


Na Freitas, acreditamos que é possível ir além da riqueza financeira, 

quando compartilhamos um ambiente com valores virtuosos geramos 

riqueza no Negócio (Corpo), no Cliente (Mente) e na Equipe (Alma), e 

consequentemente, no mundo em que vivemos.

Temos a preferência acima de tudo pelas pessoas, que devem ser 

respeitadas através de condutas que mantenham os nossos valores 

fortificados.

Cuidamos dos colaboradores para que eles cuidem dos nossos clientes, 

com essa atitude de reciprocidade, geramos um ambiente de motivação 

e comprometimento, com Significado, Autonomia e Influência.

Temos muito orgulho da nossa história de integridade e vamos continuar 

trabalhando forte para que os valores permaneçam vivos e constantes. 



Márcio Freitas & Marlene Freitas

A coerência de todos que compõem a Freitas é a garantia de que este 

código tenha eficácia, através de uma equipe virtuosa que mantém suas 

atividades atreladas ao que acreditamos e geramos nas nossas relações 

de negócios.

Este documento reforça os compromissos da empresa em relação aos 

diferentes públicos: colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes, 

apresentando de forma clara e objetiva as condutas esperadas por todos. 

Ele nos direciona apontando nossas responsabilidades, reforçando 

questões jurídicas relevantes e focando em condutas éticas, 

indispensáveis para mantermos os nossos valores íntegros.

Neste contexto, entendemos que a ética é uma conduta fundamental 

para a existência da empresa na construção de uma trajetória de sucesso, 

baseada no respeito com quem interagimos e na prática do que 

acreditamos.
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Este Código de Ética reúne as principais orientações para a condução dos 

nossos negócios. Esperamos que todos os nossos colaboradores, 

parceiros e fornecedores atuem de acordo com os princípios deste 

Código, pautando suas decisões com base neste documento, garantindo 

e respeitando a política e valores da empresa.
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Os clientes são a razão de existir da Freitas e ter a sua preferência é o 

nosso objetivo. Nossa contribuição, além do nosso expertise e 

responsabilidade, são fatores vitais para fidelizar o cliente.

A Freitas acredita que uma relação de confiança só pode ser construída a 

partir de uma postura ética e valores sólidos, entregando diferenciais, 

surpreendendo com o Jeito Freitas de Ser, é isso que se espera da 

empresa e de todos os seus colaboradores.

RELACIONAMENTO DE VALOR 
COM O CLIENTE

Relacionamento de valor é essencial no 

tratamento com nossos clientes. 

Devemos tratar todos com a mesma 

integridade e honestidade que 

queremos ser tratados.

Saber ouvir suas súplicas, gerando 

riqueza e contribuindo para o nosso 

foco. Proximidade é a palavra chave, 

com atenção e interesse na relação.

Surpreender com Jeito Freitas de Ser, 

construindo soluções e parceiros 

inteligentes.
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Que cada colaborador traga seu valor individual, a sua essência, aquilo 

que mais acredita. Este valor individual deve se conectar com os Valores 

Virtuosos necessários para que a nossa equipe construa um ambiente 

transparente, motivador e apaixonante. Deve espelhar o 

desejo de toda a equipe e o momento vivido e 

desejado pelo negócio.

Respeito aos que integram o nosso time e com os quais interagimos é 

indispensável em qualquer situação. Estar satisfeito com o trabalho e com 

a empresa, esta parceria é fundamental para realizar e empreender com 

atitude positiva.

São deveres fundamentais do 

Colaborador Freitas:

Devemos nos aliar aos parceiros e 

fornecedores íntegros, com condutas 

irrepreensíveis, com posturas e ações 

de anticorrupção, coerentes com a 

cultura que pregamos e vivemos, 

trazendo sempre soluções e as melhores 

práticas dentro da conformidade que 

buscamos.

CONHECER, DIVULGAR, CUMPRIR 

E FAZER CUMPRIR ESTE CÓDIGO.
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Tomamos todas as medidas 

necessárias para garantir a proteção de 

informações pessoais. Nossos 

colaboradores acessam informações 

pessoais de seus pares somente para 

uso profissional.

TODOS NÓS TEMOS A OBRIGAÇÃO DE 

GARANTIR A CONFIDENCIALIDADE DAS 

INFORMAÇÕES PESSOAIS.

