por

padrões de conduta ética em suas atividades e paralelamente atuando com o

compliance em consonância com os valores da Organização, quando se relaciona

com clientes, fornecedores, canais de distribuição, colaboradores, comunidade,

sociedade e demais partes interessadas. Por este motivo, definiu um Código de

Ética, Conduta e Compliance, baseado nos valores e princípios da empresa, com

o  objetivo  de  orientar  os  principais  objetivos,  processos  internos,  filosofia

empresarial, direitos, deveres e benefícios corporativos e individuais. 

Este código aplica-se a todos, desde a direção, aos colaboradores efetivos,

estagiários,  bolsistas,  temporários  e  terceiros  relacionados  com  as  empresas

Interact Solutions, Interact Development, Interact Technology, Interact Consulting
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e  aos  Canais  de  Distribuição.  É  aplicável  em  todas  as  atividades  realizadas

interna e externamente, considerando todo o mercado de atuação. Devido a sua

abrangência,  o  Código de  Ética,  Conduta  e  Compliance é  compartilhado  com

todas as partes  interessadas já citadas anteriormente,  além da comunidade e

sociedade. 
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 2 FILOSOFIA CORPORATIVA

A Interact aprovou conjuntamente, em análise do Grupo Gestor Estratégico

a sua missão, visão, valores e negócio. Estas diretrizes direcionam e balizam o

comportamento das lideranças e suas equipes.

 2.1 Visão

Ser referência internacional em soluções tecnológicas para a inteligência

corporativa.

 2.2 Missão

Pesquisar, desenvolver e entregar soluções com qualidade e colaboração

às organizações que buscam a excelência em gestão, proporcionando valorização

e  crescimento  sustentável  dos  clientes,  unidades,  parceiros,  colaboradores,

fornecedores e sociedade.

 2.3 Valores e Princípios

• Competitividade e Sustentabilidade

• Comprometimento e Qualidade

• Ética e Responsabilidade Social

• Inovação e Empreendedorismo

• Relacionamento e Colaboração

• Respeito e Confiança
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 3 CÓDIGO DE ÉTICA

 3.1 Princípios Éticos

Os princípios éticos definidos pela Interact devem nortear as decisões e

serem aplicados nos relacionamentos do dia-a-dia para um bom convívio social.

Conceitualmente, a ética estuda o moral e os costumes das pessoas, trata-

se do comportamento individual em relação a sociedade. Além disso, estabelece

um conjunto de princípios, normas e condutas que visam alcançar a melhor forma

de agir coletivamente.

 3.2 Da Honestidade e do respeito às Pessoas

Ser honesto é ter mais que uma virtude, é inspirar segurança e integridade.

Portanto,  uma  pessoa  íntegra  e  que  preze  pela  honra,  mantém  a  reputação

baseada  na  ética,  moralidade,  transparência  e  clareza nas  informações  e

precisão na condução das atividades.

Em  todos  os  relacionamentos  se  pratica  a  retidão  e  a  sinceridade,

entregando o que foi prometido, cumprindo as condições contratadas, observando

as políticas, normas internas e externas estabelecidas e agindo com base nos

ideais  da  verdade,  justiça  e  integridade  moral.  Não  deverá  aceitar

relacionamentos que podem deixar em situações embaraçosas ou vantagens que

visem influenciar nossa tomada de decisões e que manipulem favorecidos.

Sistema de Gestão Interact – SGI Página 7 de 19



É dever dos colaboradores e canais de distribuição da Interact tratar com

respeito  todas as pessoas nas relações internas e externas,  independente  do

cargo ou posição que ocupem. A cortesia e o respeito orientam nossas ações,

considerando  as  diferenças  individuais  e  os  espaços  alheios,  assegurando  o

tratamento justo às pessoas.

 3.3 Da Responsabilidade

O comportamento responsável exige identificação e comprometimento com

metas  estabelecidas  pela  empresa.  Cada  profissional  deve  ser  um  agente

consciente de seu papel e de suas responsabilidades para com os resultados da

excelência  esperados  em  relação  aos  clientes,  fornecedores,  canais  de

distribuição  e  comunidade.  Preservar  a  confidencialidade  e  lidar  com

discernimento em relação as informações a que temos acesso. Da mesma forma,

requer  cuidado,  zelo  e  resguardo com a marca,  a  imagem e o patrimônio  da

empresa.

