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1. Mensagem da Diretoria 

 

O Código de Ética e Conduta da TK SOLUTION descreve 
nosso compromisso com a nossa cultura, com nossos cola-
boradores, com nossos clientes e com a sociedade. Sempre 
conduziremos nosso negócio com profissionalismo, estimu-
lando a conduta ética de nossos colaboradores.  
 
Esperamos superar expectativas e para isso precisamos da 
confiança dos nossos clientes e colaboradores. Pensando 
assim, o presente código foi elaborado para ser usado como 
um guia no desempenho de suas atividades e é sua respon-
sabilidade entender e cumpri-lo.  
 
Temos a certeza de que a leitura, entendimento e aplicação 
do Código de Ética e Conduta contribuirá para alcançarmos 
um ambiente de trabalho saudável, seguro, inclusivo e pro-
dutivo.  
 
Nossos resultados devem ser atingidos de forma correta e 
eficaz, incorporando os valores estabelecidos neste código.  
 
Não deixe de compartilhar suas dúvidas ou apreensões junto 
a seus superiores ou Diretoria. 
 
Agradecemos seu compromisso com a TK SOLUTION. 
 

À Diretoria 
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2. Introdução  

O Código de Ética e Conduta da TK SOLUTION reflete os 
princípios e valores organizacionais que devem orientar a ati-
tude e o comportamento de todos os colaboradores e dirigen-
tes.  

Aqui formalizamos o objetivo da empresa de desenvolver 
suas atividades de forma ética, sustentável e legal frente aos 
diversos públicos de seu relacionamento, sejam eles clientes, 
fornecedores ou prestadores de serviços. 

Todos nós temos o dever de reforçar o cumprimento das re-
gras deste Código de Ética e Conduta, praticando-as no 
nosso dia a dia. Nenhum negócio ou oportunidade justifica 
passar por cima de nossos valores e cultura. 

3. Missão, visão e valores 

Missão: Prestar serviços de engenharia com excelência, 
sempre buscando a satisfação e confiança de nossos clien-
tes através de nossa capacidade técnica e de gestão de em-
preendimentos. 

Visão: Tornar-se uma empresa referência em obras de mon-
tagem e manutenção industrial, reconhecida pela eficiência, 
qualidade, inovação, competitividade e atendimento aos pra-
zos e valores orçados. 

Princípios e Valores:  
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• Desenvolver nossos colaboradores;  

• Gerar valor para todos; 

• Dedicação; 

• Simplicidade; 

• Responsabilidade; 

• Satisfação dos nossos clientes. Cada cliente é 
único; 

• Comprometimento com o resultado;  

• Qualidade e segurança; 

• Responsabilidade social e ambiental; 

• Eficiência e inovação;  

• Integridade; 

• Fazer o certo. 

4. Regras de conduta nos negócios e atividades 

Na TK SOLUTION devem ser obedecidas as seguintes re-
gras na condução de seus negócios e atividades:  

• O desempenho de suas atividades sempre estará 
em consonância com esse Código, onde a conduta 
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ética, integra e transparente prevalecerá em seus 
relacionamentos;  

• O comprometimento com o resultado é a resultante 
de nossa capacidade de gestão e inovação; 

• É nossa prioridade garantir a segurança do trabalho 
e a qualidade ambiental nas atividades da TK SO-
LUTION. Nossos esforços sempre estarão voltados 
na melhoria e desenvolvimento de nossa segu-
rança; 

• Respeitamos e apoiamos a comunidade onde atua-
mos. Essa é nossa essência social e responsável; 

• É terminantemente proibido o uso do cargo, função, 
influência, para obtenção de facilidades, vantagens 
pessoais ou favorecimento para si ou para terceiros; 

• Respeitar a propriedade intelectual da TK SOLU-
TION e manter o sigilo, a confidencialidade e a se-
gurança das informações em todas as suas formas 
de divulgação; 

• Nossas relações comerciais se orientarão pelas le-
gislações aplicáveis e pela livre concorrência; 

