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O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), comprometido com a MISSÃO, 
VISÃO, VALORES e POLÍTICA DA QUALIDADE e valorizando o ser humano em 
sua privacidade, individualidade e dignidade institui o seu Código de Condu-
ta. 

O Código tem como objetivo disseminar um conjunto de princípios que de-
verão nortear as ações e os relacionamentos do Instituto e dos colaborado-
res, entre si e com relação a todas as partes interessadas. Representa a von-
tade institucional de seus gestores de realizar suas atividades sob a égide da 
legalidade, da moral e da ética nas ações individuais ou coletivas.

O Tecpar, tendo como negócio a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação,  elaborou  este  documento  porque   acredita  que  relaciona-
mentos sadios e permanentes são mantidos a partir de interações em que 
prevalecem o respeito ao ser humano, à verdade, à honestidade, à moralida-
de, ao meio ambiente, à diversidade e à vida.

Sob esse cenário, o Tecpar apresenta à sociedade seu compromisso com a 
ética em suas ações, externando-o e materializando-o na forma deste docu-

mento.

Júlio C. Felix
Diretor-Presidente

APRESENTAÇÃO
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A ética é uma característica do ser humano e, por via de consequência, é 

elemento vital na produção da realidade social. É a ciência que estuda os 

valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. A ética encon-

tra como base a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade das pessoas.

Toda pessoa possui consciência crítica, que determina se as ações e as de-

cisões tomadas são certas ou erradas, justas ou injustas, morais ou imorais.

Agir eticamente é construir o próprio caráter em direção à virtude e à reali-

zação do bem comum.

Nesse sentido, o Tecpar considera que a ética é tão importante para a sua 

sobrevivência quanto as pessoas que o compõem e os produtos ou  as so-

luções que desenvolve e que a ética é o conjunto de práticas vivenciadas ao 

longo do tempo que forma o “caráter institucional”, a sua marca e a sua vida 

ao longo do tempo.

A conduta ética é a capacidade de atuar dentro de padrões éticos com co-

erência de princípios e atitudes, colaborando para a harmonia, o equilíbrio 

e o bem comum.

INTRODUÇÃO
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Assim sendo, este Código de Conduta tem como objetivos:

I. Aprimorar e orientar o relacionamento do Tecpar com todos os seus públi-

cos de interesse;

II. Constituir referência individual e coletiva para que todos os colaboradores 

sigam os mesmos valores e padrões éticos de conduta;

III. Fortalecer a imagem interna e externa do Tecpar e de seus colaboradores,   

caracterizando   suas   atitudes   como   morais, éticas e comprometidas 

com a cidadania.

O Código é um guia para a ação. Não substitui ou conflita com os procedimen-

tos vigentes, e sim reafirma e ratifica que as questões referentes à gestão sejam 

permanentemente regulamentadas e devidamente cumpridas.

De cada colaborador é esperada a leitura, a compreensão e aplicação deste 

Código de Conduta em todas as suas atividades e que faça dele uma rotina 

em seu   cotidiano   para   identificar   e   corrigir   as   questões   que   possam 

comprometer o bom nome do Instituto.

INTRODUÇÃO
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PRINCÍPIOS GERAIS
Capítulo 1
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Criar espírito crítico em seus colaboradores com o intuito de desenvolver a 
consciência de agir e tomar decisões conforme os princípios da integridade, 
da verdade, da honestidade, da justiça, da igualdade, da transparência, da le-
galidade, da impessoalidade, da eficiência, do desenvolvimento contínuo, da 
lealdade institucional e do bem-estar da coletividade;

Zelar pela imagem interna e externa da empresa e valores  ins t i tuc ionais , 
bem como pelo cumprimento das exigências legais em vigor;

Manter a conduta e a postura de instituição sólida, pública e confiável, cons-
ciente de sua responsabilidade socioambiental e econômica, que persegue 
resultados de forma honesta, justa, legal e transparente;

Estimular a responsabilidade social, como instituição comprometida que é 
com o Município, o Estado e a União, contribuindo com ações em prol do 
desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade;

Preservar a ordem jurídica, utilizando os princípios da legalidade, da impesso-
alidade, igualdade, moralidade e eficiência como determinantes   da   atuação   
do  Tecpar   no   mercado   e   definindo   a distinção entre interesses pessoais 
e profissionais;

Prezar pela veracidade e sigilo de todas as informações veiculadas interna   ou   
externamente,   visando   a   uma   relação   de   respeito   e compromisso com 
todas as partes envolvidas com o Tecpar;

Repudiar com severidade qualquer atitude guiada por preconceitos relaciona-
dos à origem, sexo, cor, idade, religião, convicção filosófica ou política, classe 
social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação;