 3.4 Dos Contratos

A  Interact assegura o cumprimento  dos contratos firmados,  de qualquer

natureza, com clientes, colaboradores, fornecedores e unidades.

 3.5 Do Respeito às Normas, Políticas Internas e às Leis

As  normas  e  políticas  internas  têm  como  principal  objetivo  tornar  o

ambiente  de  trabalho  mais  seguro,  agradável  e  respeitável  para  todos.  Esse

conjunto  de  normas  e  procedimentos  busca  não  apenas  o  respeito  à

individualidade, mas, também, tornar a Interact um modelo de organização para o

mercado.

Outra importante finalidade das normas e políticas internas é estabelecer

critérios  claros  de  relacionamento  entre  as  áreas,  de  direitos  e  deveres  dos

profissionais,  de modo a criar  sinergia entre toda a diversidade envolvida pela

Interact.

Um dos alicerces da Interact é a sua orientação para conduzir os negócios

com  base  nas  determinações  da  legislação.  As  leis  federais,  estaduais  e

municipais vigentes, bem como as internacionais dos locais em que há atuação
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da Interact, com destaque às leis de defesa ao consumidor, de ordem econômica,

tributária,  trabalhista  e previdenciária,  servem de balizadoras para as decisões

internas.
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 4 CÓDIGO DE CONDUTA

 4.1 Apresentação, postura pessoal e comportamento 

A  conduta  e  apresentação  pessoal  no  exercício  diário  da  profissão

contribuem para a imagem da organização e do próprio profissional. A aparência

pessoal demonstra sua auto-estima e atenção que você tem consigo. A forma de

se vestir, roupas passadas, cuidados básicos com barba, cabelos, hálito e unhas

causam boa impressão.

Um  bom  profissional  preocupa-se  em  ter  atitudes  e  comportamentos

adequados ao ambiente de trabalho,  sendo compromisso de todos na Interact

tratar as pessoas da mesma forma, independente de origem, sexo, idade, raça,

convicções filosóficas, políticas, religiosas ou condição social.

É conveniente evitar assuntos de trabalho com clientes e pessoas que não

fazem parte da organização. A discrição também é  evidência de  competência,

evita constrangimentos e desentendimentos no ambiente de trabalho. 

É vedado a ingestão de qualquer substância ilícita que possa atrapalhar o

desempenho de suas atividades, fumar no ambiente de trabalho ou em atividades

relacionadas ao trabalho, bem como fazer uso de entorpecentes e portar qualquer

espécie  de  arma.  É  dever  dos  colaboradores  efetivos,  diretores,  estagiários,

bolsistas  e  temporários  comunicar  à  Organização  caso  faça  uso  de  algum

medicamento que interfira no desenvolvimento das atividades.
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 4.2 Disciplina e trabalho em equipe

É  preciso  disciplinar-se  para  implantar  e  desenvolver  melhorias.  Ser

disciplinado significa cumprir compromissos no dia, local e hora marcada, para a

organização, clientes, canais de distribuição e comunidade em geral. Espera-se

que a disciplina não precise ser ordem imposta e sim livremente consentida uma

vez  que  é  conveniente  e  necessária  ao  funcionamento  regular  de  uma

organização.

Para que se possam alcançar os resultados é necessário que se esteja

sempre pronto para colaborar com a empresa e com o colega. O sucesso de

todos se faz por meio do esforço conjunto.

Os trabalhos em equipe ou grupos são criados porque existe uma tarefa a

ser realizada, que é muito grande para ser feita por uma única pessoa. Pode-se

dizer que uma equipe bem sucedida é formada por um grupo de indivíduos que

trabalham em conjunto a fim de atingir um objetivo. Isso acontecerá quando a

equipe for unida e todos os esforços forem em uma única direção.