A Freitas somente requer, obtém e usa 

informações pessoais quando necessárias à 

eficiente gestão dos negócios, em 

conformidade com as leis e 

regulamentos sobre o assunto. 
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A Freitas defende um ambiente de trabalho acolhedor e transparente, 

baseado no respeito, liberdade de expressão, igualdade e integridade dos 

seus colaboradores, apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, desta forma, fica vedado qualquer tipo 

de abuso ou assédio, seja moral, sexual ou discriminatório.

ASSÉDIO SEXUAL: são investidas não permitidas de natureza sexual, 

pedido de favores sexuais, exposição de material inapropriado ou 

qualquer outra conduta inapropriada, verbal ou física, de natureza sexual, 

no ambiente de trabalho;

ASSÉDIO MORAL: são ofensas verbais, tratamento humilhante ou 

ameaças;

CONDUTA DISCRIMINATÓRIA: corrobora com um ambiente de trabalho 

hostil, ainda que seus colegas não tenham tido a intenção de ofendê-lo. 

Os colaboradores devem evitar piadas, apelidos ou qualquer referência 

ofensiva em relação a:

∞ RAÇA

∞ ORIENTAÇÃO SEXUAL

∞ COR

∞ DEFICIÊNCIA

∞ IDADE

∞ SEXO

∞ RELIGIÃO

∞ ESTADO CIVIL

∞ LUGAR DE ORIGEM
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A Freitas busca oferecer um ambiente de trabalho onde todos os 

colaboradores são analisados e tratados de maneira igualitária. Decisões 

sobre contratação, promoção, demissão, transferência, compensação e 

treinamentos, devem ser tomadas com base em critérios relacionados 

exclusivamente ao seu desenvolvimento profissional, como por exemplo, 

formação, experiência, competência, performance, habilidades e 

desempenho.

Conduta é uma manifestação do 

comportamento do indivíduo, do código 

moral e ético, que depende da essência 

individual. A Freitas preza por viver 

boas condutas, exercitar os valores 

no nosso dia a dia de forma 

dinâmica por todos os 

colaboradores. Por isso é 

compromisso de todos nós 

mantermos essa prática.



10

DENTRO DA NOSSA EMPRESA TRABALHAMOS PARA GERAR RIQUEZA 

DE CORPO, MENTE E ALMA. QUEREMOS RESULTADOS CONSISTENTES 

PARA O NEGÓCIO, PARA NOSSOS CLIENTES E PARA A NOSSA EQUIPE.

Desta forma, é importante entender que lucratividade é essencial para a 

sobrevivência e perenidade do negócio, permitindo que a Freitas 

mantenha e fortaleça sua capacidade de gerar empregos, cumprir 

compromissos, reinvestir, se reinventar, se adaptar aos avanços 

tecnológicos, remunerar seus investidores, além de atender as 

necessidades socioeconômicas da população e a circulação de riquezas.

O QUE NOS NORTEIA É A 

TRÍADE CORPO, MENTE E 

ALMA, NA BUSCA POR 

RESULTADOS ALIADO AO 

ATENDIMENTO DE 

EXCELÊNCIA E AO 

CUIDADO COM A 

EQUIPE.

CORPO

MENTEALMA



O cuidado e uso adequado dos ativos e recursos da nossa empresa 

contribuem para a busca de produtividade, resultados consistentes e 

perpetuidade dos negócios. Todos nós devemos protegê-los com o 

mesmo zelo e cuidado que aplicamos ao nosso patrimônio pessoal. É 

importante fazer uso adequado e coerente aos propósitos do negócio. 

Os bens e recursos da empresa devem ser protegidos de perda, dano, 

furto, uso inadequado ou ilegal.
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EXEMPLOS DE ATIVOS E RECURSOS DA EMPRESA:

∞ Veículos;

∞ Instalações e equipamentos;

∞ Propriedade intelectual, como o 

nome e a marca. 

∞ Os colaboradores devem ter 

atenção especial ao usar os 

recursos de TI oferecidos pela 

empresa, como o e-mail e o 

acesso à internet. Não é 

permitida a transmissão 

ou o acesso à conteúdo 

inadequado, ou seja, 

aquele contrário à 

política da Freitas.

∞ Acesso à internet;

∞ E-mail;

∞ Computadores e programas de 

computador;

∞ Telefones fixos ou móveis;

∞ Material de expediente e outros;

     

∞ Copiadoras;
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EXEMPLOS DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO INCLUEM:

∞ Propaganda político-partidária.

∞ Discriminação;

∞ Venda de produtos e/ou 

serviços não relacionados ao 

negócio;

∞ Correntes;

∞ Terrorismo;

∞ Atividades contra o patrimônio 

público ou de terceiros;

∞ Pornografia e obscenidades;

É vedado acessar pornografia dentro da empresa, pois não são condutas 

corretas e coerentes com o que pregamos e vivemos.

