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INTRODUÇÃO

 Em meio a uma pandemia mundial, que mudou a forma de se viver e produzir, o cui-
dado com o ambiente de negócio passou a ser ainda mais importante para a competitivi-
dade e o crescimento das empresas como forma de gerar trabalho e produzir riqueza. Com 
esse novo cenário mundial, é importante olharmos para os Governos e nossas empresas 
como base da sobrevivência do nosso povo fomentando: os empregos, a renda e a atividade 
econômica.
 Por isso, foi criado o Instituto Unidos Pelo Brasil. Sem apoio governamental e nenhum 
envolvimento político com o poder público, o Instituto Unidos pelo Brasil propõe uma iniciati-
va única e exclusivamente liderada por empresas, empresários, executivos e sociedade civil, 
para defender a transparência, a ética, o livre mercado e o emprego.
 Nossa atuação é fundamentada em uma conduta transparente e lícita, e o compor-
tamento de todos nossos colaboradores e associados deve ser fundamentadona ética e na 
moral. O que prezamos nas atitudes individuais se refletem, no fim do dia, no que o Instituto 
quer para o Brasil. O Instituto tem o propósito de ser o órgão técnico que dará suporte e de-
fenderá a Frente Parlamentar dos Negócios. A Frente Parlamentar dos Negócios é uma frente 
parlamentar multisetorial que defende os princípios da Livre Iniciativa. A Frente baseia-se nos 
princípios e direitos constitucionais, que vem para estreitar as relações entre o pensamento 
democrático de empresários e executivos, representados pelo Instituto Unidos pelo Brasil, e o 
parlamento.
 Esse Código de Conduta estabelece procedimentos para prevenir, detectar e reme-
diar riscos relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos sob a perspectiva da ética 
e da integridade e reflete os comportamentos desejados pelo Instituto, seus colaboradores, 
administradores e associados. O Código traduz ações fundamentais para a manutenção da 
nossa reputação.
 Somos um esforço, em conjunto, de entidades representativas, empresas multisseto-
riais e trabalhadores para estruturar o retorno das atividades de forma planejada, segura e 
responsável. Nosso objetivo é valorizar a vida e a atividade econômica e esse é o nosso maior 
desafio. Unidos pelo Brasil – unidos pelo livre mercado, pela vida, pelo emprego e pela renda 
sempre fundamentados na ética e integridade: Isso é o Brasil unido!
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 A Missão do Instituto é a de gerar fundamento técnico, argumentação coerente 
e respaldo profissional para promover o debate e dialogar com aqueles que foram 
legitimamente eleitos pelo povo, independentemente de suas matrizes ideológicas.

 Nossa Visão e nossos Princípios fundamentais:

 (I) Livre iniciativa e a melhoria do ambiente de negócios no Brasil;
 (II) Simplificação da carga tributária para reduzir a desigualdade social;
 (III) Reforma administrativa para a redução dos custos da máquina;
 (IV) Privatização e o investimento em infraestrutura;
 (V) Estímulo ao empreendedorismo, à educação e qualificação da mão-de-obra;
 (VI) Redução da burocracia com agilidade e qualidade dos serviços;
 (VII) Atuação ética e honesta;
 (VIII) Transparência, clareza e objetividade em todos os processos relacionados ao 
nosso negócio;
 (IX) Respeito, colaboração e profissionalismo, construindo relacionamentos saudáveis 
entre colaboradores, associados e parlamentares. Educar pelo trabalho e para o trabalho;
 (X) Confiança – construir vínculos de confiança e credibilidade através da comunicação 
clara, direta e honesta;
 (XI) Promover e preservar a imagem do Instituto;
 (XII) Criar e manter relacionamentos de confiança interna e externamente;
 (XIII) Atuação Social – atuar com responsabilidade social no uso dos recursos e no 
relacionamento com a comunidade.

MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS
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 O Conselho Deliberativo é responsável, dentre outras atividades, por zelar pela boa ad-
ministração do Instituto, pela validação de políticas institucionais e demais documentos de 
integridade, por deliberar sobre as oportunidades, estratégias, denúncias e, de forma geral, 
garantir a aplicação de controles para assegurar conformidade com as políticas estabeleci-
das.
 O Conselho Deliberativo se reúne bimestralmente e poderá prever em na pauta da 
reunião, o cumprimento do Código, bem como deliberar sobre medidas a serem tomadas no 
caso de denúncias ou ocorrências registradas;
 O Conselho Deliberativo seguirá o seguinte procedimento para deliberar a respeito de 
qualquer medida de caráter disciplinar:
 (I) Analisar o relatório de denúncia antes de deliberar qualquer medida de caráter 
disciplinar;
 (II) Assegurar a possibilidade de anonimato dos denunciantes e garantir a não reta-
liação aos denunciantes de boa-fé;
 (III) Afastar da deliberação qualquer membro do Conselho quando relacionado, direta 
ou indiretamente, de qualquer forma, ao objeto da denúncia;
 (IV) Convocar o denunciado e testemunhas para investigações;
 (V) Assegurar, nos casos de denúncia, direito de resposta e deliberação conclusiva em 
até 60 (sessenta) dias da data de recebimento da denúncia;

CONSELHO DELIBERATIVO
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 Os colaboradores e associados devem obter o conhecimento básico do Código e 
eventuais políticas.
 O Instituto conta com seus representantes para a criação de uma cultura na qual os 
colaboradores e associados entendam suas responsabilidades, incluindo a prevenção, de-
tecção e resposta às questões do Código.
 Todos os colaboradores e associados têm o dever de informar os Diretores ou o Con-
selho Deliberativo do Instituto caso observem qualquer fragilidade nos controles de conduta 
e reportar qualquer suspeita observada de desvios de conduta que possam prejudicar o Ins-
tituto ou seus associados, sob pena de negligência.

Prevenção à corrupção e lavagem de dinheiro

 (I) Atos de corrupção pública (oferecer vantagem indevida a funcionário público) ou 
privada (pedir ou aceitar vantagem indevida para si ou para terceiros) são expressamente 
vedados por ou em nome do Instituto ou de seus associados e colaboradores;
 (II) O Instituto, seus colaboradores (funcionários e administradores), associados ou 
prestadores de serviço não podem oferecer, prometer ou dar qualquer coisa de valor, sua ou 
do Instituto, direta ou indiretamente, para qualquer terceiro – incluindo parlamentar, agente 
de governo ou autoridade, nacional ou internacional –, com os quais o Instituto tenha se re-
lacionado, esteja se relacionando ou possa vir a se relacionar;
 (III) Proibimos atitudes que se caracterizem como fraude, propina, corrupção e subor-
no. Nossos colaboradores devem cumprir integralmente a Lei 12.846/2013, conhecida como 
“Lei anticorrupção”, que regulamenta a ação de entidades que trabalham com a articulação 
entre os setores público e privado.
 (VI) O reembolso de despesas deverá ser previamente aprovado por um Diretor e caso 
o reembolso seja em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), isoladamente ou um grupo 
de desembolsos, deverá ser reportado ao Conselho Deliberativo;
 (V) O time do Instituto pode dificultar ou intervir em fiscalização realizada por agentes 
ou órgãos públicos;
 (VI) O Instituto e colaboradores não podem fraudar ou manipular a obtenção de li-
cenças, autorizações ou permissões perante órgãos públicos.

PROCEDIMENTOS DE CONDUTA
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Relações com a administração pública

Prevenção à lavagem de dinheiro

Relacionamento com parlamentares

Brindes, presentes, viagens e hospitalidade

 (I) Caso algum colaborador tenha conhecimento de qualquer investigação ou intima-
ção de ações ou procedimentos demandados contra ele, deverá reportá-la imediatamente 
ao Conselho Deliberativo;
 (II) Sempre que uma demanda for apresentada por representante da Administração 
Pública, inclusive processos de fiscalização, o colaborador que recebê-la deverá submetê-la 
ao Conselho Deliberativo antes de qualquer encaminhamento.

