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APRESENTAÇÃO 
 

Em seus mais de 35 (trinta e cinco) anos de atuação no segmento de energia, a I.G. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (“I.G.-TD”) sempre pautou a sua trajetória 

pela conduta ética e profissional de seus colaboradores, sócios e acionistas, nas relações 

estabelecidas entre estes no âmbito interno, ou no âmbito externo com os seus clientes, 

parceiros, fornecedores, além da comunidade em geral.  

 

A qualidade dos serviços prestados e a constante inovação tecnológica dos seus processos 

também sempre esteve entre os diferenciais de atuação da I.G.-TD e resulta das constantes 

adaptações às necessidades do mercado, sempre com respeito às leis, à comunidade, aos seus 

colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. 

 

Hoje essa história dá um passo adiante por meio da implementação de um PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE que nada mais é do que uma ferramenta de COMPLIANCE específica, 

desenvolvida pela I.G.-TD, seguindo as melhores práticas1 , a fim de prevenir, detectar e 

remediar a prática de atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013 e também parar regular outras 

situações de interesse da Companhia. 

 

Nesse sentido, além do propósito de elaborar um documento escrito para nortear a atuação 

da I.G.-TD na relação com a Administração Pública, nacional ou estrangeira, este PROGRAMA 

DE INTEGRIDADE trará em seus ANEXOS as POLÍTICAS da Companhia, o PLANO de 

preservação do negócio, além do CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA da I.G.-TD, documento este 

que deve orientar o comportamento de todos aqueles que participam da implementação dos 

seus negócios. 

 

As diretrizes do PROGRAMA DE INTEGRIDADE servem a todos os profissionais que atuam 

dentro da I.G.-TD e suas subsidiárias ou coligadas, englobando, sócios, acionistas, 

conselheiros, diretores, funcionários, estagiários e demais partícipes da companhia. Atinge 

também eventuais fornecedores, prestadores de serviço, subcontratados e demais terceiros 

em suas relações com a I.G.-TD. 

 

                                                           
1 A elaboração do PROGRAMA DE INTEGRIDADE segue, entre outros, as diretrizes legais previstas na 
Lei nº 12.846/2013, assim como a orientação veiculadas pela CGU, no que diz respeito às “Diretrizes 
para Empresas Privadas”, disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf. Acesso em 
1º/03/2018. 
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A conduta esperada de todas as pessoas abrangidas por estas diretrizes deve ser concretizada 

em todos os relacionamentos da I.G.-TD com seus interlocutores, sejam eles clientes, 

fornecedores, parceiros, concorrentes, agentes públicos ou privados ou entes com 

competências delegadas pelo Poder Público. 

 

As diretrizes e orientações aqui contidas não diferem, em grande medida, daquilo que sempre 

foi e continua sendo praticado diariamente por todos aqueles que trabalham na I.G.-TD, ou 

com ela se relacionam profissionalmente. 

 

Trata-se, portanto, de uma consolidação que visa atender às melhores práticas 

contemporâneas de detecção e tratamento de irregularidades, aprimorar a governança 

corporativa, padronizar os parâmetros de conduta almejados e oferecer novos canais de 

atendimento aos colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. 

 

Estar sempre à frente envolve prevenção. Em um mercado cada vez mais rigoroso e 

regulamentado, este PROGRAMA DE INTEGRIDADE servirá como um guia, a permitir um 

atendimento estrito e cada vez melhor a todos os padrões éticos e profissionais requisitados 

pela lei e pelos segmentos em que a I.G.-TD atua, além de contemplar o aperfeiçoamento 

constante da empresa e diretrizes para a preservação do seu negócio. 

 

Focada em atuar para concretizar a sua MISSÃO de “Ligar pessoas por meio de 

empreendimentos de energia” e atingir a sua VISÃO de “Ser a companhia líder em excelência 

do setor elétrico sul-americano”, a I.G.-TD prosseguirá sua caminhada orientada pelos 

VALORES da “Segurança, Qualidade e Produtividade”, além das diretrizes estabelecidas no 

seu PROGRAMA DE INTEGRIDADE e nas melhores práticas de mercado. 

 

São essas, em breves linhas, as palavras da DIRETORIA da I.G.-TD, aqui representada na 

pessoa de seu DIRETOR PRESIDENTE. 