 4.3 Qualidade no trabalho

Qualidade é um processo inesgotável de busca pela excelência, que deve

fazer parte de todos os momentos e situações da vida. Ela não está somente

naquilo  que  pode  ser  melhorado,  mas  também  a  manutenção  dos  níveis

alcançados, sendo parte da busca da melhoria contínua e permanente.

Erros no começo do processo podem comprometer o produto final e toda a

organização sentirá. Os clientes estão cada vez mais exigentes e a concorrência

mais  acirrada.  Se  uma  organização  não  atende  os  padrões  esperados,  será

procurado outro fornecedor. Portanto cada profissional precisa ter em mente que

qualquer trabalho é importante e precisa ser feito com qualidade.

 4.4 Atendimento

O  profissional  tem  o  dever  de  tratar  o  cliente  interno  e  externo  com

cortesia, respeito, simpatia e dedicação. É o que faz a diferença no decorrer da

história. O atendimento qualificado cria um diferencial competitivo em relação à

concorrência, melhorando a imagem e reputação da empresa junto aos parceiros
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e clientes. Devem ser evitados comentários inoportunos e críticas aos serviços

prestados por colegas ou outros profissionais, e deve-se valorizar o seu trabalho,

o seu conceito e a imagem da empresa.

 4.5 Utilização da Estrutura Física

Em relação à estrutura física, mantenha sempre organizado e limpo o seu

local  de  trabalho.  Mantenha  os  equipamentos  que  não  estiverem  em  uso

desligados  e  protegidos  adequadamente.  As  passagens  e  corredores  devem

permanecer desobstruídos, portas de armários, de banheiros e gavetas fechadas.

 4.6 Da Informação e da Propriedade Intelectual

O  resultado  do  trabalho  de  natureza  intelectual  e  de  informações

estratégicas  geradas  na  empresa  é  de  propriedade  exclusiva  da  Interact.  O

profissional é responsável por tratar de forma confidencial as informações sobre a

propriedade intelectual a que tenha acesso. É vedada a utilização e/ou divulgação

destas  informações,  mesmo  que  de  maneira  informal,  salvo  mediante  prévia

autorização do superior imediato. 

Todos  são  responsáveis  pela  guarda  de  documentos  relativos  as  suas

atividades  e  devem  assegurar  que  as  informações  confidenciais  não  estejam

expostas a outros profissionais ou a terceiros em trânsito pela área em períodos

de ausência de seu local  físico de trabalho.  A obrigação de confidencialidade

continuará  vigorando  mesmo  depois  do  término  do  vínculo  com  a  Interact

Solutions. Ao desenvolver atividades laborais na Organização, todo profissional

assina  e  consente  com  o  DC  185  Termo  de  Responsabilidade  e

Confidencialidade.

 4.7 Pontualidade e assiduidade

A pontualidade e assiduidade são extremamente importantes para que se

possa  atender  aos  clientes  dentro  dos  prazos,  todos  precisam  ter  a

responsabilidade de estar no seu local de trabalho dentro dos horários previstos,

assim serão evitados atropelos e o trabalho em equipe não será prejudicado.
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 4.8 Advertências

O  não  cumprimento  das  condutas  previstas  no  código,  poderá  levar

aplicação de advertências.

 4.9 Discriminação

A Interact busca oferecer um ambiente de trabalho onde os colaboradores

são tratados de maneira justa, sem discriminação. Decisões sobre contratação,

promoção,  demissão,  transferência,  compensação  e  treinamento  devem  ser

tomadas com base em critérios relacionados ao trabalho,  como,  por  exemplo,

formação, experiência, habilidades, desempenho, valores e liderança. Raça, cor,

religião, gênero, idade, estado civil, lugar de origem e deficiência não influenciam

nas decisões.

Não é aceitável:

• assédio moral – caracterizado pelo constrangimento, intimidação ou abuso
de poder, sem distinção hierárquica;

• o assédio sexual:  caracterizado quando há constrangimento,  intimidação
ou abuso de uma pessoa hierarquicamente superior a outra inferior;

• má conduta ou mau procedimento - atos de humilhação e/ou insinuação de
qualquer natureza, entre as pessoas, sem distinção hierárquica;

• qualquer tipo de trabalho infantil, escravo ou forçado.

