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Introdução 

O Programa Integrado de Desenvolvimento e 
Qualificação de Fornecedores – Prodfor – é 
reconhecido pela transparência, honestidade, 
responsabilidade e integridade de suas práticas e 
operações. É essencial para todas as partes 
interessadas que sua reputação seja preservada e 
que seja mantida a relação de confiança com 
todos com os quais se realizam negócios ou 
atividades a estes relacionadas. 

As pessoas que integram o quadro de 
colaboradores do Prodfor – representantes de 
empresas mantenedoras, funcionários ou 
contratados do Instituto Euvaldo Lodi – IEL-ES, 
consultores ou auditores independentes ou 
voluntários, permanentes ou temporários, com 
qualquer tipo de vínculo contratual ou 
extracontratual, em qualquer nível da organização 
– comprometem-se a conduzir suas atribuições e 
responsabilidades com elevados padrões 
profissionais, considerando a ética, a moral e os 
valores, tais como a honestidade, a dignidade, a 
veracidade, a exatidão, a imparcialidade, a 
disciplina e o sigilo, contribuindo para o aumento 
do prestígio do programa e de sua credibilidade 
perante todas as partes interessadas. 

Para o melhor entendimento deste documento, 
são adotados abaixo os conceitos utilizados 
quanto à: ética, moral e valores. 

Ética: é a disciplina ou campo do conhecimento 
que trata da definição e avaliação do 
comportamento de pessoas e organizações. É 
uma reflexão acerca de valores e critérios que 
justificam a escolha de determinadas condutas 
consideradas boas e corretas, em detrimento de 
outras. A ética lida com os comportamentos que 
podem ser considerados ideais pela sociedade, 
num dado momento. É não querer para o outro o 
que você não quer para si. A palavra ética, do 
grego ethos, tem a mesma base etimológica da 
palavra moral, do latim mores. Os dois vocábulos 
significam hábitos e costumes, no sentido de 
normas de comportamento que se tornaram 
habituais. 

Moral: é aquilo que é aceito pelo grupo, conduta, 
padrão de comportamento, norma praticada 
(escrita ou não), costume. O comportamento ideal 
é definido por meio de um código de conduta ou 
código de ética, implícito ou explícito. 

Valores: são julgamentos a respeito do que é 
desejável e indesejável e oferecem justificativas 
para as decisões. São conceitos fundamentais em 

torno dos quais a organização foi construída. 
Representam às convicções dominantes, as 
crenças básicas, aquilo em que a maioria das 
pessoas acredita. São elementos motivadores que 
direcionam as ações das pessoas na organização, 
contribuindo para a unidade e a coerência do 
trabalho. Sinalizam a busca permanente em 
termos de padrão de comportamento de toda a 
equipe na busca da excelência. Valores são 
referências para a tomada de decisão estratégica. 

Este Código de Ética é um documento de 
referência que integra e reforça os valores 
essenciais do Prodfor na prática do cotidiano, 
sendo fonte de reflexão e balizador de conduta de 
seus diversos atores. 

O respeito aos princípios deste Código de Ética 
estabelece as condições essenciais para dar 
sustentação ao êxito duradouro do Programa e 
consolidar sua imagem ética, que pauta a atuação 
de seus colaboradores não apenas em preceitos 
legais na condução do Programa, mas, da mesma 
forma, em valores socialmente aceitos, como 
respeito às pessoas, cumprimento das leis, 
igualdade e verdade. 

 

Declaração de Valores 

Valores essenciais às práticas: 

Comprometimento: A perenidade e o 
crescimento sustentável decorrem dos 
compromissos assumidos por todos os envolvidos 
com os objetivos do Prodfor. 

Excelência: Deve estar presente em todas as 
atitudes e ações, com disposição de fazer bem, 
em espírito e em verdade, promovendo a melhoria 
contínua, a inovação e o aprendizado, 
contribuindo para a aquisição de conhecimentos, 
habilidades, valores, convicções e atitudes que 
acentuem a manutenção, o crescimento e o 
desenvolvimento do programa e dos participantes 
(clientes e fornecedores). 

Integridade: A atitude correta e transparente 
perante todos os públicos relacionados é 
fundamental para manter a credibilidade 
conquistada. 

Respeito: Promover um ambiente em que todos 
desenvolvam suas atividades com alegria, 
espontaneidade e segurança, respeitando a 
diversidade de gênero, raça e cor, cultura, religião, 
crenças e opiniões, mantendo um clima 
organizacional saudável. Levar em conta a 
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motivação do outro, entender todos os pontos de 
vista envolvidos; ouvir opiniões, construir 
consensos. 