É permitido acessar informações e sites de internet banking, resultados de 

exames, busca por profissionais que melhorem a saúde do colaborador, 

tais como dentistas e médicos, desde que seja ocasional e limitado, não 

afetando sua produtividade no trabalho.
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Deve-se desconsiderar esta situação quando a Freitas suporte ou autorize 

tais atividades.

A Freitas respeita o direito dos colaboradores de participar de atividades 

políticas, comunitárias, associativas (inclusive trabalhistas) e outras não 

diretamente relacionadas ao trabalho, entendendo que são práticas de 

cunho pessoal. Isso significa que as horas de trabalho, assim como os 

recursos da empresa, não devem ser usados para tal finalidade, nem 

envolver o nome, a marca ou qualquer outro bem de propriedade da 

Freitas.

A Freitas não admite doações ou contribuições para candidatos políticos 

e/ou seus partidos.



14

A informação é um ativo importante para a Freitas. A divulgação indevida 

de informações, mesmo que por descuido, pode colocar a empresa em 

risco, causando perda financeira ou dano à sua imagem. Os 

colaboradores devem tratar todas as informações não públicas de 

maneira confidencial. Isso significa proteger a informação de acesso ou 

divulgação indevida. Divulgação de informação confidencial ou da Freitas 

somente pode ocorrer mediante autorização prévia. Esta obrigação deve 

ser mantida mesmo após a extinção da relação de trabalho.

∞ Não discutir negócios da empresa em público;

∞ Guardar documentos sigilosos em arquivos com a adequada segurança;

∞ Destruir documentos antes do descarte;

∞ Não compartilhar estratégias elaborada pela Freitas;

∞ Não compartilhar senhas de acesso à sistemas;

∞ Não divulgar nem compartilhar documentos ou informações de clientes.

FORMAS DE PROTEGER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS INCLUEM:
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ALGUNS EXEMPLOS DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL SÃO:

∞ Projetos importantes, tais como aquisições;

∞ Informações e documentos de nossos parceiros de negócios, ou seja, 

nossos clientes, consultores, parceiros de soluções e demais 

fornecedores.

∞ Resultado dos negócios;

∞ Políticas e práticas de gestão dos negócios;

∞ Preços;

∞ Planos de investimento e expansão;

∞ Informação pessoal dos colaboradores;

Informação confidencial é aquela que pode causar prejuízo à empresa se 

indevidamente divulgada.
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Registros de qualidade permitem que a Freitas tome decisões 

conscientes e cumpra com as suas obrigações legais. Também ajuda a 

empresa a manter a sua reputação de integridade perante o governo e 

demais públicos. Todas as transações devem estar refletidas com 

exatidão nos registros da empresa, no tempo certo. Os registros devem 

ser completos, precisos e confiáveis, bem como suportados por 

documentação apropriada. Ativos e receitas não registrados não são 

admitidos em qualquer circunstância. Todos nós somos responsáveis por 

garantir a qualidade dos registros. Isso reforça a política da Freitas de 

adotar boas práticas contábeis, financeiras e de auditoria.

Registros de vendas, faturas, apontamento de horas trabalhadas, 

relatórios de despesas e de viagens, avaliações de desempenho, 

documentos instrutivos dos serviços oferecidos pela empresa, são de 

propriedade da Freitas e devem ser mantidos com exatidão.
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Na Freitas somos contrários as relações conflituosas entre questões do 

negócio e seu público. Existe conflito de interesses quando qualquer 

profissional utiliza a empresa, seu cargo e/ou sua influência para auferir 

vantagem para si ou para terceiros. Interesse deve ser entendido como 

uma vantagem material ou não, que beneficie não somente o 

interessado, mas seus amigos, familiares e outros. Conflito de interesses 

se dá por qualquer oportunidade de ganho pessoal do colaborador que 

possa conflitar com as atividades, interesses e imagem da Freitas, bem 

como exercer qualquer outra atividade que conflite com seu horário de 

trabalho.

