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Este Código de Conduta ética reúne as normas que regem a atuação da AltruS 
em seu compromisso de atuar de forma íntegra e responsável.  

Destina-se a todos aqueles que se relacionam com a AltruS – seus sócios, 
colaboradores, representantes, doadores, recebedores, fornecedores e 
prestadores de serviço – dando a eles conhecimento e poder para fiscalizar a 
atuação da empresa. Aos doadores, recebedores, colaboradores e partes 
interessadas, será facultado o pleno conhecimento de seus  termos. 

 

Do que se trata este Código? 

Trata de estabelecer regras, processos e procedimentos para garantir que a lei 
seja cumprida e orientar a conduta de todos para que persigam os princípios éticos 
que regem os negócios, sem jamais buscar vantagens pessoais indevidas ou 
envolver-se em situações de conflito ou risco. 

Ao aderir a este manual, sócios, colaboradores, doadores, recebedores e partes 
interessadas assumem um compromisso não só com a AltruS mas com a 
sociedade, assegurando a conformidade de suas atividades e ações em qualquer 
instância. 
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APLICAÇÃO 

Sócios, colaboradores e representantes da AltruS devem seguir este Código, bem 
como as políticas e normas relacionadas, agindo para preservar o interesse da 
empresa. Regras específicas buscam ainda que os doadores, recebedores e 
fornecedores ajam da mesma forma. 

Qualquer descumprimento das regras, ainda que potencial, deve ser reportado 
pelo e-mail do Compliance AltruS: compliance@altrus.com.br. 

Para que este Código e as políticas da empresa sejam conhecidos por todos, a 
AltruS se compromete a divulgar seu conteúdo via site institucional. A empresa 
promoverá ainda treinamentos contínuos sobre o Código e políticas relacionadas. 

Cabe aos sócios da AltruS assegurar a aplicação das regras. 

 

 

 

Para efeito deste Código: 

I. colaboradores representam o conjunto de todos os empregados, 
estagiários e prestadores de serviços regulares, que atuem em nome da AltruS. 

II. doadores são todos aqueles, pessoa jurídica ou pessoa física, que se 
dispõem a contribuir de forma voluntária e altruísta com uma causa. A contribuição 
independe do formato, podendo ser pecuniária, e produtos ou dedicação de tempo. 

III. sócios são aqueles que fazem parte do contrato da sociedade, sem vínculo 
empregatício. 
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
O Programa de Integridade da AltruS reúne um conjunto de ações que visa garantir 
a integridade da atuação da empresa, incluindo manuais, políticas e normas, além 
de instâncias decisórias e de apoio a compliance. 

Todo material relacionado ao programa – como este Código, políticas, regimentos, 
comunicados, entre outros – estará disponível no Portal de Compliance da AltruS. 
Dúvidas sobre qualquer elemento do programa devem ser encaminhadas pelo e-
mail compliance@altrus.com.br. 

COMPLIANCE 

Área independente, reporta-se diretamente aos sócios, devendo passar a responder 
ao Conselho de Administração, assim que este for constituído. 

Faz a gestão das políticas e normas da empresa e deve assegurar que se pratiquem 
os melhores modelos de governança. Analisa relatórios de riscos e garante que 
irregularidades sejam apuradas. 

É responsável por promover um ciclo contínuo de treinamento para que todos 
conheçam as regras e possam agir de acordo com o estabelecido. 

AUDITORIA INTERNA 

Apoia o Compliance na avaliação da eficácia dos controles de mitigação de riscos. 
O regimento da área de auditoria interna estará disponível no Portal de 
Compliance. 

AUDITORIA EXTERNA 

Auditoria independente deve averiguar, anualmente, os procedimentos e controles 
internos da empresa, para garantir a transparência, a efetividade e a segurança dos 
processos implementados. A política de auditoria externa estará disponível no Portal 
de Compliance. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

É importante que a AltruS conheça os questionamentos e possíveis violações 
relacionadas a este Código, para que possa orientar e corrigir desvios. Essa é a razão 
pela qual os colaboradores, doadores, recebedores, fornecedores e parceiros devem 
tratar suas preocupações, resolvendo dúvidas e informando à empresa sobre atos 
praticados em desacordo com este Código. A AltruS disponibiliza a seguinte forma 
de comunicação com o Compliance: compliance@altrus.com.br 

 

     Sigilo e proteção ao denunciante 

A AltruS adota regra de proteção ao denunciante de boa-fé, incluindo sigilo, 
tornando expressamente proibida qualquer retaliação contra pessoa que tenha 
realizado denúncia ou informado suspeita de irregularidade. A prática de retaliação 
é considerada falta grave. 

     Acompanhamento da denúncia 

Independentemente do resultado das investigações, o denunciante será informado, 
pelo mesmo meio, sobre o andamento e o desfecho da apuração. 

     Investigação 

As denúncias recebidas serão tratadas pela Diretoria de Compliance. 

O Compliance da AltruS conduz de forma isenta as investigações internas, sempre 
que cabível, resguardado o devido sigilo das partes. Não faz julgamentos ou 
determina culpabilidade. Envia parecer aos sócios, indicando as ações cabíveis. 