Abolir qualquer tipo de comunicação que possa ser considerada discrimina-
tória, racista, obscena, ofensiva ao pudor ou à honra, com qualquer colabo-
rador, terceiros, parceiros ou qualquer pessoa que transitoriamente esteja nas 
dependências do Tecpar.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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PRINCÍPIOS DA DIREÇÃO
Capítulo 2
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Definir e manter o respeito hierárquico, a organização e a disciplina conforme 
a estrutura organizacional e estratégia corporativa do Tecpar;

Promover relações fundamentadas na cooperação, na cordialidade, na impes-
soalidade, na legalidade, na honestidade, na solidariedade e no respeito com 
os colaboradores, concorrentes, clientes e parceiros do Tecpar, cumprindo a 
legislação e todas as regras estabelecidas para esse fim;

Conduzir os negócios, empreendimentos e projetos do Tecpar de modo a 
primar pelo equilíbrio econômico e financeiro;

Definir de modo claro as políticas e programas de preservação do meio am-
biente com dispositivos que assegurem a transparência e a execução dessas 
políticas; 

Tornar a gestão do Tecpar modelo de excelência e de vivência dos compro-
missos éticos e morais previstos neste Código, especialmente pelo seu rigoro-
so cumprimento em todos os níveis hierárquicos do Instituto;

Utilizar-se do cargo de liderança para desenvolver, valorizar e promover a   au-
toestima,   o   comprometimento,   a   motivação   e   o reconhecimento de 
seus liderados;

Assegurar que a comunicação interna e externa seja realizada de forma ética,  
correta,   clara   e   compreensível   a   todos   os   interessados, salvaguardando 
os interesses específicos dos envolvidos;

Garantir recursos à manutenção de canais formais para receber e tratar  su-
gestões,   reclamações,   críticas   e   denúncias   sobre   transgressões  éticas, 
morais e legais provenientes de todas as partes;

Repudiar e não praticar nenhum tipo de favorecimento, nepotismo, constran-
gimento ou assédio moral ou sexual, seja no âmbito interno ou externo do 
Tecpar;

Estimular, disseminar e verificar o efetivo cumprimento e os  compromissos de 
conduta apresentados neste Código.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
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PRINCÍPIOS DO TECPAR
COM OS COLABORADORES

Capítulo 3
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Promover condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional de todos os colaboradores;

Promover um ambiente de trabalho agradável, ético e alicerçado na conduta   res-
peitosa   e   responsável,   estimulando   a   cooperação   nas relações sociais e 
profissionais;

Proporcionar igualdade de oportunidade para o crescimento e desenvolvimento 
profissional;

Garantir segurança e saúde no trabalho, disponibilizando condições físicas e mo-
rais e equipamentos adequados e necessários; 

Respeitar o direito à livre associação, à filiação a sindicatos, partidos políticos, as-
sociações religiosas ou outras legalmente constituídas;

Garantir a privacidade das informações funcionais dos colaboradores;

Disponibilizar canais formais de comunicação para  colher e processar sugestões,   
observações e críticas   para   melhorias   dos   processos internos e externos;

Assegurar o acesso, a disponibilidade e a transparência das informações que afe-
tem os colaboradores;

Assegurar o direito de privacidade e da dignidade da pessoa humana, assim como 
o manejo de informações médicas, funcionais e pessoais;

Repudiar toda e qualquer forma de utilização de trabalho infantil, de assédio moral, 
sexual, político ou religioso, além de outros condenáveis pela lei e pela sociedade;

Opor-se a toda e qualquer forma de preconceito e discriminação, adotando, para 
tanto, políticas claras de recursos humanos; 

Coibir, por meio de políticas institucionais, qualquer ação de nepotismo, repudian-
do o favorecimento à contratação de familiares em detrimento de pessoas mais 
qualificadas;

Considerar que a vida particular do colaborador é um assunto pessoal, exceto nos 
casos que fira as políticas do Tecpar;

Incentivar iniciativas de voluntariado entre seus colaboradores, com ações no Ins-
tituto ou em parceria com segmentos do terceiro setor.

3.1.

3.11.

3.2.

3.12.

3.3.

3.13.
3.14.

3.4.
3.5.
3.6.

3.8.
3.9.

3.10.

