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CORPFLEX

nossa história

A nossa companhia foi fundada em 1992 com o nome de NetMicro, sua fundação
se deu em um momento que os recursos tecnológicos ainda eram embrionários no Brasil, nessa
época oferecíamos soluções focadas na integração, implantação de redes e fornecimento de
hardware, seguindo a lógica do mercado à época. Porém, desde a sua fundação, a empresa
possuía a ânsia por inovar e vislumbrava novas soluções que focassem em ambientes de
missão crítica, assim, a partir do ano 2004 criamos a CorpFlex e criamos um modelo de
negócios inovador de entrega da tecnologia como serviço em Data Center, provimento do
serviços de Internet e Gestão de Telecom e segurança, assim impulsionamos a Industria
nacional de ERP ( 28 fabricantes ) e seus 323 canais de distribuição no modelo de Alianças
Estratégicas e Comerciais na entrega da solução completa ao mercado.
.

Em 2008, integramos as empresas NetMicro e CorpFlex, oferecendo ao mercado
uma robusta plataforma de Cloud Corporativa com serviços gerenciados e de alto valor
agregado. Com isto, atraímos investimentos externos ( BNDES e depois o Fundo de
Investimento 2BCapital) que possibilitaram a ampliação de nossas capacidades computacionais,
investimentos em pessoas, processos e novas tecnologias.

Somos uma companhia que investe em inovação e que está sempre atenta as
tendências do mercado, para melhor atender as expectativas de nossos clientes, investidores,
colaboradores e fornecedores.

Buscamos o protagonismo na oferta de solução de Cloud Hibrida ao mercado,
com soluções On Premisse, Cloud Privativa e Gestão da Cloud Pública , enfim uma solução
completa denominada como UltraCloud, A nuvem de todas as nuvens, A Nuvem certa para seu
negócio.

Esta história foi fundamentada em princípios e valores éticos fundamentais para
o crescimento auto sustentado da empresa, sempre aplicando as melhores práticas para o
desenvolvimento dos colaboradores e da empresa.

João Alfredo Pimentel
Presidente do Conselho de Administração 
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CORPFLEX

mensagem do CEO

Colaborador,

Desenvolvemos o presente código de conduta, com os princípios, as normas e os
valores da companhia, que deverão ser seguidos por todos os colaboradores.

A CorpFlex promove a inovação, o pensamento crítico, a colaboração e a
meritocracia, tenho a convicção que o nosso negócio depende de um tripé, composto por
Pessoas, Processos e Tecnologia.

Acredito que o desenvolvimento de processos é de fundamental importância para
a organização, já que otimiza nossos recursos e serviços, desta forma investimos de forma
consistente em tecnologias de ponta. Porém, consideramos mais importante ainda o
compromisso com o desenvolvimento de cada colaborador, porque é através da excelência no
trabalho de cada um de nós, que de fato nos tornamos realmente grandes.

Confio que esse código será assimilado por cada colaborador e que será replicado
sempre que uma situação aqui prevista seja imposta a qualquer um de nós ou até em situações
que possam causar dúvidas sobre qual ação adotar.
Sucesso a todos!

Edivaldo Rocha
CEO
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apresentação

Este código conserva os princípios e valores fundamentais, alicerces de
nossa companhia que orienta os colaboradores sobre as condutas e relacionamentos
éticos.

Todos os membros do conselho de administração, executivos,
colaboradores e prestadores de serviços da CorpFlex se comprometem em cumprir as
diretrizes do Código de Conduta e Ética agindo de acordo com a missão, visão e valores da
companhia e disseminando boas práticas.

Nossa Missão:

Realizar a gestão dos níveis de serviços de TI, aumentando a
competitividade dos negócios dos nossos clientes e criando valor para as partes
comprometidas.

Nossa Visão:

Transformar-se em uma Plataforma Global e Colaborativa de Gestão de
Níveis de Serviços de TI.

Nossos Valores:
• Inovação de valor;
• Decisões baseadas em fatos e dados;
• Desenvolvimento com sustentabilidade;
• Comunicações objetivas, claras e transparentes;
• Respeito pelas pessoas;
• Velocidade, simplicidade e flexibilidade.

#
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Lei nº 12.846/2013 – A Lei Anticorrupção

A CorpFlex obedece aos regulamentos legais e reproduz no presente código
algumas das definições observadas na Lei nº 12.846/2013, que determina mecanismos de
controle para a não ocorrência de atos lesivos a administração pública nacional ou
estrangeira.

A Corpflex repugna a prática de qualquer um atos lesivos mencionados
neste código, tanto pelos seus funcionários, como clientes e fornecedores.