Todo sócio, colaborador e representante da AltruS, bem como os doadores e 
recebedores, devem cooperar e, se for o caso, contribuir com as investigações 
internas. No caso de fornecedores, os contratos com a AltruS devem conter cláusula 
específica em que sejam determinadas as condições para que estes colaborem com 
as investigações. 
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     Sanções e punições 
 

O descumprimento das normas pode ocasionar – além das sanções criminais, civis 
e administrativas cabíveis quando há desrespeito à lei vigente – sanções internas que 
se aplicam de acordo com a gravidade da infração, podendo ser: 

• justificativa perante o Compliance; 
 

• advertência expressa aplicada por meio de comunicação formal do 
representante do Compliance; 

• participação em programa de reciclagem sobre as normas  e políticas da 
empresa; 

• retirada da sociedade ou desligamento do profissional responsável pela infração; 
 

• impedimento de praticar doação; 

 
• retirada da base de dados de recebedor. 

 
O Compliance da AltruS reserva-se ao direito de comunicar às autoridades 
competentes infrações de que tome conhecimento, se houver indícios de infração 
administrativa ou crime. 
 

ÉTICA PROFISSIONAL 
 

Sócios, colaboradores e representantes da AltruS trabalham para garantir uma 
postura profissional que preserve a imagem, a reputação e a credibilidade da 
empresa. 

• é vetada a utilização em benefício próprio de qualquer informação de 
doadores, recebedores e partes interessadas – financeira ou de qualquer 
natureza. 

• profissionais da AltruS devem evitar manifestação de opinião sobre agentes 
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públicos ou fazer comentários de natureza política. 

• em caso de envolvimento em investigação por parte do Compliance, os 
profissionais devem colaborar com toda informação de que dispuserem. 

• os profissionais são responsáveis pela manutenção do patrimônio físico da 
AltruS. 

 

CORRUPÇÃO 

A AltruS adota política de tolerância zero para atos de corrupção. 
 

Para fins do Programa de Integridade da AltruS, é considerado ato de corrupção o 
oferecimento ou promessa de vantagem indevida para agente público, direta ou 
indiretamente, para obter ou contratar negócio ou para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar ato de ofício, em benefício próprio ou de terceiros, direto ou indireto. 

Para que a corrupção se configure basta que seja feita a oferta  ou promessa, não 
sendo necessário qualquer ato de aceitação do agente público. Está prática se 
constitui crime previsto no Código Penal. 

Para os casos de corrupção em esfera privada, a política também é de tolerância 
zero. Nestes casos, serão aplicadas as sanções disciplinares contidas neste Código. 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

A AltruS por meio de controles internos de validação, busca a integridade e transparência 
em suas relações. 

Com objetivo de combater possível prática de dinheiro, institui rigoroso processo de 
validação de seus interlocutores: 

• Validação de doadores - usuários; 

• Validação de recebedores - causas; 

• Validação de doações; 
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• Validação de fornecedores e parceiros 
 

Com rastreabilidade, acompanhamento constante de doações e prestações de contas 
a todas as partes envolvidas, a AltruS reafirma sua condição de empresa íntegra, 
ética e transparente.  
 

REGISTROS CONTÁBEIS E FINANCEIROS 

A AltruS manterá, a todo tempo, um sistema de livros e registros contábeis e 
financeiros transparente, atualizado e preciso, observando rigorosamente a 
legislação e as normas regulatórias aplicáveis. 

Nenhuma operação de cunho econômico, financeiro ou patrimonial envolvendo a 
AltruS será realizada fora dos livros comerciais ou fiscais. 

A empresa contratará auditoria externa para garantir a idoneidade de seus 
controles internos. 
 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

A AltruS assume com as partes interessadas, compromissos de  confidencialidade 
que impedem a veiculação e divulgação de dados para ambientes externos à 
empresa. 
Sócios e colaboradores não devem ter expectativa de privacidade quanto a meios 
de comunicações, aparelhos e espaços considerados institucionais. Somente deverá 
existir expectativa de privacidade em comunicações pessoais realizadas em 
plataformas não institucionais. 
 

CONDUTA PESSOAL 
 
É esperado que os colaboradores executem suas atividades com os mais altos 
padrões de qualidade e profissionalismo, procurando, sempre, identificar 
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oportunidades de melhoria em nossos processos. 

Exigimos de nossos profissionais que ajam com integridade de caráter, honestidade, 
retidão, lealdade e justiça. 

O conhecimento de qualquer possível infração ao Código de Ética exige pronto relato 
ao Compliance. 

A postura profissional esperada pela AltruS daqueles que a representam deve 
refletir um comportamento de retidão, buscando sempre seguir os valores da 
Empresa. 
 

RELAÇÃO COM DOADORES E RECEBEDORES 

A AltruS entende que o ambiente de cooperação é benéfico para a comunidade e busca 
sempre a correção em suas atividades. 

A relação com as partes interessada é de equilíbrio e confiança e pautada nas boas práticas 
de mercado. 

A AltruS adota procedimentos de prestação de contas em todas as doações recebidas 
desde o oferecimento até a real utilização da oferta. 

A AltruS não tolera quaisquer tipos de benefício aos recebedores e suas causas, para tanto 
utiliza rigoroso processo de validação para que uma causa seja participante. 

Dessa forma geramos ainda mais confiança na empresa e disseminamos o altruísmo e a 
colaboração aos que necessitam de ajuda e apoio. 

 

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, entre outras, o término da relação de trabalho e de colaboração mútua, 
sem prejuízo das responsabilizações legais cabíveis. Este Código não esgota todas 
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as possíveis questões éticas e, por isso, não restringe a AltruS na aplicação de 
medidas disciplinares, que serão sempre orientadas pelo bom senso e legislação 
aplicável. 

 


