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Mensagem do
Conselho Diretor

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR), 

alinhada com as diretrizes da sua mantenedora, a Itaipu Binacional, 

elaborou a primeira revisão do seu Código de Conduta e Integridade, 

vigente desde 2016, cujo objetivo é garantir os valores e princípios 

éticos que norteiam os relacionamentos institucionais.

A revisão tem como finalidade a garantia da construção de uma 

instituição sólida, com a manutenção de relacionamentos frutíferos 

e duradouros com instituições externas e, também, garante o 

respeito, a transparência e a harmonia no ecossistema do PTI-BR.

O Respeito e Integridade, a Cooperação, a Honestidade, o Compro-

metimento e a Equidade foram os pilares escolhidos para nortear as 

diretrizes do referido documento.

Assim, o Conselho Diretor parabeniza o comprometimento das áreas 

em implementar as boas práticas vigentes e confia que, com esta 

nova revisão e com a colaboração de todos, estaremos dando mais 

um passo rumo aos nossos objetivos.

Uma boa leitura a todos!

Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente

Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro

Rafael José Deitos
Diretor Técnico

Rodrigo Régis de Almeida Galvão
Diretor de Negócios e Inovação
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Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

Propósito

Criado para dar suporte à sua Mantenedora – a Itaipu Binacional – na missão 

de gerar desenvolvimento para o território, o Parque Tecnológico Itaipu – 

Brasil (PTI-BR) alia em seu ecossistema competências e instituições parceiras, 

entre empresas, órgãos governamentais, instituições de ensino e Instituições 

de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, 

empreendedorismo e inovação.

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - BR é a responsável por fazer a gestão e 

garantir a operacionalização do PTI-BR, propiciando as condições necessárias 

para o cumprimento da missão e alcance da visão, propósito e valores.

"Integrar e transformar conhecimentos e 

tecnologias em soluções para o progresso 

da sociedade."

Valores Respeito e integridade;

Cooperação;

Excelência;

Inovação e empreendedorismo;

Valorização de competências.

Missão "Gerir o ecossistema de inovação do 

Parque Tecnológico Itaipu, desenvolven-

do ciência, tecnologia, inovação e 

negócios, resultando em riqueza e 

bem-estar à sociedade."

Visão "Tornar o Parque Tecnológico Itaipu, até 

2024, reconhecido, no Brasil, como um 

dos melhores ambientes de interação, 

inovações e negócios no âmbito de suas 

temáticas."
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Apresentação

Este documento, o Código de Conduta e Integridade é o resultado da 

primeira revisão do Código de Conduta da Fundação PTI-BR, que 

passa a contemplar as orientações em correlação à integridade. A 

primeira versão do documento, foi construído por grande parte do 

quadro de colaboradores, na época, e nesta revisão manteve-se o zelo 

pelo olhar da sinergia e integração com a participação dos emprega-

dos representando os Comitês, Áreas, Setores, Assessoria e o Centro 

de Execução de Projetos. As orientações constantes nesse Código, 

norteadas pela Política de Integridade e Compliance, aspectos legais e 

os princípios éticos, são balizadoras para uma convivência equilibra-

da, com a finalidade de: explicitar a conduta esperada por todos nas 

relações pessoais e institucionais; de esclarecer e conscientizar sobre 

aspectos de integridade e prevenção de conflitos de interesses, 

tendo como consequência a intensificação da transparência e o 

fortalecimento da Governança Corporativa da Fundação PTI-BR. Este 

documento, por vezes, pode ser referenciado como “Código”, “Código 

de Conduta” ou mesmo “Código de Integridade”, não fazendo 

distinção em sua aplicação e sempre considerado na totalidade de 

seu conteúdo.
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A quem se
aplica?