Responsabilidade: Contribuir com o 
desenvolvimento social, tendo a consciência e 
atitude positiva em relação ao quanto as suas 
ações impactam no seu ambiente de atuação e 
das partes interessadas. 

 

Conduta geral 

É rigorosamente exigido a todos os colaboradores 
do Prodfor, no exercício de suas atividades no 
Programa ou em nome dele: 

1. Recusar-se a aceitar ou receber, direta ou 
indiretamente, gratuidades ou vantagens 
pessoais de qualquer natureza que 
representem valor, provenientes de 
fornecedores ou seus representantes que se 
relacionam com o Prodfor. Não aceitar 
honorários, comissão ou atenções pessoais 
que representem valor, de fornecedores 
participantes, atuais ou de anos anteriores. Isto 
inclui: recebimento de valor em espécie, de 
presentes, de empréstimos, de serviços, de 
viagens de lazer ou férias, de privilégios 
especiais, de moradia ou de hospedagens, com 
exceção de brindes promocionais de pequeno 
valor, limitado a R$100,00 (cem reais).  

Se houver dúvida, é recomendável a respeitosa 
não aceitação. 

Exceções deverão ser submetidas ao Comitê 
Executivo. 

Não são considerados favorecimentos os 
recebimentos por parte dos auditores do 
Prodfor, quando da realização das auditorias a 
eles designadas, quanto à: ressarcimento de 
despesas operacionais de deslocamento e 
estadia, alimentação, pedágio e 
estacionamento, os quais constam no 
documento OD-QUA-001 - Regras do Prodfor - 
fase de qualificação de fornecedores, de 
conhecimento das empresas fornecedoras. 

2. Não se apresentar ou executar qualquer 
atividade em nome do Prodfor, ou passando a 
impressão de estar agindo dessa forma, sem 
estar devidamente autorizado para tal. Quando 
autorizado, apresentar-se apenas na função 
específica para a qual tenha sido designado. 

3. Não agir de forma indigna, indecorosa, 
antiprofissional e sem zelo, junto ao público e a 

interlocutores que possam, de alguma forma, 
associar sua imagem a do Prodfor. 

4. Zelar sempre pela correta aplicação deste 
Código de Ética e não se omitir quanto a 
consultar ou informar ao Comitê Executivo do 
Prodfor sobre possíveis ocorrências de 
violação. 

5. Não usar informações privilegiadas do 
Programa como forma de obter vantagens 
pessoais ou de oferecer serviços profissionais. 

6. Não utilizar ou reproduzir, em benefício próprio, 
para fins comerciais, profissionais, acadêmicos 
ou de recebimento de vantagens diretas ou 
indiretas, sem prévia autorização, quaisquer 
materiais ou publicações, total ou parcialmente, 
de propriedade do Prodfor. 

7. Não se comunicar com os fornecedores 
candidatos, solicitando documentação, 
informações ou esclarecimentos sobre sua 
participação ou quaisquer outros assuntos 
relativos ao processo de desenvolvimento, sem 
autorização prévia do Comitê Executivo do 
Prodfor, exceto nas condições operacionais do 
Programa previstas em seu regulamento; 

8. Não usar a logomarca do Prodfor como 
identificação de sua condição de auditor, 
membro efetivo, consultor ou outra função, 
exceto se autorizado pelo Comitê Executivo do 
Prodfor. 

9. Tratar os fornecedores qualificados e em 
qualificação de forma igualitária em todas as 
atividades do Programa. 

10. Na compra de materiais ou serviços 
destinados ao Prodfor é proibida a 
participação de empresas que tenham como 
sócios ou gestores os colaboradores do Prodfor 
ou seus familiares. Exceções devem ser 
comunicadas previamente ao Comitê Exectivo, 
para deliberação quanto à sua participação. As 
práticas de contratação são regidas pela 
Norma Corporativa 003, do Sistema FINDES – 
Aquisição de Bens e Serviços, item 4.3.6, 
aplicáveis ao IEL-ES. Quaisquer casos de 
desvios serão tratados pelo sistema disciplinar 
do Sistema FINDES, estando sujeitos às 
penalidades previstas no item 7 da referida 
norma. 