3.7.
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PRINCÍPIOS DOS COLABORADORES
COM O TECPAR

Capítulo 4
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Manter em sigilo absoluto as informações da empresa, confidenciais ou não, 
assim como acordos, projetos e estudos de interesse do Tecpar, e abster-se de 
fazer comentários sobre negócios com terceiros, amigos ou parentes;

Primar e zelar pelo nome do Tecpar e não se utilizar de seu cargo ou função 
para obter benefícios ou quaisquer vantagens pessoais;

Abster-se da prática de quaisquer atividades político-partidárias ou ideológicas 
nas dependências do Tecpar, de seus clientes, parceiros ou fornecedores; 

Atender e respeitar rigorosamente as normas do Tecpar, inclusive quanto à 
apropriação indevida de informações e à reprodução não autorizada de docu-
mentos institucionais;

Zelar, cuidar e proteger a higiene, limpeza e manutenção de todas as instala-
ções do Tecpar e atender as normas internas de segurança;

Zelar pela adimplência financeira  pessoal,   principalmente   quando ocupar 
cargo de liderança;

Abster-se de criar situações constrangedoras em razão de empréstimos a ju-
ros ou qualquer outra forma de operações pessoais a colegas, terceiros, clien-
tes ou fornecedores;

Proteger a propriedade intelectual do Tecpar e de terceiros;

Atuar de forma ampla no desenvolvimento profissional e pessoal dos estagiá-
rios  e   aprendizes   que   exercem   atividades   no  Tecpar,   não exigindo nada 
além de sua capacidade física, intelectual e de formação profissional;

Prestar contas, rigorosamente em dia, referentes a despesas administrativas, 
de viagens, projetos, treinamentos ou quaisquer outras realizadas em razão da 
atividade e cuja prestação de contas seja necessária;

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.10.

4.9.
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Agir de forma cortês com todas as pessoas, respeitando as diversidades ét-
nicas, religiosas, culturais, etárias, políticas, psíquicas, de orientação sexual, 
entre outras;

Prestar serviços de elevado padrão profissional, agindo sempre com ho-
nestidade, veracidade, exatidão, imparcialidade e buscando excelência no 
aperfeiçoamento e desenvolvimento das habilidades e competências;

Manter sempre relacionamento profissional, ético, cordial e respeitoso com 
todas as unidades, parceiros, clientes e colegas. Que todas as condutas se-
jam de respeito mútuo, de cooperação, educação e boa convivência;

Atuar de forma proativa na condução das atividades, desenvolver o espírito  
de   equipe   no   desempenho   do   trabalho   e   respeitar   as exigências 
da pontualidade e da assiduidade;

Cultivar a aparência pessoal e utilizar vestuário compatível com o ambiente 
organizacional do Tecpar.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
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PRINCÍPIOS COM
O MEIO AMBIENTE

Capítulo 5



19

Administrar os negócios, projetos, atividades e serviços com responsabilidade 
socioambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável;

Investir na sustentabilidade dos projetos e produtos, maximizando seus bene-
fícios e minimizando os impactos adversos, assim como monitorar procedên-
cia da matéria-prima e destino dos produtos acabados; 

Promover a preservação e a recuperação da biodiversidade, por meio da ges-
tão dos impactos ambientais, de suas atividades, projetos e empreendimentos 
e atender normas e legislação ambiental competente;

Promover o uso sustentável de água e energia, orientar para a redução do 
consumo, a reciclagem de materiais e a coleta seletiva, bem como contribuir 
para a redução da geração de resíduos sólidos; 

Desenvolver ações de gestão ambiental visando à conscientização dos seus 
colaboradores e seus dependentes, prestadores de serviços, comunidade e 
outras partes interessadas; 

Avaliar e identificar os aspectos e impactos ambientais, atuar preventivamente 
e corretivamente na busca das soluções, promovendo a melhoria contínua;

Manter canais de comunicação com seus públicos, objetivando a melhoria 
contínua do seu desempenho ambiental.

                                                         

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.



20

PRINCÍPIOS COM OS CLIENTES
Capítulo 6
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Captar clientes de maneira idônea, sem exercer nenhuma forma de persuasão 
antiética;

Oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam os princípios da sus-
tentabilidade;

Utilizar de tratamento cortês e eficiente, além de certificar-se se todos os   de-
talhes   da   contratação   e   pós-contratação   foram   plenamente compre-
endidos;

Apresentar informações precisas, claras e compatíveis com suas demandas   e   
interesses,  com   o   objetivo   de   oportunizar   relações duradoras entre os 
clientes e o Tecpar;

Assegurar que as informações confidenciais obtidas junto aos clientes sejam 
resguardadas conforme o previsto nos contratos comerciais e convênios;

Repudiar práticas comerciais desleais;

Zelar pelo nome, imagem e logomarca do cliente e sua opinião, usando-os  
como   referência   somente   com   permissão   expressa   do cliente;

Cumprir integralmente os contratos e convênios firmados com os clientes 
conforme legislação contratual vigente;

Resguardar as informações cadastrais de seus clientes, informando-as a   ter-
ceiros   somente   quando   por   obrigação   legal,   devidamente autorizada 
ou mediante ordem judicial.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
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PRINCÍPIOS COM OS
FORNECEDORES