 

 

Maringá, 10 de dezembro de 2018 
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DIRETRIZES GERAIS 
 

Com base nos objetivos e premissas fixadas na apresentação do PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE da I.G.-TD, passaremos a expor as ferramentas atualmente a disposição de 

todos aqueles que se relacionam com a I.G.-TD para fazer com que este atinja os objetivos 

que levaram à sua elaboração, além das POLÍTICAS, PLANOS e do CÓDIGO DE ÉTICA E 

CONDUTA da I.G.-TD, estes últimos que serão tratados como documentos ANEXOS do 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE, para que sejam periodicamente revisitados, atualizados e 

adequados de modo a estarem sempre atuais e aptos ao atendimento de seus fins. 

 

Antes, porém, traremos algumas definições de termos que serão utilizados ao longo dos 

documentos produzidos que integram o PROGRAMA DE INTEGRIDADE a fim de contribuir 

para o amplo entendimento das informações registradas. 

 

DEFINIÇÕES 
 

Os termos utilizados no âmbito deste PROGRAMA DE INTEGRIDADE que possuem sentidos 

variados ou complexos devem ser interpretados da forma descrita nesta seção, de modo que 

todos possuam o mesmo entendimento acerca dos conceitos e demais documentos 

integrantes do PROGRAMA DE INTEGRIDADE da I.G.-TD. 

 

CANAL DE DENÚNCIAS - Ferramenta de comunicação que permite que qualquer pessoa possa 

trazer ao conhecimento da empresa, voluntariamente e de forma segura, sigilosa e imparcial, 

suspeitas de irregularidade ou de atos ilícitos de colaboradores, fornecedores e prestações de 

serviços que violem as políticas da I.G.-TD 

 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA I.G. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - 

Documento norteador do comportamento de todos os colaboradores da I.G. TRANSMISSÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (I.G.-TD), bem como quaisquer de suas empresas 

subsidiárias integrais ou coligadas. Representa uma política empresarial composta por 

diretrizes e princípios com o objetivo de orientar condutas e mitigar riscos ao submeter o 

desenvolvimento das atividades profissionais que engloba às melhores práticas de 

compliance, fomentando o conhecimento e a execução de condutas conformes aos 

dispositivos legais e regulamentares. 
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COMPLIANCE – Palavra de origem inglesa que representa um dever de cumprimento das 

normas aplicáveis ao negócio, sejam elas de origem legal, regulamentar, interna ou mesmo 

boas práticas relacionadas ao mercado de atuação. 

 

EQUIPE DE COMPLIANCE – Equipe de profissionais responsável por assegurar o cumprimento 

do PROGRAMA DE INTEGRIGADADE. 

 

OUVIDORIA – Canal de comunicação integrado para todas as denúncias, reclamações, 

sugestões ou informações de colaboradores ou terceiros que façam negócios com a I.G.-TD. 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Documento padronizado, parte integrante da POLÍTICA DE 

SATISFAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES, que visa coletar informações de clientes e 

fornecedores (bem como eventuais terceiros) que desenvolvem atividades profissionais com 

a I.G.-TD, de modo a subsidiar os processos internos de melhoria continua dos serviços 

prestados pela companhia. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – Instruções para preservação do funcionamento do negócio em 

caso de eventos extraordinários que resultem em um risco real de paralisação das atividades 

da I.G.-TD, como graves crises econômicas, acidentes severos, catástrofes naturais e eventos 

similares. 

 

POLÍTICAS - Diretrizes e princípios estabelecidos pela Companhia com o objetivo de orientar 

condutas e mitigar riscos ao submeter o desenvolvimento das atividades profissionais, 

fomentando o conhecimento e a execução de condutas conformes aos dispositivos legais e 

regulamentares. 

 

POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES – Diretrizes da I.G.-TD sobre a 

obtenção e avaliação das percepções de seus interlocutores profissionais, bem como a forma 

de tratamento de eventuais reclamações, sugestões e dúvidas que cheguem a seu 

conhecimento 

 

PROGRAMA – Para os fins deste documento e seus ANEXOS, tem o mesmo significado que 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE. 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE - Ferramenta de COMPLIANCE específica, desenvolvida pela 

I.G.-TD, a fim de prevenir, detectar e remediar a prática de atos lesivos previstos na Lei 

12.846/2013 e também parar regular outras POLÍTICAS de interesse da Companhia. 
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FERRAMENTAS E MECANISMOS DO PROGRAMA 
 

A fim de dar conhecimento, fiscalizar e fazer cumprir este PROGRAMA DE INTEGRIDADE a 

I.G.-TD criou uma EQUIPE DE COMPLIANCE que será responsável pela aplicação deste 

PROGRAMA, conforme as diretrizes fixadas neste documento e seus ANEXOS, além dos canais 

de OUVIDORIA e o CANAL DE DENÚNCIAS, conforme os termos que seguem: 

EQUIPE DE COMPLIANCE 
 

A Diretoria da I.G.-TD, comprometida com a implantação e o desenvolvimento deste 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE, estabeleceu uma EQUIPE DE COMPLIANCE dotada de 

autonomia, com profissionais especializados e responsáveis pela aplicação do PROGRAMA em 

todas as instâncias da Companhia. 