 4.10 Propina

A empresa  sempre  age  de  forma  íntegra  e  transparente,  valorizando  a

confiança das partes envolvidas. Dessa forma, é inadmissível qualquer oferta ou

pagamento, de qualquer tipo ou espécie, de propinas ou suborno a quem quer

que seja, estando as partes sujeitas às punições cabíveis.

 4.11 Pagamento impróprio e indevido

Não são aceitos pagamentos impróprios e indevidos, mesmo que aconteça

em  virtude  de  erro  humano.  Caso  haja  alguma  exceção,  a  regularização  do

pagamento deverá ser realizada no ato da identificação. Partes que agirem de má

fé estarão sujeitas às punições cabíveis.
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 4.12 Recebimento de Presentes

A  Interact  reconhece  que  presentes  podem  ser  vistos  como  sinais  de

apreço ou gratidão. Quando colaboradores receberem presentes direcionados à

Interact, deverão comunicar e entregar à Administração. Já quando o presente for

para  o  colaborador,  apenas  brindes  institucionais  de  clientes,  parceiros  ou

recebidos  em  eventos  poderão  ser  aceitos,  sendo  de  bom senso  dividir  com

colegas.

 4.13 Acesso e postagens a redes sociais

A  Interact  valoriza  a  reputação  e  a  credibilidade,  e  busca  fortalecer  a

imagem  da  organização  como  entidade  confiável.  A  participação  dos

colaboradores  é  essencial  para  manter  essa  imagem,  isto  significa  que  a

percepção das pessoas acerca da Interact pode ser influenciada pela postura de

cada  indivíduo  que a  representa.  Assim,  ter  cuidado  ao  expor  a  empresa  na

internet e mídias sociais faz-se necessário. Ao afirmar em seu perfil que você é

colaborador da Interact, deve atentar-se ao que publica, observando publicações

contrárias às políticas da empresa. O compartilhamento de produtos e serviços

referentes  à  Interact,  somente  poderão  ser  feitos  se  já  divulgados  nos  perfis

oficiais  da empresa.  Deve-se ter  um maior cuidado quando as postagens são

durante o horário de expediente. 

 4.14 Doações

A Interact participa de projetos sociais e realiza campanhas internas que

beneficiam a diversas entidades. Entretanto, não são feitas doações à caridade

que possam consistir  em algum benefício  pessoal  ou  como troca de favores.

Apenas apoia-se causas legítimas, de forma transparente e em consonância com

a legislação vigente. 

 4.15 Meio ambiente

A Interact é uma empresa comprometida com o meio ambiente em suas

atividades,  da  criação  de  soluções  até  a  utilização  da  tecnologia  gerada.  No

intuito de minimizar os impactos das atividades e contribuir com a preservação do

meio ambiente, a Interact Solutions, em 2008, criou sua Política Ambiental que

deve ser seguida pelos colaboradores de todas as Unidades.
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 4.16 Relações com a comunidade

Para  relacionar-se  com  a  comunidade  e  sociedade  que  a  Organização  está

inserida,  dentre  algumas  atividades,  está  a  disponibilização  de  colaboradores

para  disseminarem  o  conhecimento  das  diversas  áreas  da  tecnologia  da

informação em instituições de ensino e nas dependências da empresa. Além de

receber  visitas  técnicas,  onde alunos de escolas da região desejam conhecer

uma empresa de desenvolvimento de software.

 4.17 Nepotismo

Na empresa, é vedado o favorecimento de cônjuge, companheiro ou parentes,

por linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, tanto nas relações

de trabalho, como na contratação de terceiros.

Relacionamentos  afetivos,  formalizados ou não,  são aceitos,  desde que

não gerem conflitos de interesses, não sendo admitida relação de subordinação.

 4.18 Tecnologia

A  organização  permanece  atenta  às  mudanças  e  atualizações  em

metodologias e tecnologias.

 4.19 Realização de trabalhos acadêmicos

Trabalhos  acadêmicos sobre a  Interact  somente  poderão ser  realizados

mediante  autorização  prévia  pela  Diretoria,  solicitada  pelo  e-mail

qualidade@interact.com.br.

