
Código de Conduta

Estabelecer padrões – assumir responsabilidades



O Código de Conduta é o conjunto de regras 
superiores do sistema de gestão de 
compliance da IAV. Ele estabelece regras 
gerais que servem de base para a tomada de 
decisões e atuação, com base em padrões 
unificados, de todos os seus colaboradores  
no mundo inteiro, bem como nos fornece 
orientações que ajudarão a afastar dúvidas na 
hora de agir.

O nosso comportamento é sempre baseado 
nos mesmos princípios vinculantes.

Nós, da administração e da comissão de 
colaboradores de fábrica geral, afirmamos 
nosso compromisso com os princípios de 
atuação descritos a seguir. Uma conduta 
conforme as regras e eticamente correta é 
uma tarefa para todos nós.
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Como parceiros de desenvolvimento de 
tecnologias futuras, nossa integridade, justiça e 
independência desempenham um papel 
extraordinariamente importante. 

É por isso que agimos de forma responsável 
perante nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros de negócios e 
tratamos com cuidado a natureza e os 
recursos.

O Código de Conduta resume os princípios 
de conduta nas seguintes áreas de 
responsabilidade:

• Responsabilidade perante colaboradores, a 
IAV e parceiros de negócios

• Responsabilidade empresarial
• Responsabilidade social
• Responsabilidade econômica

O Código de Conduta é complementado por 
diretrizes internas de compliance, processos, 
premissas e as disposições vigentes dos 
contratos de trabalho.
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Responsabilidade perante colaboradores, a 
IAV e parceiros de negócios

Temos responsabilidade perante nossos colegas, a IAV 
e os parceiros de negócios. Juntos, representamos a 
IAV interna e externamente. Estamos comprometidos 
com a boa reputação da IAV. Nossa aparência, atuação e 
conduta se destacam na imagem da IAV no mundo 
inteiro. No âmbito de suas obrigações profissionais, cada 
integrante da IAV deve fazer com que a IAV seja bem 
vista tanto pelo público em geral quanto pelos parceiros.
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Cultura de liderança

Nós, da IAV, criamos um ambiente no qual se 

trabalha com entusiasmo. Executivos têm o 

mesmo entendimento sobre as tarefas que 

seus colaboradores, agindo juntos dentro dos 

limites de atuação necessários que refletem 

nossa ética, regras e valores e que são 

estabelecidos para permitir que os 

colaboradores trabalhem com autonomia e 

responsabilidade. Os executivos, que servem 

de modelo, têm uma responsabilidade 

especial, sempre com ênfase na defesa dos 

nossos interesses como um todo. Eles 

impedem violações por meio de um 

monitoramento adequado.

Proteção de dados

A IAV observa o direito de autonomia de 
informação de cada um. Protegemos dados 
pessoais de colaboradores e parceiros, 
observando as disposições sobre proteção de 
dados durante o processamento de dados 
pessoais. A IAV está comprometida com os 
princípios básicos de proteção de dados, que 
são a legalidade, o processamento de boa-fé, a 
transparência, o processamento em 
conformidade com sua finalidade, a 
minimização de dados utilizados, a exatidão, a 
limitação de armazenagem, a integridade e a 
confidencialidade, bem como a obrigação de 
prestar contas da pessoa responsável pelo 
processamento de dados. Respeitamos os 
direitos dos afetados. Perguntas sobre o tema 
serão respondidas pela equipe de proteção de 
dados e pelo responsável legal de proteção de 

dados.



Informações confidenciais

Em colaboração com o cliente, obtemos know 
how, ideias, conceitos e planejamentos 
confidenciais, bem como acesso a protótipos e 
peças de teste. A confiança envolvida é uma 
das bases de negócio essenciais para nós. O 
mesmo vale para informações próprias e 
internas da IAV, como, por exemplo, pontos de 
partida para o desenvolvimento, ideias ou 
documentos de negócios.

As informações que chegam ao nosso 
conhecimento devem ser mantidas em sigilo e 
utilizadas exclusivamente no âmbito permitido. 
Elas apenas podem ser transmitidas a terceiros 
com o consentimento daquele que transmitiu 
esta informação para nós. Internamente, as 
informações confidenciais somente podem ser 
transmitidas a pessoas que precisem ter 
conhecimento delas em função da sua 
atividade.

Eventuais perguntas sobre o tema serão 
respondidas por nossos superiores e pelo 
responsável pelo sistema de administração de 
segurança da empresa.

Segurança de TI

Sistemas de processamento de dados 
eletrônicos são indispensáveis. Quaisquer 
interferências ou erros nestes sistemas podem 
ter consequências graves, como, por exemplo, 
perda de dados, furto de dados pessoais ou 
violação de direitos autorais. A IAV garante, por 
meio de medidas adequadas, a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade 
das informações armazenadas 
eletronicamente.