 

Essa equipe possui atuação independente e tem o dever de fazer cumprir as diretrizes do 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE, sendo-lhe delegada autoridade pela própria Diretoria. O apoio 

das diferentes áreas da Companhia é fundamental e pode ser especificamente solicitado pela 

EQUIPE DE COMPLIANCE sempre que houver necessidade. 

 

A equipe é responsável, igualmente, pelos treinamentos direcionados aos colaboradores da 

I.G.-TD para compreensão e cumprimento do PROGRAMA DE INTEGRIDADE. Ela deve 

elaborar os procedimentos e conduzir sua execução, de modo que todos tenham ciência de 

seu papel no desempenho de suas funções. 

 

OUVIDORIA 
 

Para viabilizar e centralizar as ações da EQUIPE DE COMPLIANCE, responsável pelo 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE, fica instituída a OUVIDORIA da I.G.-TD, canal de comunicação 

integrado para todas as denúncias, reclamações, sugestões ou informações de colaboradores 

ou terceiros que façam negócios com a I.G.-TD. 

 

A OUVIDORIA funciona em dias úteis no horário das 08h00 às 17h:30min, estando sempre 

acessível pelo endereço eletrônico ouvidoria@ig-td.com.br e através do site da companhia 

www.ig-td.com.br. Os colaboradores são incentivados a utilizarem esse canal sempre que 

https://www.ig-td.com.br/#contato
http://www.ig-td.com.br/
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houver a necessidade de comunicar à Companhia uma irregularidade, seja ela de conduta 

interna, externa ou mesmo alguma situação fora do controle dos colaboradores e que infrinja 

as diretrizes que compõem o PROGRAMA DE INTEGRIDADE. 

 

A comunicação realizada pela OUVIDORIA é sigilosa, sendo assegurado o tratamento de todas 

as demandas pela EQUIPE DE COMPLIANCE, com o apoio das áreas e, se necessário, da própria 

Diretoria da I.G.-TD. A Diretoria acompanha, inclusive, com muita proximidade os indicadores 

relativos ao tratamento das comunicações realizadas à OUVIDORIA, de modo a tomar 

decisões adequadas para melhoria da ferramenta e do próprio PROGRAMA DE INTEGRIDADE. 

 

Eventuais ações corretivas serão sempre desenvolvidas com atenção e cautela, mas de 

maneira firme no respeito às orientações do PROGRAMA DE INTEGRIDADE. No caso de 

denúncias, os procedimentos proporcionarão sempre uma análise justa e eventuais medidas 

disciplinares serão aplicadas na medida em que resolvam a situação e resguardem as partes 

envolvidas, assim como a I.G.-TD. 

 

Em caso de necessidade de intervenção urgente, a EQUIPE DE COMPLIANCE agirá 

imediatamente e conforme os procedimentos estabelecidos para preservar o ambiente 

profissional e íntegro pelo qual preza a companhia. 

 

CANAL DE DENÚNCIA 
 

Por ser comprometida com os mais altos níveis de transparência, integridade e ética, a I.G.-

TD disponibiliza em seu site a todos os públicos de interesse e à sociedade em geral o CANAL 

DE DENÚNCIAS [https://www.ig-td.com.br/denuncia]. 

 

A ferramenta de comunicação permite que qualquer pessoa possa trazer ao conhecimento da 

empresa, voluntariamente e de forma segura, sigilosa e imparcial, suspeitas de irregularidade 

ou de atos ilícitos de colaboradores, fornecedores e prestações de serviços que violem as 

políticas da I.G.-TD.  

 

Trata-se de um instrumento muito importante no contexto de funcionamento do PROGRAMA 

DE INTEGRIDADE, pois permite que a empresa realize as devidas ações corretivas. As 

denúncias recebidas têm garantia de anonimato e não possuem qualquer risco de retaliação, 

https://www.ig-td.com.br/denuncia
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penalidade ou sanção contra o indivíduo que fez a denúncia. Toda informação será mantida 

em sigilo.  