 

Confidencialidade 

É rigorosamente vedado a todos os 
colaboradores, no exercício de suas atividades no 
Prodfor: 
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1. Divulgar, discutir ou utilizar, para qualquer 
finalidade não autorizada, qualquer informação 
obtida no âmbito do Prodfor. Tais informações 
incluem, além da metodologia usada pelo 
Prodfor, a propriedade intelectual, informações 
comerciais e financeiras relacionadas a 
qualquer processo interno ou de fornecedores 
participantes e outras informações de natureza 
confidencial. 

2. Revelar para pessoas não autorizadas pelo 
Comitê Executivo do Prodfor, informações que 
possam identificar fornecedores de ciclos 
anteriores, atuais e futuros, ou sobre sua 
gestão. 

3. Divulgar ou compartilhar, formalmente ou 
informalmente, as informações recebidas 
durante o processo de auditorias, relativas aos 
fornecedores atuais ou de ciclos anteriores, 
evitando discuti-las até mesmo com familiares, 
pessoas de seu relacionamento, outros 
auditores e colegas de profissão, exceto 
quando esta troca de informações fizer parte do 
processo de avaliação das auditorias, no 
âmbito do Grupo Técnico de Auditorias do 
Prodfor. 

4. Reproduzir ou divulgar as informações contidas 
nos Relatórios de Auditoria ou em qualquer 
outro documento utilizado no processo de 
avaliação dos fornecedores. 

5. A captação de imagens ou sons deve ser 
autorizada pelas empresas e para uso previsto 
no Programa, mantendo-se restrito ao âmbito 
do processo avaliado. 

 

Conflito de Interesses 

É rigorosamente vedado aos colaboradores do 
Prodfor: 

1. Aceitar a designação para participar da 
auditoria de fornecedor, se houver ou puder 
parecer haver qualquer situação de conflito de 
interesses, em vista de fatores objetivos e 
subjetivos que possam ser ou parecer 
impeditivos de uma avaliação independente e 
imparcial. 

2. Realizar, em nome do Prodfor, quaisquer 
recomendações de prestadores de serviços 
(consultorias, softwares, profissionais 
especializados, etc.), cabendo a cada 
fornecedor realizar sua livre escolha de 
serviços a serem contratados. 

a) Os fatores objetivos previstos são: 

I. Manter ou ter mantido relacionamentos 
comerciais e financeiros com o fornecedor 
ou pessoas que o representem, diretos ou 
indiretos, por razões pessoais ou 
profissionais. 

b) Os fatores subjetivos previstos são: 

II. Possuir qualquer interesse financeiro que 
possa impactar negativamente no 
desempenho das funções ou auferir 
benefícios financeiros de quaisquer 
relações comerciais entre o fornecedor e o 
Prodfor, nos casos em que se possam 
influenciar as decisões relacionadas. 

III. Estabelecer ou influenciar, direta ou 
indiretamente, relações comerciais, com 
fornecedores do ciclo atual de certificação, 
que possam comprometer o processo de 
avaliação. 

IV. Ter experiências anteriores importantes 
relacionando-se com o fornecedor ou 
concorrentes, por qualquer razão, que 
possam influenciar suas decisões, 
incluindo-se histórico de vínculo 
empregatício com o fornecedor auditado 
nos termos da norma de referência. 

V. Possuir opinião formada pela mídia, por 
terceiros ou qualquer outra fonte de 
informação, ou preconceitos em relação ao 
fornecedor. 

VI. Tentar influenciar decisões do Prodfor 
sobre quaisquer assuntos visando obter 
benefícios pessoais diretos ou indiretos. 

VII. Prestar serviços ou pertencer ao quadro 
societário de empresas (fornecedores) que 
estejam no processo de implantação e 
certificação. 

 

 

Fraude e Corrupção 

1. O Prodfor possui o compromisso de estar em 
conformidade com todas as leis anticorrupção 
do Brasil. 

2. O Prodfor não efetua pagamentos com a 
finalidade de realizar negócios, influenciar 
decisões ou induzir pessoas a conceder 
permissões indevidas em seu benefício. 

3. Os colaboradores do Prodfor não podem 
oferecer, dar ou prometer, direta ou 
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indiretamente, vantagem indevida a quaisquer 
fornecedores ou seus representantes. 
 
 

Casos omissos ou 
extraordinários 

Os casos omissos e de inobservância às regras e 
princípios estabelecidos serão avaliados pelo 
Comitê Executivo do Prodfor, que deliberará sobre 
ações ou sanções cabíveis, sendo que até a 
deliberação do Comitê a pessoa permanecerá 
afastada de suas atribuições e/ou atividades. 