Eventuais perguntas sobre o tema serão 
respondidas por nossos superiores e pelo 
responsável pelo sistema de administração de 

segurança da empresa.
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Direitos de propriedade intelectual

A IAV reconhece os direitos de propriedade 

intelectual de seus parceiros e de seus 

concorrentes. As condições das licenças 

devem ser observadas durante o uso de 

softwares. O conhecimento próprio da IAV 

deve ser protegido. As invenções devem ser 

informadas imediatamente ao departamento 

de patentes da IVA. O departamento de 

patentes e o departamento jurídico estão à 

disposição para responder a perguntas.

Proteção da propriedade da empresa

A propriedade da IAV está vinculada. Salvo 
permissão para uso privado, a propriedade da 
empresa somente poderá ser utilizada para fins 
de trabalho, devendo ser tratada com cuidado 
e de forma adequada, bem como protegida de 
danos.

Responsabilidade pela reputação de 
nossa empresa

A marca IAV, com seu cerne e seus valores de 
marca, servem como prumo para que 
demonstremos claramente nossas habilidades, 
alta exigência e posicionamento. Uma marca 
IAV forte serve de orientação, cria confiança e 
fomenta um vínculo de longo prazo com 

nossos parceiros.



Responsabilidade empresarial

Com seu engajamento e desempenho, nossos 
executivos e colaboradores criam diariamente novos 
valores patrimoniais. Tomamos decisões de forma 
profissional e com base em critérios objetivos. A 
apresentação confiável, comprometida e focada no 
cliente a parceiros comerciais garante o sucesso 
empresarial sustentável.
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Conflito de interesses e participação 
em empresas
Nas decisões de negócio deverão ser 
excluídos conflitos entre tarefas profissionais e 
interesses privados. O princípio de controle 
múltiplo (análise por mais que uma pessoa) 
deve ser observado. Conflitos reais ou mesmo 
aparentes devem ser comunicados aos 
superiores e outras pessoas envolvidas na 
decisão. A decisão deve ser tomada sem 
participação da pessoa que tenha um conflito 
de interesses.
A IAV deve ser informada sobre participações 
relevantes em empresas que mantenham 
relações comerciais com a IAV ou que sejam 
suas concorrentes, o que também se aplica a 
participações relevantes detidas por terceiros 
que foram contratados para tal.
Perguntas sobre estas questões serão 
respondidas por seu superior e pelo 

departamento de compliance.

Prevenção de corrupção

Ninguém deve aproveitar relações 
profissionais em benefício próprio, alheio ou 
em prejuízo da IAV. Isso vale especialmente 
para a aceitação ou exigência, oferecimento ou 
a concessão de vantagens particulares. Essa 
proibição se aplica não somente a vantagens 
diretas, na forma de pagamento, mas também 
a benefícios como convites e presentes, caso 
ultrapassem o usual e adequado. Perguntas 
sobre o tema serão respondidas pelo superior 

ou pelo departamento de compliance.



Doações, patrocínios e atividades 
beneficentes

A IAV concede doações e patrocina 
organizações e finalidades beneficentes 
escolhidas. As doações e patrocínios ocorrem 
apenas depois de terem sido submetidos a um 
processo de aprovação, o que garante sua 
transparência e impede conflitos de interesse. 
A IAV não efetua doações ou patrocínios que 
possam prejudicar a reputação da IAV. 
Doações e patrocínio para obter uma 
determinada decisão, por exemplo por meio de 
contratação por um cliente ou para fins 
políticos, religiosos ou ideológicos, são 
proibidos. Perguntas sobre o tema serão 

respondidas pelo departamento de marketing.

Atividades paralelas

Atividades paralelas que possam prejudicar o 

desempenho não são permitidas. Em especial, 

não podem ser assumidas atividades na 

diretoria, administração, conselho de 

administração ou conselho consultivo de 

outra empresa sem consentimento expresso. 

A atividade para parceiros de negócio ou 

empresas concorrentes da IAV é proibido em 

princípio.
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Tratamento de informações privilegiadas

Informações privilegiadas são informações 
confidenciais que podem afetar de forma 
relevante o valor das ações de uma empresa 
aberta, como, por exemplo, de um cliente da 
IAV.
Nenhum colaborador usa informações 
privilegiadas em benefício próprio ou as 
repassa a terceiros, devendo afastar-se 
especialmente, portanto, de negócios com 
títulos de crédito privados, nos quais esse 
conhecimento poderia influenciar o negócio.
Perguntas sobre o tema serão respondidas 

pelo departamento de compliance.