 (I) Todas as transações financeiras e comerciais do Instituto deverão ser transcritas 
nos livros contábeis. Os colaboradores não estão autorizados fazer acordos financeiros irre-
gulares com parlamentares, associados ou fornecedores;
 (II) Como forma a prevenir a inserção de dinheiro de origem ilícita no mercado, fica 
vedado o recebimento de qualquer numerário, em espécie, para fins de investimento, remu-
neração ou pagamento, em valor superior a R$ 1.000,00 (um mil reais);
 (III) Todos os pagamentos e os compromissos assumidos devem estar autorizados
pelo nível hierárquico competente e respaldados por documentação legal.

 (I) O relacionamento deve ser com respeito e sem discriminação. Toda decisão deve 
ter sustentação técnica e econômica, não sendo permitido favorecimento de nenhuma na-
tureza;

 (I) O Instituto e seus colaboradores não podem, por si ou por terceiros, aceitar ou dar 
brindes, presentes e/ou favores com valor econômico ou percepção de valor superior a R$ 
300,00 (trezentos reais)
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 (II) É vetado o recebimento de brindes ou presentes em espécie por qualquer motivo;
 (III) Os colaboradores não podem aceitar, em seu nome ou no de sua família, presen-
tes ou vantagens que levem a seu comprometimento funcional. Nesses casos, os brindes 
devem ser devolvidos ao remetente;
 (III) A aprovação de patrocínios e doações realizados pelo Instituto deverá ser realiza-
da primeiramente pelos Diretores, posteriormente, pelo Conselho Deliberativo e não deverá 
exceder o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
 (IV) A aprovação de patrocínios e doações realizados pelo Instituto deverá ser realiza-
da primeiramente pelos Diretores, posteriormente, pelo Conselho Deliberativo e não deverá 
exceder o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
 (V) É vetado dar brinde ou presente, custear viagem, hospedagem ou entretenimento 
a agentes públicos sem motivo lícito e autorização expressa dos Diretores;
 (VI) Convites para eventos com despesas custeadas por clientes, fornecedores, Ór-
gãos da Administração Pública somente podem ser aceitos mediante autorização dos Dire-
tores;
 (VII) Para apresentações sobre o Instituto, deve-se utilizar o documento oficial dispo-
nível e pré-aprovado;

Conflitos de interesse

 (I) O interesse do Instituto e de seus associados deve sempre prevalecer em relação 
ao interesse próprio, de amigos e/ ou familiares, respeitando-se ainda os interesses da cole-
tividade eventualmente afetados;
 (II) Os colaboradores não devem exercer atividades externas, como prestar assessoria 
e/ou consultoria ou ocupar cargo, a favor organizações que tenham interesses que conflitam 
com os do Instituto;
 (III) É vedado oferecer oportunidade ou qualquer tipo de vantagem, direta ou indireta, 
para influenciar qualquer autoridade;
 (IV) Os colaboradores deverão informar a existência de vínculos de parentesco com 
Agentes Públicos e ex-Agentes Públicos e sobre o fato de, pessoalmente, ocupar ou ter ocu-
pado carga na Administração Pública, inclusive cargos políticos;
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Informações Privilegiadas e Sigilo

Conduta social

 (I) No desenvolvimento de suas atividades, os colaboradores não podem dizer a pes-
soas que não façam parte do Instituto, seja público interno e/ou externo, informações con-
fidenciais do Instituto e seus associados, como estratégias, negociações, estudos técnicos, 
dentre outros;
 (II) Informações Confidenciais são todas as informações orais, escritas, em forma ele-
trônica ou obtidas visualmente e materiais de propriedade do Instituto, relacionadas direta 
ou indiretamente às suas atividades, incluindo, mas não se limitando, a dados, relatórios, 
interpretações, previsões, projeções, orçamentos, registros, fórmulas, padrões, relatórios de 
projeção, compilações, programas, material de cursos, composições, dispositivos, métodos, 
técnicas, desenhos, processos, dados financeiros, planos financeiros, planos, listas ou infor-
mações acerca de associados existentes ou potenciais, estratégias de marketing, informa-
ções de custos, resultados de estudos e pesquisas e quaisquer outras informações transmi-
tidas pelo Instituto aos seus colaboradores e associados;
 (III) Os colaboradores não devem utilizar essas informações para finalidades particu-
lares ou para alcançar vantagens pessoais. Essa obrigação é válida mesmo após o fim de 
sua associação com o Instituto;