• Não é permitido oferecer e nem receber pagamento 
indevido, favores ou presentes com vista ao favore-
cimento e concessão de benefícios, privilégios ou 
vantagens a clientes, fornecedores e prestadores 
de serviços, seja diretamente ou através de tercei-
ros; 
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• A contratação de fornecedores ou prestadores de 
serviços deverá ser feita com base em critérios téc-
nicos e comerciais, transparentes e imparciais, bus-
cando sempre a melhor relação custo/benefício; 

• Promoção de um ambiente de trabalho agradável, 
onde o respeito, cortesia e confiança prevaleça nas 
relações. Repudiamos qualquer ato de discrimina-
ção ou assédio; 
• Está terminantemente proibido o uso 
de trabalho infantil ou trabalho forçado. 

5. Discriminação e assédio 

Nosso ambiente de trabalho é pautado na diversidade e in-
clusão, sendo assim, na TK SOLUTION repudiamos a discri-
minação, o preconceito ou qualquer forma de violação aos 
direitos humanos, seja por quaisquer motivos, tais como: 
raça, etnia, convicções religiosas, orientação sexual, nacio-
nalidade, convicção política ou ideológica, classe social, es-
tado civil, gravidez, deficiência, condição física ou qualquer 
outra característica física ou pessoal. 

Na TK SOLUTION, também não admitimos qualquer tipo de 
assédio, seja moral ou de qualquer outra natureza, que re-
sultem em ameaças, intimidações, desrespeitos, constrangi-
mentos, hostilidades, independentemente do nível hierár-
quico.  
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Qualquer ocorrido que configure as situações descritas 
acima deverá ser comunicado a empresa para que esta tome 
as providências de investigação e penalização. 

6. Conflito de Interesse 

O conflito de interesse ocorre quando uma decisão é influen-
ciada pelos interesses de apenas uma das partes envolvidas, 
prejudicando as demais. Portanto, os colaboradores não de-
vem se envolver em qualquer atividade que seja de interesse 
conflitante com os negócios da TK SOLUTION. 

Seguem alguns exemplos onde há o conflito de interesse:  

• Vender produto ou serviço para a TK SOLUTION. 
• Realizar atividades particulares ou externas incom-

patíveis com as suas obrigações na TK SOLUTION, 
ou que possam caracterizar concorrência ou con-
flito.  

• Contratar profissionais ou empresas com critério 
exclusivo baseado em grau de parentesco.  

7. Presentes, brindes e vantagens pessoais 

Na TK SOLUTION é proibido aceitar ou oferecer presentes, 
hospitalidade, dentre outros, de modo a influenciar decisões 
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empresariais e comerciais de clientes, fornecedores ou ter-
ceiros, com exceção de brindes que constam a divulgação da 
marca.  

Na TK SOLUTION é terminantemente proibido usar seu 
cargo, função ou influência para a obtenção de vantagens 
pessoais, facilidades ou qualquer outra forma de favoreci-
mento ou benefício ilegítimo para si ou para terceiros. Não 
aceitamos atitudes desonestas de nossos colaboradores nas 
relações que envolvam a TK SOLUTION. 

8. Segurança da informação 

Pedimos aos colaboradores da TK SOLUTION comprometi-
mento com as seguintes diretrizes de segurança da informa-
ção: 

• A imagem da TK SOLUTION é de uso restrito nas 
suas atividades, portanto não será permitido o uso 
da mesma em assuntos pessoais; 

• É proibido a divulgação de informações não públi-
cas da TK SOLUTION, inclusive aquelas relaciona-
das a seus clientes e fornecedores; 

• Estamos em conformidade com a Lei 13.709/2018, 
onde asseguramos a proteção dos dados através 
de nossos procedimentos; 

• Prezamos pela exatidão das informações que cons-
tam em nossos documentos, por isso pedimos a 
mesma preocupação aos nossos colaboradores; 
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• Possuímos regras próprias para comunicar com o 
mercado e imprensa. Sendo assim, pedimos para 
direcionar qualquer demanda à Diretoria; 

• Pedimos a gentileza de respeitar os princípios e va-
lores da TK SOLUTION ao se posicionarem em re-
des sociais; 

• Os Colaboradores devem cuidar sempre da segu-
rança da informação e não disseminar mensagens 
que possuam conteúdos ilegais, abusivos, pejorati-
vos, pornográficos, racistas e de cunho religioso ou 
político; 

• É proibido o uso de informações sigilosas, confi-
denciais ou privilegiadas da TK SOLUTION em 
proveito próprio ou em benefício de quaisquer ter-
ceiros.  