 

Ouvidoria 

Os casos de denúncia envolvendo os 
colaboradores do Prodfor serão recebidos pelo 
Superintendente do IEL-ES e pelo Coordenador 

Geral do Prodfor, os quais analisarão a denúncia 
e, caso procedente, submeterão ao Comitê 
Executivo para o devido tratamento. 

Canal de denúncia: 
ouvidoria.prodfor@findes.org.br 

 

Anexos 

1. Termo de Confidencialidade 
2. Termo de Isenção de Conflito de Interesses 
3. Termo de recebimento e concordância com o 

Código de Ética e seus anexos 
4. Norma Corporativa – Aquisição de Bens e 

Serviços – NC-FINDES-003. 
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Anexo 1 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
Anexo 1 

Folha 

01/01 

Revisão: 

00 

 

 

Eu, __________________________________________________________,  portador do RG 

___________________, comprometo-me em não divulgar, disponibilizar ou utilizar quaisquer 

dados ou informações a respeito de métodos, processos, registros e demais informações do 

Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores – Prodfor e de suas partes 

interessadas (Mantenedores, Fornecedores, Instituto Euvaldo Lodi e Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo), sem a autorização formal do Comitê Executivo, durante ou após o 

vínculo com este programa. 

 

 

Vitória - ES, ________de ____________________de _________ . 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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Anexo 2 
TERMO DE ISENÇÃO DE 

CONFLITO DE INTERESSES 

Anexo 2 

Folha 
01/01 

Revisão: 

00 

 

Eu, __________________________________________________________, portador do RG 

___________________, atuante no Prodfor nesta data na função de 

________________________, comprometo-me a manifestar, a qualquer tempo, a existência de 

vínculos atuais, passados ou previsíveis, de natureza técnica, comercial ou pessoal, que possam 

gerar conflito de interesses com as atividades por mim desenvolvidas para o Programa de 

Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores – Prodfor e de suas partes interessadas 

(Mantenedores, Fornecedores, Instituto Euvaldo Lodi e FINDES), concordando em: 

 Não receber, direta ou indiretamente, vantagens pessoais de qualquer natureza que 

representem valor, provenientes de fornecedores ou seus representantes que se relacionam 

com o Prodfor. 

 Não possuir qualquer interesse financeiro que possa impactar negativamente no 

desempenho das funções ou auferir benefícios financeiros de quaisquer relações comerciais 

entre o fornecedor e o Prodfor, nos casos em que se possam influenciar as decisões 

relacionadas. 

 Não ter realizado experiências anteriores importantes relacionando-se com o fornecedor, por 

qualquer razão, que possam influenciar suas decisões. 

 Não tentar influenciar decisões do Prodfor sobre quaisquer assuntos visando obter benefícios 

pessoais diretos ou indiretos. 

 Não prestar serviços ou pertencer ao quadro societário de empresas (fornecedores) que 

estejam no processo de implantação e certificação. 

Declaro ter conhecimento de que, enquanto vinculado ao Prodfor, qualquer atividade técnica a ser 

realizada para Fornecedores que esteja relacionada com os objetivos do programa, deverão ser 

previamente autorizadas pelo Comitê Executivo. 

Vitória - ES, ________de ____________________ de _______ 

 

_________________________________ 

Assinatura



Código de Ética – PRODFOR – Revisão 00    8 

Anexo 3 TERMO DE RECEBIMENTO E 

CONCORDÂNCIA 

Anexo 3 

Folha 

01/01 
Revisão: 

00 

 

Eu, __________________________________________________________, portador do RG 

___________________, colaborador do Prodfor nesta data na função de 

________________________, declaro ter recebido um exemplar do Código de Ética do Prodfor e 

seus anexos e concordo com todos os termos ali estabelecidos, compromentendo-me a cumpri-lo 

em sua totalidade, denunciando a ouvidoria, caso tome conhecimento de algum desvio. 

 

Vitória - ES, ________de ____________________de _________. 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

01/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

02/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

03/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

04/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

05/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

06/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

07/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

08/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

09/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

10/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

11/12 
Revisão: 

00 
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Anexo 4 NORMA CORPORATIVA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS – NC-FINDES-003. 

Anexo 4 

Folha 

12/12 
Revisão: 

00 

 