Também se entende por conflito de interesse a divulgação de 

informações confidenciais sobre negócios e assuntos da empresa, para 

influenciar decisões que venham favorecer interesses particulares ou de 

terceiros.
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Essa proibição se aplica a pagamentos/benefícios diretos e indiretos 

(feitos através de terceiros) e se destina a prevenir subornos, propinas ou 

qualquer outro tipo de benefício em troca de uma vantagem indevida. Um 

pagamento ilegal ou indevido destrói nossa conduta, coerência, nossa 

imagem, além de gerar responsabilidade civil e criminal para os 

colaboradores envolvidos. Deste modo, todos nós precisamos ser 

vigilantes e cuidadosos com essas questões, solicitando orientação a 

nossa área Jurídica/Compliance sempre que necessário.

A corrupção é o ato mais deletério dentro de uma sociedade, e nós não 

concordamos nem pactuamos com essa prática. Aqui, não toleramos o 

uso de recursos ou bens da Freitas para conceder benefícios, fazer 

pagamentos ou qualquer transferência de valor (como doações), ilegais 

ou indevidas a quaisquer pessoas, sejam eles parceiros, clientes, 

representantes do governo ou outros terceiros de qualquer natureza. 

Pagamentos e/ou benefícios ilegais ou indevidos são aqueles realizados 

com o intuito de obter, indevidamente, uma ação privada ou 

governamental, para a realização de um contrato ou qualquer outro 

benefício comercial.
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Em nossa empresa somos contrários a aceitação de quaisquer presentes, 

brindes, dinheiro ou cortesia que seja tendenciosa ou expresse interesse e 

benefício recíproco, facilitar decisões ou interferir nos negócios. 

Entendemos que brindes são cortesias que ajudam a fortalecer essas 

relações, desde que sejam apropriados, ou seja, não geram à pessoa que 

recebe um sentimento ou dever de fazer algo em troca. Em outras 

palavras, não devem gerar tendência de favorecimento como forma de 

retribuição. Brindes e entretenimentos inapropriados podem causar 

consequências negativas para a empresa como, por exemplo, influenciar 

(ou a mera aparência de influenciar) indevidamente decisões de negócio 

ou criar um conflito de interesses.

São aceitáveis despesas com fortalecimento das relações com nossos 

clientes, parceiros de negócios e investidores, desde que manifestem 

exclusivamente relações de trabalho, como refeições por exemplo, 

desde que contenham valores razoáveis e não firam a política de quem os 

recebe.

Entretenimento inclui festas, entradas para eventos esportivos e culturais, 

viagens, hospedagens, etc.
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O meio ambiente deve ser respeitado no desenvolvimento de suas 

atividades reduzindo impactos ambientais e econômicos.

A Freitas promove e incentiva ações de responsabilidade social junto aos 

colaboradores, comunidades e parceiros. O relacionamento da empresa 

com as comunidades onde está inserida deve ser conduzido de forma 

lícita, com base nos valores éticos e morais, de maneira transparente, 

responsável e sustentável.

A Freitas tem como cultura o respeito ao Ser Humano e seus direitos 

fundamentais. Essa é uma das formas de contribuirmos para um mundo 

melhor e mais justo. Condições de trabalho desumanas e degradantes 

não são aceitas, bem como violações aos direitos fundamentais, tais 

como trabalho infantil e trabalho forçado/escravo.
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Nas reuniões de líderes e liderados, devemos preservar e garantir a união e 

a contribuição participativa dos colaboradores, tornando um ambiente 

sadio e construtivo.

Para alinhamento de expectativas comportamental e operacional, o 

gestor deve aplicar as ferramentas da empresa, tais como: Contrato 

Empreendedor, Ajuste de Autoimagem e Conversa de Valor, que são 

ferramentas eficazes que agregam valor e contribuem com a conduta 

esperada pela empresa.

Os gestores devem tomar as medidas necessárias para garantir a 

transparência das informações de resultados e tomada de decisões, 

apresentando de maneira clara, objetiva e regular.
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A Freitas busca cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos 

seus negócios. Todos nós devemos conhecer o regramento aplicável às 

atividades profissionais que exercemos (incluindo políticas e diretrizes 

internas) e agir de acordo com as mesmas.

Em caso de dúvidas ou de suspeita de não conformidade, os 

colaboradores devem buscar orientação junto aos seus líderes ou área de 

compliance. 

Este Código é de cumprimento obrigatório. Por isso, é importante que 

todos saibam que condutas contrárias podem levar à aplicação de 

medidas disciplinares, que incluem o término da relação de trabalho, sem 

prejuízo das responsabilizações legais cabíveis. Este Código não esgota 

todas as possíveis questões éticas relacionadas ao trabalho e, por isso, 

não restringe a Freitas na aplicação de medidas disciplinares, que serão 

sempre orientadas pelo bom senso e legislação aplicável.