 4.20 Tratamento das Questões Éticas

O  cumprimento  das  diretrizes  de  Ética,  Conduta  e  Compliance

estabelecidas  neste  código  são  fatores  fundamentais  e  decisivos  para  a

continuidade  das  pessoas  na  Interact,  seja  como  colaborador  ou  Canal  de

Distribuição. Desta forma, não será admitida qualquer infração aos itens deste

código, sob pena de advertências ou, em casos mais graves, rescisão do contrato

ou acordo de trabalho estabelecido. As denúncias relativas ao descumprimento

destas  regras  poderão  ser  feitas  por  qualquer  pessoa,  pelo  e-mail
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compliance@interact.com.br ou  pelo  Canal  Compliance,  disponível  no  site

(www.interact.com.br).

É  importante  que  a  Interact  conheça  os  questionamentos  e  possíveis

violações relacionadas a este Código para que possa orientar e corrigir desvios.
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 5 COMPLIANCE

Compliance relaciona-se com os termos de conformidade, e abrange um

conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos, observados e cumpridos

dentro de uma Instituição. Em função disso, a Interact Solutions demonstra sua

preocupação com o desenvolvimento e a manutenção de padrões éticos e de

integridade,  dos  quais  devem  afetar  os  sócios,  colaboradores,  fornecedores,

clientes ou outros interessados.

 5.1 Compliance Office

O Compliance Office é o grupo interdisciplinar, formado pelo Compliance

Officer e Diretores. Caberá a eles a adoção de medidas corretivas e disciplinares

cabíveis, e ainda garantirá a imparcialidade e demonstrará o compromisso com

todo o processo investigativo de denúncias.

Em caso de impedimento ou afastamento, temporário ou permanente, de

algum dos membros, a Direção indicará o nome do novo integrante, que assumirá

o cargo.

As  decisões  são  autoaplicáveis  e  no  caso  de  decisões  não-unânimes,

ocorrerá votação. Ainda, será informado periodicamente acerca do andamento de

suas  atividades  (se  estão  sendo  adotadas  medidas  corretivas  ou  preventivas,

treinamentos, divulgações, conscientizações, etc.) aos interessados, preservando-
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se em todas as hipóteses  a  confidencialidade da denúncia  e  o anonimato  de

quem a realizou. 

 5.2 Canais de denúncia

Em  caso  de  suspeita  de  violação  a  qualquer  dos  preceitos  aqui

estabelecidos, deverá ser realizada denúncia, a qual deve conter, dentre outras

informações, (1) breve relato dos fatos; (2) nome dos envolvidos, integrantes, ou

não, da Interact  Solutions; (3) data do ocorrido; e (4) se preventivo, quando o

denunciante acredita que a violação possa ser consumada.

O Programa de Compliance da Interact  dispõe dos seguintes canais de

denúncia:

a) O canal de denúncia inserido na estrutura do SA Strategic Adviser. A

mensagem é direcionada para o Compliance Office da Interact. O rastreamento

do IP da máquina em que foi originada a mensagem é terminantemente proibido,

de  forma  a  assegurar  a  confidencialidade  da  denúncia  e  o  anonimato  do

denunciante;

b)  O  e-mail  compliance@interact.com.br,  gerenciado  pelo  Compliance

Office da Interact.  Assim como o canal  de denúncia anterior,  qualquer pessoa

interessada,  da  Interact  ou  não,  pode  denunciar  irregularidades  que  tenha

conhecimento;

c)  Contato  direto  com  o  Compliance  Office  ou  com  qualquer  membro

diretor da Interact Solutions, de forma presencial, via e-mail ou contato telefônico,

sendo assegurada a confidencialidade de sua identidade.

Após o recebimento da denúncia, o Compliance Office terá o prazo máximo

de 60 (sessenta)  dias,  prorrogável  por  igual  período,  para  adotar  as  medidas

investigativas  que  achar  conveniente  e  necessárias,  sempre  respeitando  a

legislação em vigor.
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Na eventualidade de qualquer integrante do Compliance Office vir  a ser

objeto de denúncia,  este será automaticamente afastado da investigação e os

demais componentes seguirão a instigação.
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