As orientações apresentadas neste documento se 

aplicam a todos os conselheiros, diretores, empre-

gados, bolsistas, voluntários, terceirizados, 

fornecedores, parceiros e quaisquer outras partes 

interessadas em estabelecer relacionamento com 

a Fundação PTI-BR, de acordo com as especifici-

dades da natureza da relação.
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É o reconhecimento dos limites à nossa liberdade de ação em 

face das pessoas e organizações; postura honesta, ética e 

incorruptível.

Refere-se à valorização, à contribuição para ações compar-

tilhadas, ao desenvolvimento de trabalho em equipe e 

alianças institucionais para atingir objetivos coletivos.

Atributo que representa a honradez, a franqueza em busca 

pelo correto, no trato com o próximo e no reconhecimento de 

nossos erros.

Na execução de toda atividade é esperado e orientado que a 

mesma seja realizada com o comprometimento necessário 

para o alcance de resultados institucionais eficazes e eficien-

tes.

É a imparcialidade no reconhecimento dos direitos de cada 

um, valendo-se da igualdade para promover a justiça.

Cooperação:

Honestidade:

Equidade:

Respeito e Integridade:

Comprometimento:

O Código foi desenvolvido a partir dos seguintes princípios 
éticos, já presentes na cultura da Fundação PTI-BR e, que 
são a seguir conceituados para facilitar a compreensão:

compromissos e orientações de
conduta profissional

Nossos
princípios
éticos,
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Tendo como diretrizes a Política de Integri-

dade e Compliance e os Princípios Éticos 

constantes nesse Código, orienta-se sobre 

a conduta esperada:

Deveres
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Respeito e
Integridade

a) Atuar com respeito, ética e moralidade em nossas relações, 

como condição essencial para representar a Instituição;

b) Zelar por um ambiente de trabalho acolhedor, respeitando a 

diversidade de opiniões e evitando conflitos de ordem pessoal e 

profissional;

c) Comprometer-se com a Fundação PTI-BR, respeitando os 

compromissos assumidos, independente do cargo ou nível 

hierárquico e perante colegas, parceiros, fornecedores ou qualquer 

relacionamento dentro do âmbito profissional;

d) Os detentores de posições de liderança devem usar sua respons-

abilidade única e exclusivamente em prol da Instituição e liderar de 

forma positiva, construtiva. Ao aplicar uma medida corretiva ou 

orientativa, deverá ser evitada qualquer forma de ofensa ou ausên-

cia de respeito e dignidade da pessoa;

e) Exercer as atividades com disciplina, buscando o melhor desem-

penho  nas atividades atribuídas em prol dos objetivos Instituciona-

is;

f) Cumprir, de forma rigorosa, as Diretrizes, os Normativos e outros 

documentos regulamentadores da Instituição;

g) Encaminhar à unidade organizacional responsável todas as 

informações inverídicas, distorcidas ou tendenciosas sobre a 

Fundação PTI-BR, veiculadas pela imprensa ou pelas redes sociais.

Cooperação

a) Assumir a importância de realizar os trabalhos em equipe e 

grupos bem como, sempre que necessário, reconhecer que o 

espírito de cooperação se fortalece pelo desenvolvimento de diálo-

gos francos e construtivos;

b) Estimular, reconhecer e compartilhar os êxitos e lições aprendi-

das no sentido de motivar os colaboradores;

c) Promover e fortalecer a confiança e a harmonia nas relações 

internas e externas da Instituição;

d) Cooperar para o cumprimento dos objetivos coletivos, indepen-

dentemente dos níveis hierárquicos;

e) Contribuir para o desenvolvimento, de forma integrada, das 

unidades organizacionais e projetos geridos pela Fundação PTI-BR.
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Honestidade

a) Agir com franqueza e transparência em nossas ações e evitar os 

ganhos por meio de formas inadequadas de conduta;

b) Adotar postura e uso adequado de qualquer recurso da 

Fundação PTI-BR, em especial às tecnologias de comunicação e 

interação, como e-mail e redes sociais;

c) Zelar pelos bens patrimoniais, espaços institucionais, públicos e 

o ambiente de trabalho;

d) Ter lisura e integridade no tratamento de dados pessoais e 

institucionais, bem como com informações sigilosas e/ou sensíveis;

e) Levar ao conhecimento da gerência, da diretoria ou da Ouvi-

doria, qualquer fato que represente violação ao Código de Conduta 

e integridade da Fundação PTI-BR, assegurando a proteção e o sigilo 

dos envolvidos, quando necessário;

f) Respeitar a propriedade intelectual da Fundação PTI-BR e de 

todas as entidades com as quais ela mantém vínculo.