Capítulo 7
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Realizar negociações com os fornecedores devidamente habilitados conforme 
os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Estadual nº   15.608/2007   e   
demais   legislação   pertinente,   atendendo rigorosamente   o   processo   de   
contratação   na   apresentação   das propostas;

Atender com cortesia, respeito e transparência, preservando os interesses das 
partes envolvidas conforme os princípios da legalidade, imparcialidade, da ho-
nestidade, da moralidade e da eficiência;
 
Manter relações comerciais com fornecedores que não pratiquem concorrên-
cia desleal, que atendam as normas de preservação do meio ambiente, que 
não utilizem trabalho infantil, forçado ou compulsório, além de outros conde-
náveis em lei;

Disponibilizar aos empregados de empresas prestadoras de serviços, quando 
em atividade no Tecpar, um ambiente limpo, saudável e seguro, reservando-se 
o direito de exigir obediência às políticas internas adotadas;

Atender integralmente as normas internas do Tecpar que dispõem sobre saú-
de, segurança e higiene e respeitar as placas de sinalização; 

Atuar de forma que nenhum dos colaboradores que participam do processo 
de aquisição direta ou de licitação venha a obter qualquer tipo de vantagem;

Dar ciência aos fornecedores de bens e serviços de que eles e seus empre-
gados, quando a serviço do Tecpar, devem respeitar os princípios   éticos   e   
normas   de   conduta   definidos   neste   Código, enquanto existir vínculo 
contratual com o Tecpar.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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PRINCÍPIOS COM A COMUNIDADE
Capítulo 8
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Conhecer as necessidades das comunidades com as quais mantém parceria 
e implantar ações e executar projetos que agreguem valor com higiene,  se-
gurança,  soberania,   qualidade,   preservação   do   meio ambiente, desen-
volvimento profissional e educacional, entre outros; 

Promover ações que contribuam para a formação da cidadania e para o de-
senvolvimento sustentável das comunidades com as quais se relaciona, evi-
tando qualquer envolvimento em políticas partidárias;

Manter canais de comunicação com as comunidades para avaliar o impacto   
das   ações   implementadas,   identificando   os   resultados positivos ou cor-
rigindo eventuais distorções ocorridas;

Estimular o trabalho voluntariado, incentivando o espírito de solidariedade 
no ambiente institucional, a fim de atender qualitativa e economicamente as 
comunidades em que atua.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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 PRINCÍPIOS COM A SOCIEDADE
Capítulo 9
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Honrar pagamentos, rigorosamente no prazo certo, referentes a taxas, impos-
tos e outros encargos, conforme estabelecido em lei;

Comunicar e divulgar sua atuação à sociedade, difundindo à imprensa infor-
mações claras e corretas, esclarecendo-as quando for necessário;

Opor-se ao tráfico de influência que incida em vantagem econômica, repu-
diando qualquer forma de corrupção ou propina;

Integrar esforços com instituições ou empresas, quando o objetivo maior for 
em prol do desenvolvimento econômico, social ou ambiental da região, em-
basado pela cordialidade, cooperação e conduta ética;

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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COMITÊ DE ÉTICA
Capítulo 10
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O Tecpar criará um Comitê de Ética, ao qual caberá julgar os casos de violação 
de maior gravidade deste Código e propor a aplicação de sanções discipli-
nares cabíveis, bem como deliberar sobre o esclarecimento de dúvidas com 
relação ao seu texto;
  
O Comitê de Ética será composto por pelo menos 4 (quatro) membros: o Ge-
rente da Divisão de Gestão de Pessoas e integrantes a serem designados pela 
Diretoria Executiva do Tecpar; 

O Diretor-Presidente do Tecpar poderá participar do Comitê de Ética por soli-
citação do Gerente da Divisão de Gestão de Pessoas ou em virtude da matéria 
tratada;

O Comitê de Ética será convocado pelo seu coordenador, e das suas reuniões 
se lavrarão atas.

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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 DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo 11
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O presente Código de Conduta vigorará por tempo indeterminado, cabendo 
ao Comitê de Ética promover a sua divulgação e a sua atualização, nunca su-
perior a um período de 2 (dois) anos;  

Serão levadas ao conhecimento de todos os colaboradores e fornecedores 
do Tecpar as diretrizes de conduta contidas neste Código, que também estará 
disponível no site www.tecpar.br.;

Áreas específicas do Tecpar poderão estabelecer políticas e regras de conduta 
próprias que necessariamente devem ser harmônicas com este Código de 
Conduta e devem ser conhecidas pelos colaboradores de tais áreas;

Nenhum colaborador pode alegar desconhecimento do presente Código, em 
nenhuma hipótese e sob nenhum argumento.

Abril/2012

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
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