 

Caso o denunciante opte por não se identificar, a denúncia deverá conter elementos mínimos 

e suficientes para a apuração e averiguação da(s) irregularidade(s). O prazo para que a 

denúncia registrada seja apurada e indicada eventual responsabilização é de 15 dias, 

dependendo do teor e complexidade, podendo este prazo ser prorrogado a fim de viabilizar a 

reunião de documentos e informações adicionais que permitam produzir uma decisão 

fundamentada, imparcial e alinhada com os mais altos padrões de integridade. 

 

ANEXOS AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 

As ferramentas e mecanismos para assegurar o cumprimento do PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE da I.G.-TD devem trabalhar alinhadas com os termos dispostos no CÓDIGO DE 

ÉTICA E CONDUTA. Além deste, há a POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES E 

FORNECEDORES e do PLANO DE CONTINGÊNCIA, os quais conjuntamente seguem como 

ANEXOS a este PROGRAMA DE INTEGRIDADE e devem ser observados. 

 

A estes ANEXOS devem oportunamente ser incluídas novas POLÍTICAS que se mostrarem 

necessárias aos objetivos deste PROGRAMA, de modo que a facilitar a constante revisão e 

atualização de tais documentos, mantendo inalterada a essência deste documento tal qual 

descrita na APRESENTAÇÃO do PROGRAMA DE INTEGRIDADE.  

 

Assim, são parte integrante e inseparável do PROGRAMA DE INTEGRIDADE da I.G.-TD, 

conforme redação própria a ser encontrada em arquivo apartado, os ANEXOS abaixo 

discriminados: 

 

• ANEXO 1 - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA I.G. – TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA S.A. 

• ANEXO 2 - POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES 

• ANEXO 3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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ANEXO 1 - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA I.G. TRANSMISSÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 

 

Este CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA serve como documento norteador do comportamento de 

todos os colaboradores da I.G. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (I.G.-TD), 

bem como quaisquer de suas empresas subsidiárias integrais ou coligadas.  

 

A responsabilidade pelo seu cumprimento e divulgação é comum a todos, no âmbito de suas 

funções, com o apoio e orientação fornecidos pela EQUIPE DE COMPLIANCE da I.G.-TD que 

possui linha direta junto à Presidência da Companhia. 

 

Baseado nos VALORES da empresa e objetivando resguardar a integridade de todos os 

profissionais por ele abrangidos, o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA é uma das ferramentas de 

operacionalização do PROGRAMA DE INTEGRIDADE da I.G.-TD. 

 

As disposições aqui contidas representam um compromisso efetivo de alinhamento aos mais 

elevados padrões de ética empresarial e responsabilidade social, de cumprimento às leis e 

regulamentações setoriais vigentes e busca pela superação da mera conformidade a elas, em 

um processo de melhoria contínua dos processos e procedimentos internos que pautam as 

atividades da companhia. 

 

OBJETIVO 

 

Este CÓDIGO DE CONDUTA representa uma política empresarial composta por diretrizes e 

princípios com o objetivo de orientar condutas e mitigar riscos ao submeter o 

desenvolvimento das atividades profissionais que engloba às melhores práticas de 
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compliance, fomentando o conhecimento e a execução de condutas conformes aos 

dispositivos legais e regulamentares. 

 

A disseminação de tais práticas se dá por meio da divulgação de seu conteúdo a todos aqueles 

que com a I.G.-TD se relacionam, além da identificação de condutas não conformes, 

preventiva ou corretivamente, e sua consequente adequação aos padrões éticos pelos quais 

preza a I.G.-TD. O alinhamento das ações do dia-a-dia ao disposto neste documento preserva 

a imagem da companhia e de seus profissionais, de modo a garantir um ambiente ético e 

íntegro. 

 

DIRETRIZES 

 

Este CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA aplica-se a todos os profissionais que atuam em nome da 

I.G.-TD, suas subsidiárias ou coligadas, englobando, sócios, acionistas, conselheiros, diretores, 

funcionários, estagiários e demais partícipes da companhia ou que trabalhem para esta como 

fornecedores, parceiros ou prestadores de serviços. 

 

As regras de conduta são obrigatórias e devem ser respeitadas sob pena de aplicação das 

penalidades descritas neste documento. As orientações deste CÓDIGO são exemplos de 

condutas, princípios e conceitos valorizados pela I.G.-TD e seus colaboradores, vinculando 

todos àqueles que de alguma forma se relacionem com empresa. 