Comprometimento

a) Assumir postura profissional e positiva nos relacionamentos 

institucionais e na contribuição com os resultados, independente 

do grau de participação;

b) Ser responsável nos compromissos assumidos;

c) Zelar pela imagem Institucional e pelos resultados almejados;

d) Buscar o aprimoramento profissional necessário para o cumpri-

mento das atividades atribuídas;

e) Cumprir o Planejamento Estratégico e demais documentos 

institucionais e normativos da Fundação PTI-BR;

f)  Ver a disciplina, organização e pontualidade como fortes aliadas 

para ter eficiência nos resultados do nosso trabalho.
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Equidade

a) Apoiar e estimular a diversidade na escolha dos colaboradores 

da Fundação PTI-BR e repelir qualquer forma de discriminação;

b) Adaptar as normas da Entidade, quando necessário e se este for 

o caminho mais recomendado, para promover uma solução mais 

justa;

c) Despender esforços para que a Fundação PTI-BR alcance indis-

criminadamente um número maior de beneficiários;

d) Defender a igualdade de direitos com o objetivo de dar às 

pessoas oportunidade profissional e condições de crescimento em 

sua carreira, alinhado ao planejamento institucional;

e) Basear-se nas capacidades e nas realizações alcançadas como 

critérios justos e transparentes para a mensuração do reconheci-

mento profissional, inclusive no que diz respeito às admissões, 

promoções e remuneração.

Os colaboradores da Fundação devem 
abster-se de:

Vedações
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Respeito
a) Divulgar, sem prévia autorização do envolvido, informações 

sobre colaboradores, parceiros, fornecedores ou qualquer habi-

tante do Parque, bem como informações concernentes a própria 

Fundação PTI-BR que possam colocar em risco a integridade física 

ou moral de qualquer pessoa ou entidade, ressalvados os casos 

previstos em lei;

b) Fazer uso do cargo que ocupamos para adotar posturas ofensiv-

as e humilhantes a respeito de nossos colegas, liderados, parceiros 

ou qualquer outra pessoa;

c) Manifestar qualquer ato que venha a subestimar e/ou pré-julgar 

o conhecimento de qualquer pessoa. 

Cooperação
a) Estimular e praticar qualquer forma de rivalidade ou 

competição desleal, que possa causar desequilíbrio e enfraquecer a 

boa convivência na Instituição;

b) Negar e/ou omitir a necessidade de auxílio no desenvolvimento 

de tarefas ou responsabilidades assumidas; 

Comprometimento
a) Procrastinar ou postergar prazos e atividades, sem motivos 

previamente justificados;

b) Instigar ou contribuir com um ambiente de trabalho prejudicial 

aos demais envolvidos.

Equidade
a) Fomentar e praticar qualquer forma de discriminação ou favore-

cimento, seja ela gerada por diferenças de idade, gênero, cor, raça, 

religião, orientação sexual, política, religiosa, esportiva, nível 

hierárquico, condição social ou por qualquer tipo de deficiência 

física ou mental.