Relações com a política e entidades religiosas

No mesmo sentido, cabe dizer que a Corpflex não possui qualquer tipo de
relação com partidos políticos e entes religiosos, não devendo seus funcionários, financiar
ou oferecer doações a partidos políticos/entes religiosos ou qualquer tipo de entidade de
organização política/entes.

lei anticorrupção #

Você presenciou ou tem conhecimento de que o código de conduta e ética está sendo
infringido? Denuncie! A sua identidade será preservada.

A documentação será tratada como confidencial, na medida do permitido por lei.
E-mail: denuncia@corpflex.com.br | Sistema: http://suporte.corpflex.com.br
Telefone externo: 55 11 3195-6500 | Interno via ramal: 230

4



PO
LÍ

TI
CA

 A
NT

IC
OR

RU
PÇ

ÃO
anticorrupção#

Lei nº 12.846/2013 – A Lei Anticorrupção

Tais atos, usualmente conhecidos como corrupção, suborno, entre outros,
podem ser definidos nos termos abaixo:

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
funcionários, clientes, fornecedores ou entidades públicas;

• Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos definidos nesta política;

• Comprovadamente, utilizar-se da função ou cargo exercido na organização para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos
atos praticados.

• No tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) 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

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
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Presentes e situações de hospitalidade ou gentileza

A CorpFlex estabelece como infração grave e inadmissível que os
colaboradores ofertem, deem ou recebam presentes que violem as diretrizes deste código
ou que configure ato ilícito.

Sob está política estão restritas as condições para a oferta de presentes,
hospitalidade ou gentileza com clientes, fornecedores e parceiros de negócios.

Restringe-se o oferecimento ou o recebimento de presentes e de situações
de hospitalidade ou gentileza aquelas que somem o valor de R$ 200,00, desde que
obedecidos as diretrizes desta política.

Das diretrizes:

• Não dar ou receber qualquer quantia em dinheiro, seja em espécie ou por
transação bancária;

• Não realizar ou receber pagamento de alimentação (almoço, jantar ou outras
relações alimentícias) que ultrapasse a restrição estabelecida;

• Não realizar ou receber pagamento de transporte (aéreo, terrestre, marítimo)
que ultrapasse a restrição estabelecida;

• Não dar ou receber presentes (brindes, vouchers ou outras benesses) que
ultrapasse a restrição estabelecida.

anticorrupção#

NOTA: Questões culturais podem influenciar o oferecimento de presentes, de
hospitalidade ou gentileza por parte de um agente externo, seja cliente ou fornecedor,
nesses casos a equipe de compliance deverá ser comunicada para avaliação da situação e
dê a destinação junto a alta administração.
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Patrocínio de feiras e eventos por terceiros

O patrocínio de terceiros para a realização de feiras e eventos devem ser 
aprovadas pela área de marketing da CorpFlex e comunicados ao time de compliance, 
devendo obedecer às diretrizes desta política, quais sejam:

• Ser de interesse da organização;
• Agregar valor aos produtos, serviços ou no desenvolvimento dos profissionais;
• Não ser fruto de relação de lóbi.

Violação da política de anticorrupção da CorpFlex por terceiros

Fornecedores, parceiros de negócios ou qualquer outro terceiro que não 
respeitar as normas de anticorrupção do presente código serão comunicados da rescisão 
imediata de qualquer relação de negócios vigente e conforme a gravidade serão acionados 
juridicamente ou denunciados aos órgãos competentes. 

anticorrupção#
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Respeito a livre concorrência

Em respeito aos valores da Empresa, dos princípios éticos e da boa-fé,
a CorpFlex mantém um relacionamento respeitoso com todos os seus concorrentes e
espera que seus funcionários façam da mesma forma. Preza-se pela condução dos
negócios pautados no profissionalismo e “fair play”, cumprindo as determinações da
legislação brasileira, previstas na Lei 12.529/2011.

Neste sentido, somos contra qualquer concorrência desleal e pedimos muita
atenção dos nossos funcionários, para qualquer das práticas abaixo, que possam

configuram como a referida concorrência desleal.

Configuração da concorrência desleal

• Abertura antecipada de requisitos para o atendimento de RFP;
• Acordos que fixem a lista de preços para produtos ou serviços, caracterizados

como cartel;
• Acordos prejudiciais a manutenção de contratos existentes, por meio de

oferecimento de vantagens não divulgada ao prestador atual;
• Abafamento de negociações por interferência de monopólios ou oligopólios;
• Determinação de exclusividade a um fornecedor de insumos em acordos

comerciais em andamento.

Os colaboradores que presenciarem situações como as descritas neste código, devem
comunicar imediatamente do superior direto e ao time de Compliance e caso estejam
participando de reunião, conferência ou evento de negócios onde essa situação de
constituiu, devem retirar-se imediatamente.

condutas éticas#
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Conflito de interesse

A CorpFlex repugna e não compactua com relações internas ou
externas que por meio de interesses conflitem com os seus produtos, serviços, estratégias
e negócios.