 

Desse modo, além do respeito incondicional às leis e regulamentações pertinentes, bem como 

às POLÍTICAS e normas internas da Companhia, estas diretrizes se inspiram nos princípios de 

governança corporativa da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa, com foco no desenvolvimento sustentável, acompanhando as evoluções do 

ambiente profissional em que a I.G.-TD atua. 
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Forte nessas premissas, o desrespeito ao disposto neste CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA deve 

ser reportado, o quanto antes, à OUVIDORIA ou ao CANAL DE DENÚNCIAS da I.G.-TD, que 

dará o tratamento devido ao episódio com absoluto sigilo e garantindo o anonimato ao 

denunciante. 

 

Integridade 

 

A retidão de comportamento deve ser exercida rotineiramente, evitando condutas que 

possam influenciar negativamente nos negócios da empresa, de forma direta ou indireta, 

mantendo a higidez das atividades desempenhadas pela I.G.-TD e seus colaboradores.  

 

Desse modo, a título exemplificativo, não serão toleradas pela I.G.-TD as condutas descritas 

no art. 5º, da Lei 12.846/2013, seja nas relações internas ou externas, entre colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviços e clientes, sejam estes vinculados ou não à 

Administração Pública, ou mesmo que diretamente vinculados ao setor privado, a saber: 

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

• Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na lei 12.846/2013; 

• Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 
atos praticados; 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
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• Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

• Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

• Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; ou 

• Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública; 

• Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

Os valores de retidão exemplificados nesta seção devem nortear a realização, quando 

necessário, de parcerias empresariais, consórcios ou sociedades de propósitos específico, de 

modo que a I.G.-TD deverá buscar relacionar-se apenas com parceiros que se comprometam 

com os compromissos estabelecidos neste CÓDIGO. O mesmo se aplica às relações 

estabelecidas com seus fornecedores e prestadores de serviços. 

 

Anticorrupção 

 

A I.G.-TD proíbe e abomina qualquer forma de suborno e demais atitudes dessa natureza, seja 

qual for a sua denominação. Presentes, incentivos, taxas de facilitação, pagamentos, doações 

e demais transações que tenham como intuito o benefício ilegal dos envolvidos são 

estritamente vedados. 

 

A política de distribuição brindes da I.G.-TD é estrita e sua entrega é permitida apenas quando 

a título simbólico, de itens que visem a promoção da imagem da companhia e que possuam 

valor irrisório. Exemplos de brindes permitidos são calendários, chaveiros e cartões 
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institucionais, sempre com a devida validação da Diretoria e com o cumprimento dos 

procedimentos internos respectivos. 

 

Da mesma forma, o recebimento de brindes, presentes ou favores que escapem aos padrões 

simbólicos de cordialidade vinculados à promoção da imagem de outras empresas devem ser 

sempre evitados e imediatamente comunicados à OUVIDORIA ou ao CANAL DE DENÚNCIAS 

da I.G.-TD. 

 

Conflito de interesses 

 

Deve-se evitar situações que possam ocasionar conflitos de interesse, definidos como casos 

em que o interesse pessoal do agente e da empresa colidem. Eventual ocorrência de situações 

dessa natureza deve ser informada à OUVIDORIA ou ao CANAL DE DENÚNCIAS da I.G.-TD, de 

modo a ser devidamente avaliada e tratada. São exemplos de conflito de interesses: 

 

• Priorizar a realização de negócios, em nome da I.G.-TD, com empresas de 

parentes, sócios e/ou amigos próximos; 

• Utilizar recursos ou bens da empresa em benefício próprio, para atividades 

pessoais desvinculadas da atividade profissional; 

• Utilizar da função na I.G.-TD em benefício próprio nas relações com stakeholders 

externos; 

• Promover a concorrência com a I.G.-TD, prejudicando os interesses da 

companhia. 
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Respeito ao próximo 

 

O respeito à natureza e à condição de todos os profissionais, sejam seus colaboradores 

internos ou terceirizados, além dos parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, clientes 

e a comunidade em geral, é imprescindível e inegociável. 

O ambiente de trabalho deve primar por uma relação pautada na confiança, respeito, 

transparência e dignidade. Não serão admitidas, sob nenhuma forma, condutas 

discriminatórias, assédio moral e sexual ou qualquer constrangimento entre seus 

colaboradores.  

 

Os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana são preceitos fundamentais da 

República Federativa do Brasil prestigiados pela I.G.-TD e que devem ser respeitados 

incondicionalmente por todos àqueles que agem em nome da empresa ou com esta se 

relacionam. 

 

Conformidade 

 

O respeito às regras, internas e externas, é um dos fios condutores da atividade profissional 

da I.G.-TD. As normas internas garantem um ambiente de trabalho sadio e produtivo, sendo 

elaboradas sempre em harmonia com as leis e regulamentações vigentes. São exemplos de 

normas internas: políticas, procedimentos, processos, padrões, instruções de trabalho e 

demais documentos orientadores das atividades profissionais da I.G.-TD. 

