
 

1. OBJETIVO DO CÓDIGO ÉTICO. JUSTIFICATIVA 

 

Este Código de Ética reflete a identidade do GPO, de acordo com seus valores 

essenciais. 

Deste ponto de vista, o Código de Ética pretende ser um instrumento que sirva para 

proteger a identidade e a missão da Entidade em cada uma das suas áreas de atividade. 

É um compromisso que assume a orientação de sua intervenção social, que é imposto 

a si mesma e que inspira seus esforços e objetivos. 

Seus princípios éticos baseiam-se em sua Missão, sua Visão, seus Princípios e seus 

Valores compartilhados, que refletem sua disposição em servir com responsabilidade e 

excelência técnica e social. 

Este Código de Ética é um compromisso para o pessoal interno e externo, e não uma 

mera declaração de intenções. Ele é aplicado à toda a organização, estabelecendo 

critérios para o comportamento de seus profissionais e colaboradores com todos os 

assuntos relacionados à Entidade. 

E, tudo isso, com integridade, responsabilidade ética e social, sustentabilidade, 

igualdade de oportunidades e transparência e com absoluto respeito ao compromisso 

de cumprir toda a legislação e regulamentação que se aplica, com tolerância zero aos 

crimes. 

 

2. PRINCIPIOS GERAIS 

 

• Planejamento adequado das ações a serem realizadas; 

• Um rigoroso controle interno de produção, custos e recursos humanos e 

materiais; 

• Um bom ambiente de trabalho; 

• Treinamento contínuo da equipe; 

• Uma metodologia de trabalho com estilo próprio, fruto da nossa experiência; 

• Cumprimento da legislação vigente, requisitos ambientais e de segurança e 

saúde no trabalho e de nossos clientes; 

• Feedback da informação; 

• O desenvolvimento da inovação tecnológica e a aplicação de critérios de 

sustentabilidade ambiental e medidas preventivas e de proteção; 

• O compromisso de prevenir danos e a deterioração da saúde; 

• Solidez financeira. 

 

Para: 



 

• Criar valor real para a Companhia através de soluções adaptadas às 

necessidades de nossos clientes públicos e privados, antecipando suas 

necessidades, proporcionando agilidade, qualidade técnica e propostas 

ambientalmente sustentáveis nas soluções fornecidas, bem como um tratamento 

personalizado para alcançar sua satisfação; 

• Oferecer produtos e serviços inovadores, com grande contribuição de valor, e 

prestar serviços globais com conhecimento local; 

• Fornecer a estrutura para estabelecer e revisar os objetivos de qualidade, meio 

ambiente e segurança e saúde ocupacional; 

• Obter lucratividade nos negócios; 

• Melhorar continuamente a eficiência na gestão e desempenho do Sistema de 

Gestão; 

• A conciliação do trabalho e da vida familiar; 

• Abrir novos mercados; 

• Aumentar o prestígio profissional da empresa, baseado no reconhecimento e 

confiança de nossos clientes; 

• Reduzir a possível contaminação ou deterioração que nossos produtos poderiam 

causar; 

• Incentivar a redução do consumo, a reutilização de materiais e a reciclagem; 

• Evitar danos e deterioração da saúde. 

 

3. PRINCÍPIOS PARA A DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE DELITOS  

 

A GPO acredita que a responsabilidade pela correta aplicação desses princípios cabe 

a toda a organização, portanto, espera que a equipe se aproprie do espírito dessa 

política e colabore em seu desenvolvimento. Esta política é revisada anualmente, está 

disponível para todas as partes interessadas e é apoiada pelos objetivos aprovados a 

cada ano. 

 

Especificamente, os princípios gerais de ação referentes à detecção e prevenção de 

delitos nos quais se baseia a atual Política de Prevenção e Detecção do Crime são os 

seguintes: 

 

• Perseguir os mais altos padrões de transparência, honestidade e 

responsabilidade, promovendo tolerância zero diante de ações irregulares na 

GPO 

• Respeitar a legislação vigente aplicável ao escopo de atuação da organização 

e, em particular, aos seus regulamentos internos incorporados no Código de 



 

Ética, Código de Conduta, Regulamento Disciplinar do Regimento Interno e 

outras regulamentações próprias; 

• Implementar as medidas apropriadas para impedir a prática de atos ilícitos. 

estabelecendo processos de controle ao alcance dos funcionários e órgãos 

governamentais. Esses controles devem ser atualizados e contínuos e evitar que 

exista qualquer pessoa não esteja sujeita a eles; 

• Promover o envolvimento pessoal na prevenção e detecção de atos ilegais 

instruindo a todos no assunto, bem como promovendo a disseminação do "Canal 

Ético" como meio de comunicar comportamentos que possam representar um 

perigo para a GPO, bem como qualquer outra conduta contrária ao Código de 

Ética, Código de Conduta, Regulamento Disciplinar do Regimento Interno, 

demais regulamentações próprias e a legalidade em geral; 

• Criar figuras que coordenem essas ações. No caso da GPO, a figura do OFICIAL 

DE COMPLIANCE é quem faz o link com o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

(ambos constituem os ÓRGÃOS DE CONFORMIDADE); 

• Facilitar o desempenho dos ÓRGÃOS DE CONFORMIDADE, fornecendo-lhes 

os meios e ferramentas apropriados e necessários para realizar o seu trabalho 

de uma forma otimizada e eficaz; 

• Reagir imediata e efetivamente a um relato de um suposto delito e prosseguir 

com sua investigação respeitando os direitos tanto do denunciante quanto dos 

denunciados, e tentando evitar agir de forma desproporcional e discriminatória 

ao estabelecer sanções e qualquer outro tipo de medidas disciplinares; 

• Informar as autoridades competentes sobre os supostos delitos, oferecendo 

cooperação total nas investigações subsequentes que possam surgir. 

 

 

 