Honestidade
a) Comercializar, no ambiente do Parque, produtos ou serviços que 

possam caracterizar qualquer vantagem material em favor próprio, 

direta ou indiretamente;

b) Utilizar de quaisquer atos institucionais promovidos pela 

Fundação PTI-BR para autopromoção;

c) Valer-nos da imagem da Instituição e/ou cargo nela praticado 

para conseguir atingir benefícios ou interesse próprio.
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Integridade
e Relações
Específicas
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Os colaboradores, independente de nível hierárquico, devem 

desempenhar suas funções de forma íntegra e consciente, nortea-

dos pelos princípios éticos citados e outros ainda existentes, em 

prol de uma cultura ética na Instituição, a fim de garantir que seus 

interesses pessoais não influenciem nas decisões profissionais, tais 

como a utilização de informações privilegiadas e/ou confidenciais 

na condução de processos e outras práticas. E como medida preven-

tiva, algumas situações devem ser observadas e evitadas, tais como:

Aceitar benefícios, diretos ou indiretos, que possam ser interpreta-

dos como retribuição ou para obter posição favorável na execução 

das atividades ou negócios de interesse de terceiros;

Quaisquer envolvimentos direto em negócios conflituosos às 

diretrizes estabelecidas pela Fundação PTI-BR, das quais possa vir a 

comprometer sua independência e imparcialidade na condução de 

ações e resultados;

Utilizar recursos da Instituição para atender a interesses particu-

lares;

Evitar qualquer forma de influência ou aceitação de pedidos por 

indicações para contratações de empresas, familiares ou pessoas 

de convivência profissional ou pessoal; devendo ser orientado a 

participar dos processos de contratação, por capacidade e 

competência, conforme os procedimentos institucionais.

Tornar os processos de comunicação e divulgação transparentes, 

não se limitando aos requisitos legais, mas com foco na execução e 

tomada de decisão adequada e legítima no compartilhamento de 

informações deve ser o objetivo da transparência. Nesse sentido:

É vedado qualquer lançamento de informação que reduza a trans-

parência dos dados ou promova compreensões indevidas de resul-

tados;

Os registros para o atendimento aos órgãos de fiscalização interna 

e externa, mantenedora, parceiros e outras partes interessadas 

devem ser mantidos atualizados; 

As informações devem transitar por canais de comunicação claros, 

eficazes, eficientes e atualizados para que os públicos, interno e 

externo, tenham acesso, promovendo a confiabilidade nas infor-

mações divulgadas pela Instituição em todos os seus relaciona-

mentos;

É vedada a tomada de decisão e a execução de atividades estratégi-

cas ou não previstas em normativos institucionais, que possa 

individualizar, omitir ou ocultar as ações institucionais, sem a 

consulta prévia e/ou autorização das autoridades competentes no 

assunto (superior imediato, comitês específicos ou áreas 

responsáveis pelo projeto e/ou processo).

Conflito de Interesse Transparência
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São aquelas que tratam de assuntos sigilosos ou relevantes no 

processo decisório, com impacto econômico ou financeiro, 

independente das partes, e que não sejam de amplo conhecimento 

público.

É vedado adotar, divulgar ou disponibilizar informações privilegia-

das, confidenciais ou sigilosas que, se utilizadas, possam trazer 

vantagens pessoais ou gerar prejuízos de qualquer natureza à 

Fundação PTI-BR.

Ao desempenhar outras atividades profissionais, remuneradas ou 

não, deve-se evitar o conflito de jornada, analisar os potenciais 

conflitos de interesse, bem como danos à reputação da Fundação 

PTI-BR, sendo obrigatório informar o gestor imediato, bem como ao 

Comitê de Compliance para as avaliações necessárias.

É vedado manter relações comerciais privadas, remuneradas ou 

não, pelas quais venha a obter privilégios em razão das suas 

atribuições, com parceiros, fornecedores, clientes, prestadores de 

serviços ou mantenedora.

Podem ser aceitos brindes, compreendidos como objetos/itens sem 

valor comercial ou com valor de mercado de até R$ 120,00 (cento e 

vinte reais), tais como agendas, calendários, chaveiros, pen drives e 

canetas, entre outros, recebidos e/ou ofertados a título de cortesia, 

propaganda ou divulgação habitual, com ou sem o logotipo do 

Parque Tecnológico Itaipu-Brasil ou da pessoa jurídica que conce-

deu o brinde ao colaborador da Fundação PTI-BR. 