 

Tal respeito é incondicional e irrestrito, devendo todos os profissionais respeitá-las e fazê-las 

respeitar, informando a OUVIDORIA ou ao CANAL DE DENÚNCIAS. A participação dos 

colaboradores também é de fundamental importância para o constante aprimoramento e 

adequação das normas internas ao ambiente regulatório externo, sendo esperada a 

contribuição de todos nesse sentido, tanto quanto possível dentro de suas funções. 
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São exemplos de condutas que representam uma violação a esses princípios: 

 

• Adulterar ou destruir documentos da companhia; 

• Vazar informações sensíveis a terceiros; 

• Utilizar, copiar ou distribuir material protegido sem autorização, seja softwares 

profissionais ou trabalhos desenvolvidos pela companhia; 

• Atuar de forma ilegal, mesmo que para beneficiar a companhia; 

• Lavagem de dinheiro; 

• Burla de normas de defesa da concorrência; 

• Descumprimento da legislação trabalhista. 

 

Saúde e Segurança 

 

A I.G.-TD reconhece o direito constitucional à saúde e segurança no trabalho, empreendendo 

todos os esforços ao seu alcance para viabilizar um ambiente laboral de acordo aos melhores 

padrões de mercado em seu segmento. Consequentemente, todos devem contribuir com a 

manutenção deste ambiente e a prevenção de riscos. 

 

Envidar esforços, em todas as atividades, para evitar situações que possam trazer prejuízos à 

saúde ou à segurança de si e seus colegas é um dever de cada um dos colaboradores da 

companhia, de modo a construir relações profissionais pautadas pelos valores e objetivos da 

empresa. 

 

A utilização adequada das ferramentas de prevenção (EPI, exames médicos, trajes adequados, 

etc.) é parte obrigatória e fundamental de uma conduta sadia e segura. Observar as normas 

relacionadas e incentivar os colegas a fazê-lo contribui com o ambiente de trabalho de todos. 
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Não será tolerada a assunção irresponsável de riscos que possa vir a colocar o colaborador ou 

demais profissionais que trabalham na I.G.-TD em perigo. Isso vale, inclusive, para condutas 

praticadas fora do ambiente de trabalho, mas que nele causem impactos, como ingressar na 

companhia sob o efeito de álcool ou drogas entorpecentes, por exemplo. 

 

Da mesma forma, a atividade profissional da I.G.-TD é incompatível com o porte de armas, 

razão pela qual este é vedado em todas as suas dependências, à exceção dos profissionais 

expressamente autorizados. 

 

Responsabilidade Socioambiental 

 

A I.G.-TD reconhece sua inserção nas comunidades em que atua, com a consequente gestão 

dos impactos de suas atividades no meio social. Por essa razão, todos os colaboradores devem 

envidar esforços para minimizar os impactos adversos do negócio, em especial ao meio 

ambiente. 

 

Tais esforços são representados igualmente por medidas quotidianas, como o respeito aos 

sistemas de gestão de resíduos em vigor, e por medidas institucionais, como a compensação 

pela transformação de patrimônios culturais impactados. É essencial a contribuição de cada 

profissional com o desenvolvimento dessas atividades, mesmo quando de iniciativa da própria 

companhia. 

 

A responsabilidade socioambiental se relaciona intimamente com a integridade no 

tratamento e respeito ao próximo, mas em escala coletiva. Desse modo, aplicam-se 

supletivamente as mesmas disposições da seção que trata do “Respeito ao Próximo”. 
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Sanções 

 

A inobservância e/ou o descumprimento comprovado das disposições previstas neste 

CÓDIGO sujeitará os colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços da I.G.-TD à 

aplicação de sanções, observada a gravidade da conduta e eventual reincidência na prática do 

ato: 

 

(i) Sanção do Grupo 1 – advertência oral; 

(ii) Sanção do Grupo 2 – advertência escrita; 

(iii) Sanção do Grupo 3 – suspensão de até 30 (trinta) dias corridos; 

(iv) Sanção do Grupo 4 – resilição da relação jurídica existente entre a empresa 

e o infrator. 

 

 

ANEXO 2 - POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES E 

FORNECEDORES 

 

A POLÍTICA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES estabelece as diretrizes da I.G.-

TD sobre a obtenção e avaliação das percepções de seus interlocutores profissionais, bem 

como a forma de tratamento de eventuais reclamações, sugestões e dúvidas que cheguem a 

seu conhecimento. 