 (I) O colaborador deve ter conduta adequada em ambientes públicos, seja comercial 
e/ ou social, sobretudo quando participar de audiências públicas e/ou reuniões, isto é, quan-
do a imagem do Instituto estiver associada;
 (II) Valorizamos e incentivamos a diversidade, através do respeito, da cordialidade e 
da justiça, independentemente de cargo, função, raça, religião, faixa etária, sexo, estado civil, 
orientação sexual, condição física ou mental;
 (III) É proibido o uso e porte de drogas ou uso inadequado ou abusivo de medicamen-
tos enquanto estiver no horário de trabalho, ou quando estiver representando o Instituto, ou 
quando a imagem do Instituto estiver de qualquer forma associada;
 (IV) O Instituto respeita a liberdade política dos colaboradores e associados, no en-
tanto, veda a realização de campanha ou propaganda político partidária nas suas depen-
dências e/ou utilizando-se de recursos do Instituto e/ou em seu nome. São vedadas aos 
colaboradores a utilização de peça de vestuário e a distribuição de material de cunho políti-
co-partidário no recinto do Instituto ou quando da representação do Instituto;
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 (V) O Instituto respeita a liberdade religiosa dos colaboradores e associados, mas 
veda a realização de culto religioso nas suas dependências e/ou utilizando-se de recursos 
do Instituto e/ou em seu nome;

Patrimônio do Instituto

Imprensa e relações públicas com terceiros

 (I) Os bens, os equipamentos e as instalações do Instituto destinam-se, exclusivamen-
te, ao uso em suas operações e não podem ser utilizados para finalidades particulares (por 
exemplo: computadores, carro, combustível, impressoras, xerox etc.) ou retirados sem auto-
rização, salvo em situações específicas definidas pelo Instituto;
 (II) É de responsabilidade de todos zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio 
do Instituto;
 (III) Todos os sistemas de informática, dados e voz do Instituto, incluindo o uso do cor-
reio eletrônico, podem ser armazenados por tempo indeterminado e estão sujeitos a fiscali-
zações e inspeções em caso de necessidade, para proteger os interesses legais e a reputa-
ção do Instituto;
 (IV) O uso do patrimônio do Instituto ou do e-mail do Instituto para assuntos pessoais 
é proibido;
 (IV) São proibidos a troca, o resgate, o armazenamento ou a utilização de conteúdo 
obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista ou difamatório que desrespeite qual-
quer indivíduo ou entidade e que seja contrário às políticas e aos interesses do Instituto;
 (V) Todos os arquivos e informações referentes à atividade profissional criados, rece-
bidos ou armazenados nos sistemas eletrônicos são de propriedade do Instituto;
 (VI) Todos os cadastros de associados são de propriedade do Instituto e devem ser 
utilizados com responsabilidade e dentro dos limites legais;
 (VII) Todo o tratamento de dados pessoais de colaboradores, associados ou terceiros, 
deverão seguir o estabelecido na Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18).

 (I) Os contatos com a imprensa serão promovidos, exclusivamente, pelos portavozes 
designados pelo Instituto, com orientação da Diretoria, e qualquer colaborador que receber 
uma abordagem direta da imprensa, deverá dizer que não está autorizado a falar e passar 
o contato para a Diretoria, que tomará as devidas providências para a interação com a im-
prensa;
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 (II) É vetado às pessoas não autorizadas realizar contato com a imprensa em nome 
da Instituto;
 (II)  A divulgação de fotos e vídeos relacionados ao Instituto ou associados nas mídias 
sociais (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, entre outras) somente será permitida se os ma-
teriais estiverem disponíveis no site oficial do Instituto. ou em suas mídias sociais oficiais, ou 
seja, se já estiverem em domínio público.

Medidas disciplinares e comunicação

 (I) O descumprimento das diretrizes do Código ensejará a aplicação de sanções na 
seguinte graduação, conforme considerado pela Comissão de Ética: primeira falta leve – ad-
vertência (verbal ou escrita); falta leve reincidente ou falta média - suspensão; e falta média 
reincidente ou falta grave - rescisão do vínculo, não impedindo a possibilidade de eventuais 
processos judiciais em caso de danos sofridos pelo Instituto.