Este código prevê o conflito de interesse entre as seguintes relações,
embora entende que não se deva limitar a apenas eles:

• Ofertar ou vender produtos ou serviços por meio de pessoa física, jurídica ou de
representante que sejam similares a produtos ou serviços da CorpFlex, seja ele
ativo ou descontinuado;

• Ofertar ou vender consultoria por meio de pessoa física, jurídica ou de
representante para qualquer cliente da CorpFlex;

• Possuir empresa do mesmo ramo de atuação ou que fira os termos dispostos
sobre a ética da livre concorrência;

• Possuir atividades paralelas de fins econômicos ou não, que contrariem os
interesses da CorpFlex, realizados dentro do expediente ou nas dependências da
empresa;

• Utilizar os ativos da empresa para outros fins que fogem das atribuições
definidas para o seu cargo e função, ou que contrariem os interesses
da CorpFlex;

• Utilizar-se de informações, dados ou pesquisas realizadas pela CorpFlex, para
utilização externa sem que exista autorização expressa; Relações profissionais
fora do expediente, seja com clientes, fornecedores ou parceiros de negócios,
que contrariem os interesses da CorpFlex.

condutas éticas#
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Relacionamentos

A CorpFlex entende que certos relacionamentos podem gerar conflitos de
interesse. Assim, no caso da existência de tal relação, a mesma deverá ser
comunicada e formalizada junto ao departamento de Recursos Humanos e da área
de Compliance.

.
Relações que devem ser comunicadas:

• Cônjuge e companheiros (as) de união estável que exercem atividades para
ou/na organização;

• Parentes consanguíneos por ascendência (pais e avós), descendência (filhos
e netos) e/ou de relação colateral (cunhados, primos, sobrinhos, genros,
noras e sogros);

• Relacionamento amoroso entre colaboradores da CorpFlex.

condutas éticas#

10
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neste artigo é importante para que sejam verificadas possíveis conflitos de interesse.

Seja compliance!
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Conduta profissional

O ambiente corporativo oferece as condições necessárias para o
desempenho de nossas funções profissionais, isso quer dizer que nossas condutas devem
ser condizentes com o desempenho do trabalho e sob hipótese alguma a CorpFlex tolerara
as seguintes práticas:

Práticas de assédio

• Sexual, que trata da coerção exercida para obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

• Moral que é a exposição de alguém as situações humilhantes e constrangedoras,
repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas
funções.

Práticas de preconceito e discriminação

Praticas resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
condição social, religião, orientação sexual ou procedência nacional, não são toleradas sobe
hipótese alguma, o colaborador que presenciar esse tipo de prática deverá realizar
denúncia à equipe de compliance, que realizará a investigação para comprovar o ato de
violação do código de conduta e ética da CorpFlex e adotará medidas cautelares e
respaldadas pela legislação vigente.

Práticas ligadas ao consumo e utilização de álcool ou drogas

Está proibido o consumo e a utilização de álcool ou entorpecentes no
horário do expediente, nas dependências da empresa, de clientes, fornecedores,
parceiros de negócio ou outros públicos com quem a CorpFlex possua relação de negócios.

condutas éticas#
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Utilização de recursos e serviços da empresa

A utilização dos recursos da empresa e descritos neste código, estão restritos
a finalidade profissional de cada colaborador, não podendo ser utilizados para fins
pessoais ou serem repassados por meio de empréstimo ou doação a terceiros.
Os serviços de internet, telefone, estacionamento e outros negociados na contratação,
foram disponibilizados pela empresa para a execução da finalidade profissional de cada
colaborador, não podendo ser utilizados para fins pessoais ou serem repassados a
terceiros.

Mídias sociais e internet

A CorpFlex estabelece relacionamento com os clientes, fornecedores,
parceiros de negócio e demais públicos também por meio de mídias sociais oficiais e
determina limites para que seus colaboradores demonstrem o vínculo profissional em suas
mídias sociais e na internet.

Não é permitido aos colaboradores da empresa divulgarem em seus perfis de
redes sociais, qualquer conteúdo envolvendo a marca CorpFlex, clientes, fornecedores e
parceiros sem a expressa autorização das áreas de Compliance e Marketing.

Não é permitido que os colaboradores, clientes e fornecedores utilizem suas
mídias pessoais e internet para compartilharem a rotina de negócios, estratégias comerciais,
fotos e áudios que infrinjam a política de privacidade, proteção e sigilo de dados da CorpFlex.