 

O recebimento de informações sobre os serviços prestados por todos os colaboradores da 

I.G.-TD é de fundamental importância para o desenvolvimento do negócio, razão pela qual 

cada profissional da companhia deve fazer conhecer e oportunizar a utilização dos meios 

adequados para a prestação de informações, sejam elas positivas ou negativas, reclamações 

ou sugestões, críticas ou elogios.  
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Assim como nas demais situações tratadas pela OUVIDORIA ou pelo CANAL DE DENÚNCIAS, 

o anonimato é garantido àqueles que fornecem tais informações à I.G.-TD, a menos que a 

parte tenha interesse em explicitar sua identidade, de forma expressa. 

 

OBJETIVO 

 

Esta Política de Satisfação de Clientes e Fornecedores representa a preocupação da I.G.-TD 

em aprimorar constantemente os serviços e produtos que entrega ao mercado, bem como os 

processos que a eles dão origem. 

 

O tratamento de tais informações possibilita uma melhor adequação do trabalho 

desenvolvido pela I.G.-TD às expectativas do segmento e às particularidades setoriais das 

áreas em que atua. 

 

Em consonância com o disposto nos demais instrumentos que estabelecem as diretrizes do 

programa de COMPLIANCE, esta POLÍTICA deve ser de conhecimento geral e a existência de 

um método de tratamento de informações dessa natureza deve estar clara para todos os 

colaboradores que participem. 

 

DIRETRIZES 

 

A I.G.-TD pauta o desenvolvimento de suas atividades de análise da satisfação de clientes e 

fornecedores pelas melhores práticas de avaliação internacionais. Desse modo, observa os 

princípios da visibilidade, acessibilidade, confidencialidade, objetividade, responsabilidade, 

celeridade e melhoria contínua, sempre com foco no cliente e no fornecedor. 
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Significa dizer que coloca à disposição canais de atendimento, via OUVIDORIA ou CANAL DE 

DENÚNCIAS, para manifestações de qualquer natureza por parte de seus clientes e 

fornecedores. Da mesma forma, significa o tratamento imparcial e equânime de tais 

manifestações, primando pelo atendimento efetivo, em tempo hábil e com a garantia de 

preservação do autor da manifestação. 

 

Além das disposições aqui expostas, a conduta dos colaboradores da I.G.-TD responsáveis pelo 

tratamento dessas informações seguirá sempre as diretrizes da companhia, consolidadas em 

seu CÓDIGO DE CONDUTA, disponibilizado conjuntamente com esta POLÍTICA. 

 

Forma de acesso aos canais da I.G.-TD 

 

A I.G.-TD disponibiliza, por meio de sua OUVIDORIA ou CANAL DE DENÚNCIAS, um canal 

permanente de envio de sugestões, reclamações, dúvidas e demais manifestações à 

Companhia. Pode ser acessada diretamente por formulário disponível no site pelo endereço 

eletrônico www.ig-td.com.br/denuncia, pelo e-mail ouvidoria@ig-td.com.br ou acionada 

por meio físico via correspondência endereçada à EQUIPE DE COMPLIANCE da I.G.-TD, sendo 

assegurado o tratamento de todas as informações recebidas. Sendo adotada a opção de envio 

pelo meio físico, a correspondência deverá seguir ao endereço localizado na Rua João Batista 

Campos, 285, Parque Industrial Bandeirantes II, Maringá/PR, CEP 87070-080. 

 

A confidencialidade é característica fundamental da OUVIDORIA e do CANAL DE DENÚNCIAS, 

independentemente de quem seja o autor da manifestação, colaborador ou não. Assim como 

para as violações de conduta, a investigação sobre o relatado será sempre realizada, sendo 

garantido o retorno ao autor com o resultado do tratamento realizado pela I.G.-TD, seja ele 

qual for. 
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O site da I.G.-TD, em www.ig-td.com.br possui maiores detalhes sobre às informações 

necessárias para acionamento da OUVIDORIA ou do CANAL DE DENÚNCIAS, bem com um 

formulário modelo para direcionamento da demanda e os prazos de resposta de cada tipo de 

manifestação. 

 

Tratamento das manifestações 

 

A OUVIDORIA e o CANAL DE DENÚNCIAS possuem acesso amplo aos setores da I.G.-TD e aos 

responsáveis pela condução PROGRAMA DE INTEGRIDADE, de modo a efetivar o tratamento 

das manifestações recebidas e permitir a consecução de uma resposta que possa, ao mesmo 

tempo, satisfazer o cliente e/ou fornecedor e melhorar os processos internos da companhia. 