Responsabilidade social

A IAV deseja ser um membro reconhecido da sociedade. 
Para nós, responsabilidade significa causar o mínimo 
impacto em termos de recursos naturais e prevenir 
danos ao meio ambiente. Para nós, o cumprimento de leis 
e princípios de conduta é absolutamente natural. 
Executivos e colaboradores devem observar 
conscientemente as consequências sociais e ecológicas 

de nossas decisões e atos.
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Sustentabilidade e proteção ambiental

A IAV tem consciência de sua 
responsabilidade perante o meio ambiente e a 
sociedade. Sustentabilidade é o objetivo e a 
base para pesquisa, desenvolvimento e nossa 
atuação. A IAV publica anualmente um 
relatório de sustentabilidade.
Com a nossa competência e força de 
inovação, apoiamos os nossos clientes no 
alcance de suas metas de proteção da saúde 
humana, dos recursos naturais e do meio 
ambiente, especialmente a proteção do clima. 
Para nós, a observância das leis ambientais 
em vigor e das normas internacionais é 
absolutamente natural. Também em nossos 
processos de trabalho, observamos a 
proteção ambiental sustentável e sempre 
procuramos oportunidades de melhoria.

Direitos humanos

Os direitos humanos são a base para uma 
convivência responsável. A IAV apoia o 
respeito aos direitos humanos. Isso vale 
sobretudo para trabalho infantil e trabalho 
forçado, os quais não toleramos, o que 
também exigimos dos nossos parceiros 
comerciais.

Igualdade de oportunidades e respeito

A IAV reforça o tratamento respeitoso do outro, 
bem como a abertura para pessoas de diversas 
nacionalidades e culturas. Não deve haver 
discriminação em razão de nacionalidade, 
gravidez ou paternidade, estado civil, 
orientação sexual, cor de pele, sexo, deficiência 
física, situação de veterano, religião ou 
ideologia, idade, raça, origem social/ética ou 
opinião política, desde que se baseie em 
princípios democráticos e tolerância, ou outras 
razões legais. Qualquer tipo de discriminação 
deve ser evitado. Todos devem ser tratados de 
forma respeitosa e como parceiros. A IAV 
oferece oportunidades iguais a mulheres e 

homens.



Saúde e segurança no local de trabalho

A IAV respeita o direito de cada um dos 
colaboradores de ter um ambiente de trabalho 
seguro e saudável e observa os padrões 
vigentes e metas para a saúde e segurança no 
local de trabalho. Acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais e riscos de saúde 
decorrentes do trabalho serão prevenidos por 
meio de treinamentos, bem como por medidas 
técnicas de segurança e de medicina de 
trabalho. Perguntas sobre o tema serão 
respondidas pelo departamento de segurança 
de trabalho e pelos representantes dos 
empregados.

Representação de empregados

A IAV reconhece o direito de todos os 
colaboradores de defender interesses por 
meio de representações de empregados. A 
direção da empresa e os executivos mantêm 

uma colaboração aberta e cheia de confiança, 
bem como um diálogo construtivo. Os direitos 
de participação de representantes dos 
empregados são observados. Em decisões 
sujeitas à participação de representantes dos 
empregados, esta será respeitada.

Conformidade e segurança de produtos

Espera-se da IAV, na qualidade de parceira de 
desenvolvimento de liderança internacional, 
resultados do mais alto nível. A segurança e 
conformidade dos nossos produtos e 
soluções, bem como de nossos clientes, é a 
nossa principal prioridade. A IAV leva em 
consideração em todas as fases da criação de 
valor as condições e padrões jurídicos e 
técnicos de segurança e conformidade de 
produtos. Perguntas a esse respeito serão 
respondidas por seus superiores, 
coordenadores ou especialistas técnicos 
nomeados pela IAV, pelos departamentos de 
gestão de qualidade, de controle de produtos e 
de compliance.
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Controle de qualidade

No desenvolvimento e na produção, adotamos 
os princípios de qualidade mais elevados, em 
conformidade com as condições legais e 
regulamentos técnicos, bem como 
observamos sempre os requisitos de admissão 
de desenho, teste, uso e descarte de produtos. 
Na avaliação de produtos e serviços, agimos 
em conformidade com os padrões de 
especialistas técnicos independentes, o que 
vale especialmente para nossas instalações de 
laboratórios e controle. Fazemos com que 
todos os processos de testes e aprovações 
internos e externos, bem como as medidas de 

controle de qualidade, sejam observados.

Pesquisa e desenvolvimento

Na qualidade de parceiros de engenharia, 
perguntamo-nos quais são os efeitos de longo 
prazo de nossas inovações, desenvolvimentos 
e tecnologias futuras em nosso meio ambiente. 
Para tecnologias ou soluções futuras, talvez 
ainda não haja regulamento jurídico – por isso, o 
mais importante para nós é observar os 
princípios éticos para nossas decisões e atos.