É permitido informar em perfil profissional e pessoal nas redes sociais, nome
da empresa, cargo que ocupa e o período de contratação;

condutas éticas#
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NOTA: Tem dúvida sobre como conduzir as questões relacionadas a publicação de
informações nas redes sociais?
Consulte o manual do colaborador e veja o que é recomendado pela Organização.
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Dever de confidencialidade

Além daquelas expressamente identificadas como tal, a confidencialidade é
determinada pelo sigilo daquilo que não pode ser disponibilizado ou divulgado para público
interno ou externo, seja uma informação, documento, esboço ou arquivos digitais.

As informações estratégicas, financeiras, de produtos e serviços, de
contratos de clientes, parceiros e fornecedores, dados relacionados ao ambiente
tecnológico e de atividades técnicas, são informações confidenciais e somente podem ser
repassadas por executivos da CorpFlex.

Propriedade Intelectual

Os estudos, projetos, relação de clientes e contratos, relatórios e demais
dados desenvolvidos pela CORPFLEX, resultantes da produção intelectual, ainda que
inacabados, se realizado no cumprimento de função ou cargo durante a vigência do
contrato de trabalho, são de propriedade da empresa, que poderá registrá-los nos órgãos
competentes e utilizá-los ou cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional.

sobre o que é confidencial#
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Segurança da informação

Os colaboradores da CorpFlex deverão cumprir as orientações e
determinações da equipe de Segurança assim como as políticas e procedimentos
publicados pela equipe de Compliance.

• Realizar treinamento de integração, segurança e proteção de dados;
• Realizar treinamento de reciclagem semestral;
• Não emprestar ou repassar para terceiros os equipamentos e

identificações que possui da CorpFlex;
• Não facilitar o acesso ao ambiente físico ou lógico da empresa.

Proteção de dados

As áreas internas, os prestadores de serviços, fornecedores, clientes e os
públicos com quem a CorpFlex mantém relacionamento social ou de negócios, devem
possuir controles que mitiguem os riscos sobre a violabilidade dos dados pessoais
tratados, cumprindo as exigências previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e
também às diretrizes de governança da CorpFlex, seguindo os seguintes princípios quando
houver o referido tratamento de dados:

• Boa-fé
• Finalidade
• Adequação
• Necessidade
• Livre acesso
• Qualidade dos dados
• Transparência
• Segurança
• Prevenção
• Não discriminação
• Responsabilização e prestação de contas

segurança e proteção#
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Colaboradores e estagiários

Ser responsável, honesto, justo e transparente, cumprindo as diretrizes
deste código de conduta e ética, sendo responsável por disseminar as práticas
anticorrupção, denunciando desvios de conduta e de qualquer prática que fira os princípios
da CorpFlex.

Parceiros de negócio e fornecedores

Respeitar as diretrizes deste código, seguindo a conduta ética, respeitando o
relacionamento comercial e de parceria entre as organizações, se comprometendo a não
violar os termos deste código e sob hipótese alguma utilizar-se do nome da CorpFlex para
fins escusos que não condizem com a história e os princípios éticos.

Clientes

Obter os produtos e serviços contratados com qualidade, eficiência e
proximidade, seguindo os termos de contrato e não violando a relação de negócios.

Não é tolerado conduta que fira os princípios legais, das diretrizes da política
anticorrupção, do código de conduta e ética da CorpFlex ou em qualquer das hipóteses
previstas neste código.

comportamento esperado#
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Programa de proteção ao colaborador e terceiro

A CorpFlex encoraja os seus colaboradores a realizarem denúncias para casos
de violação dos termos desta política e possui um o programa de proteção a colaboradores e
terceiros, para que seja possível obter eficácia no combate a atos lesivos e ilícitos.

As denuncias devem ser realizadas por meio de um dos canais disponíveis
(ver manual do colaborador), e serão analisadas pelo gestor responsável pela área de
Compliance e Governança, este que adotará medidas para o anonimato do denunciante, bem
como realizará o registro da denúncia e iniciará o processo de investigação junto a equipe.

O programa de proteção tem por objetivo em dar a respostas contra a
impunidade de atos lesivos praticados por qualquer membro da organização, seja por ação
direta ou indireta.

Investigação sobre denúncia ou suspeita

A equipe de compliance sempre abrirá procedimento de investigação quando existir
denúncias ou em caso de suspeitas sobre condutas;
A confirmação de ato lesivo praticado por colaborador e que viole esta política ou ao código
de ética, será anexado ao processo que definirá as medidas e sanções a serem aplicadas
pela organização

canal de denúncias#

Você presenciou ou tem conhecimento de que o código de conduta e ética está sendo
infringido? Denuncie! A sua identidade será preservada.

A documentação será tratada como confidencial, na medida do permitido por lei.
E-mail: denuncia@corpflex.com.br | Sistema: http://suporte.corpflex.com.br
Telefone externo: 55 11 3195-6500 | Interno via ramal: 230
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