9. Registros Contábeis 

A TK SOLUTION confia em informações seguras para tomar 
decisões de negócio responsáveis. Para isso mantém todos 
os registros da Companhia precisos, corretos e de acordo 
com as leis e normas aplicáveis. 
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10. Relação com os clientes do setor Público e 
Privado  

Seguimos a Lei Anticorrupção 12.846/13 e pedimos aos co-
laboradores que sigam o mesmo caminho. 

É proibido prometer, oferecer, pagar, direta ou indiretamente 
vantagens indevidas com o objetivo de realizar negócios, in-
fluenciar decisões ou induzir pessoas a conceder privilégios 
indevidos para si ou em benefício da TK SOLUTION. No 
mesmo sentido, nossos colaboradores estão proibidos de 
aceitar vantagens indevidas do público com o qual se relaci-
onam, seja do setor público ou privado. 

Nosso objetivo é atender os clientes, tanto o público quanto 
o privado, com respeito, transparência e eficiência, prestando 
um serviço de excelência alinhado com os bons costumes, 
normas e legislações aplicáveis. 

11. Responsabilidade Socioambiental 

A TK SOLUTION desenvolve em seus empreendimentos 
projetos voltados para a comunidade local, tendo a sustenta-
bilidade e a melhoria de vida como foco. Também prioriza-
mos a mão de obra, recursos e comercio provenientes da re-
gião. 

Nossas operações seguem a rigor as normas e legislação 
ambiental, onde temos o compromisso de minimizar qualquer 
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impacto adverso ao meio ambiente através da busca de al-
ternativas adequadas e utilização dos recursos não renová-
veis de forma sustentável. Cumprir esse compromisso só 
será possível com a conscientização e cooperação de vocês 
colaboradores. 

12. Medidas disciplinares 

É obrigação de todos os colaboradores o cumprimento do 
Código de Ética e Conduta, sua violação será passível de 
aplicação de medidas disciplinares, sem prejuízo de outras 
medidas aplicáveis de acordo com a legislação. 

13. Disposições Gerais 

A aprovação do presente Código de Ética e Conduta fica a 
cargo dos Diretores.  

O Código de Ética e Conduta será divulgado a todos os co-
laboradores e sua atualização fica a cargo da Diretoria de 
Administração e Finanças. 

A liderança da TK SOLUTION será responsável por divulgar 
o Código de Ética e Conduta a todos os colaboradores, for-
necedores ou qualquer parte que esteja relacionando com a 
TK SOLUTION, a fim de que conheçam e apliquem as dire-
trizes estabelecidas neste código. Portanto, nenhum colabo-
rador poderá alegar desconhecimento das diretrizes constan-
tes no presente código.  
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Pedimos aos colaboradores que apresentem ideias e suges-
tões para melhoria contínua do Código de Ética e Conduta. 

Este Código de Ética e Conduta irá ser a base de nosso Pro-
grama de Compliance. 
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14. Termo de Compromisso 

Declaro que tomei conhecimento e compreendi as disposi-
ções contidas no Código de Ética e Conduta da TK SOLU-
TION. 
 
Assumo o compromisso de respeitá-lo e cumpri-lo no desem-
penho de minhas atividades. 

 

Nome: ________________________________________ 

CPF: __________________________________________ 

Função ou Cargo: ________________________________ 

Matrícula:_______________________________________ 

 

Data: ________ / ________/_____________. 

 

________________________________________ 

Assinatura 
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