Defesa de interesses na política

No âmbito da criação de opiniões sociais, 
defendemos os interesses da IAV observando 
as exigências legais de forma aberta e 

transparente.



Responsabilidade 
econômica

A IAV compromete-se a atender aos princípios da 

economia de mercado social. Convencemos outros com 

nossos métodos mais modernos de desenvolvimento e 

com desempenho. Agimos em conformidade com as leis 

e adotamos os princípios éticos de nossa sociedade.
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Concorrência leal

Defendemos a concorrência justa e leal. As leis 
concorrenciais e de concentração de poder de 
mercado devem ser respeitadas. São vedados, 
especialmente, acordos com concorrentes 
sobre preços, composição de preços, 
propostas, capacidades, condições de 
negócios, participação de mercado ou 
tecnologias. 

Perguntas sobre o direito de concorrência e de 
concentração de poder de mercado serão 
respondidas pelos departamentos jurídico e de 

compliance.

Compra

A IAV trabalha com fornecedores e 
prestadores de serviço qualificados 
escolhidos de forma cuidadosa e com base 
em critérios objetivos. 

Antes da contratação de um fornecedor ou 
prestador de serviços, devem ser obtidas 
informações sobre o respectivo mercado e 
outros fornecedores ou prestadores.

Pedidos com valores altos somente podem 
ser aceitos após a obtenção de cotações 
comparativas.

O departamento de compras da IAV oferece 

apoio na matéria de contratação.



Contratação de assessores

Na seleção e contratação criteriosa de 
assessores e consultores externos, garantimos 
sobretudo que a remuneração mantenha uma 
relação adequada com o serviço prestado. 
Cumprimos as nossas condições de compra e 
observamos as disposições legais. Os 
departamentos de compras e jurídico deverão 
ser contatados com relação a questões a esse 

respeito.

Contabilidade e relatórios financeiros

A confiança dos sócios e parceiros de 
negócios é condição para o crescimento 
contínuo da empresa. A IAV observa as 
disposições legais para uma contabilidade e 

relatórios financeiros adequados.

Controle alfandegário e de exportação

Na qualidade de empresa de atuação mundial, 
a IAV observa todas as leis alfandegárias e de 
comércio internacional referentes à 
importação e exportação de mercadorias, 
serviços, informações e tecnologias.

Perguntas sobre o tema serão respondidas 

pelo gestor de assuntos alfandegários.
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Perguntas, avisos e contato

Este Código de Conduta constitui parte 
integrante do sistema de gestão de compliance 
da IAV. O sistema inclui medidas que fortalecem 
os nossos valores e exigem e fomentam um 
alto grau de integridade quando lidamos um 
com o outro e com nossos parceiros 
comerciais.

Além disso, o sistema inclui o sistema de 
compliance para o cumprimento de requisitos 
legais e exigências de autoridades de 
fiscalização, integrando todos os temas de 
compliance, inclusive de compliance técnica.
A primeira pessoa de contato em casos de 
dúvidas ou perguntas a respeito de nossas 
regras de conduta e princípios são os 
superiores. Colaboradores e executivos podem 
consultar diretamente, a qualquer momento, os 
responsáveis pela organização de compliance 
na IAV ou o departamento especializado 
competente ou os especialistas indicados pela 
IAV.

Nossos colaboradores devem ser atentos, 
observar e informar sobre eventuais dúvidas 
sempre que tiverem alguma suspeita de uma 
eventual violação de regulamentos internos 
ou externos. Eles nos ajudam a evitar erros e 
permitem que superemos eventuais 
irregularidades.

Avisos podem ser dirigidos a executivos, aos 
responsáveis pela compliance ou, em casos 
de especial confidencialidade, ao 
ombudsman externo. Nossos responsáveis 
por compliance ou o nosso ombudsman 
ficam à disposição também para pessoas de 
fora. Naturalmente, eventuais avisos e 
perguntas serão processados e respondidos 
no respectivo idioma local e de trabalho de 

cada um dos colaboradores da IAV.
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Em caso de perguntas ou avisos, por favor 
entrar em contato com:
IAVGmbH
Compliance
Carnotstraße1 10587Berlin·ALEMANHA
Tel.: +49303997-88585
E-Mail: compliance@iav.de

Em caso de perguntas ou avisos ao 
ombudsman:
Dr.OliverPragal
Alsterufer34
20354Hamburgo · ALEMANHA
Tel.: +494028668220
E-Mail: pragal@strafverteidigerhamburg.com

SelbstverständlichwerdenHinweiseundFrageninjederLandes-undArbeitssprachevon
IAV-Mitarbeiternbearbeitetundbeantwortet.
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