 

Assim, é fundamental que todos os colaboradores tenham plena consciência da importância 

do trabalho realizado para tratar as manifestações, colocando-se à disposição para contribuir 

com o esclarecimento e eventuais modificações de rotinas que venham a ser necessárias. Tal 

contribuição será sempre de forma a preservar o ambiente interno, sendo vedado qualquer 

tipo de perseguição ou quaisquer práticas dessa natureza. 

 

O objetivo da POLÍTICA DE SATISFAÇÃO e demais normas relacionadas não é de apontar 

culpados, mas de aprimorar o trabalho desenvolvido por todos. 

 

Pesquisa de satisfação 

 

Além do recebimento de informações espontâneas pela OUVIDORIA e CANAL DE DENÚNCIAS, 

é parte essencial desta política a realização de pesquisas de satisfação periódicas, tanto com 

clientes como fornecedores. Esse trabalho é desenvolvido pela equipe responsável pelo 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE da companhia e serve como estímulo para a interação entre a 

http://www.ig-td.com.br/
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I.G.-TD e seus clientes e fornecedores, além de permitir uma avaliação uniforme do 

desempenho da companhia no mercado. 

 

Realizada anualmente, durante a execução das obras ou mesmo ao seu término e/ou dos 

contratos, a pesquisa de satisfação proporciona uma visão, à I.G.-TD, da qualidade das 

relações que estabelece com os demais profissionais de seu segmento. Dessa forma, subsidia 

a avaliação dos processos e procedimentos internos, auxiliando na detecção de falhas ou no 

reforço de pontos fortes dos colaboradores. 
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ANEXO 3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A I.G.-TD atua em segmento complexo que impacta diretamente a vida das comunidades em 

que está inserida. Ademais, tem consciência de suas responsabilidades com todos os 

stakeholders do negócio, razão pela qual estabelece procedimentos de contingência, 

conjuntamente denominados PLANO DE CONTINGÊNCIA, de modo a garantir o adequado 

desenvolvimento de suas atividades em situações de adversidade. 

 

OBJETIVO 

 

O PLANO DE CONTINGÊNCIA compreende procedimentos de diversas áreas: segurança, 

financeiro, compliance e a própria diretoria da companhia. Ele é acionado em situações em 

que as medidas preventivas não conseguiram conter os resultados adversos, 

exemplificativamente: 

 

➢ Desastres naturais (enchentes, desmoronamentos e outras calamidades); 

➢ Acidentes de grande porte (incêndios, alagamentos e outros desastres); 

➢ Invasões de propriedades da companhia (terrorismo, grupos paramilitares 

e afins); 

➢ Situações financeiras que coloquem em risco a continuidade do negócio; 

➢ Restrições judiciais de ativos que constrinjam demasiadamente o fluxo de 

caixa; 

➢ Representação dos Diretores na ausência de um deles. 
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DIRETRIZES 

 

A avaliação de riscos é elemento essencial do PLANO DE CONTINGÊNCIA da I.G.-TD, razão 

pela qual está contido no PROGRAMA DE INTEGRIDADE e, consequentemente, sob a 

supervisão da EQUIPE DE COMPLIANCE que é responsável pela condução das avaliações e 

consequente instrumentalização dos diferentes procedimentos que serão executados em 

eventuais ocorrências. 

 

A carteira de seguros da I.G.-TD contempla boa parte das situações acima descritas e similares, 

de modo que a companhia está coberta na eventualidade de ser acometida por tais 

imprevistos. Seja na responsabilidade civil ampla ou em situações específicas envolvendo seus 

ativos, a companhia preza pela prevenção e mitigação dos efeitos adversos, mesmo em 

situações de risco incerto. 

 

Além disso, os documentos estatutários da I.G.-TD preveem meios próprios de representação 

na ausência de Diretores que estejam a frente de determinadas atividades, de modo a permitir 

a continuidade dos negócios. 

 

Os treinamentos no âmbito do PLANO DE CONTINGÊNCIA serão desenvolvidos em harmonia 

com as orientações dos órgãos de defesa civil, no que tange aos desastres, contemplando 

sempre que possível a realização de simulados para preservar, com absoluta prioridade, o 

capital humano da companhia. 

 

Também será dado conhecimento acerca da carteira de seguros contratada pela Companhia 

para assegurar riscos próprios da operação, os meios e formas de acionar e noticiar a 

ocorrência de eventos que possam caracterizar a ocorrência de sinistros, além de diretrizes 

gerais sobre a gestão interna e externa em tais hipóteses. 
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