Ao receber o presente ou brinde, acima do valor delimitado 

conforme parágrafo anterior, o colaborador deve informar ao 

Diretor imediato ou ao Comitê de Compliance para avaliação e 

registro do fato ocorrido. Se o item recebido ultrapassar do valor 

citado e, por qualquer motivo, não tenha tido a possibilidade de 

recusa, deverá também informar para a devida avaliação e destino.

É vedado o recebimento de recursos de hospedagem, serviços, 

diversões ou quaisquer favores de caráter pessoal, por parte de 

fornecedores ou partes interessadas, salvo em situações previstas 

em normativos institucionais ou validados por Diretoria compe-

tente.

Ao se relacionar com o Poder Público, é vedada a oferta de presentes 

ou benefícios para funcionários públicos, para o desempenho de 

sua função ou envolvimento com atividades correlatas.

É vedado oferecer propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

Informações
Privilegiadas

Recebimento de
doação de presentes
e brindes

Atividades Paralelas
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Relacionamento
com Fornecedor,
Parceiros, Entidade
Pública e Privada

É vedada a participação de empregados, que tenham relaciona-

mento interpessoal (parentes, família, amigo, afetivo) com os 

fornecedores da Fundação PTI-BR, em processos de pré-seleção 

(definição de materiais e/ou serviços e de requisitos técnicos), de 

seleção, de contratação ou de fiscalização do fornecedor.

Devem ser observadas todas as prerrogativas de relacionamento 

com as instituições parceiras, sendo entidade privada ou pública, 

para que sejam evitados quaisquer conflitos de interesse, mesmo 

não estando explícito nas orientações previstas neste documento.
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É compromisso de todos zelar pela conduta individual e em grupo, com 

a finalidade de prevenção de atos inadequados ou mesmo a influência 

negativa no processo de maturação de uma cultura ética e moral-

mente compatível com a missão institucional.

Ao presenciar qualquer situação conflito de interesse, riscos de impac-

to na imagem ou reputação da instituição envolvendo os colabora-

dores, ou mesmo outras situações previstas ou não no Código de  

Conduta e Integridade, ou em caso de dúvidas de como caracterizar, o 

colaborador, confrontado com qualquer situação de conflito de inter-

esse ou infração de conduta, deve prontamente comunicar o ocorrido 

ao seu gestor ou ao Comitê de Compliance para a orientação, 

prevenção ou correção dos riscos envolvidos.

Compromisso de todos
na gestão do código

E para registrar a sua manifestação ou solicitar orientações e esclareci-

mentos, realizar sugestões, reclamações ou mesmo uma denúncia, poderá 

encaminhar à Ouvidoria, por meio dos canais:

    • E-mail: ouvidoria@pti.org.br
    • Formulário on-line disponibilizado no site do PTI, espaço da Ouvidoria

    • Telefone +55 45 3529 2027
    • Presencialmente: Parque Tecnológico Itaipu – Brasil

                                           Edifício das Águas - 2º andar, sala 208

Como agir em
diferentes situações
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As apurações são realizadas por comitês específicos, nomeados para 

tal competência pelo Conselho Diretor, tal como o Comitê de Conduta 

e o Comitê de Compliance, que deverão atuar de forma honesta, coesa, 

transparente, garantindo a imparcialidade, impessoalidade, para 

subsidiar o corpo diretivo nas tomadas de decisão, por meio dos fatos 

apresentados e identificação de gravidade. E as deliberações são toma-

das pelo Conselho Diretor.

Como são tratadas
as manifestações?

O não cumprimento de quaisquer regras, orientações previstas neste 

código ou em outro documento da Cadeia Documental da Fundação 

PTI-BR, poderá resultar, mediante apuração, na aplicação de medidas 

orientativas ou corretivas, acarretando em sanções trabalhistas, 

conforme a gravidade dos fatos apurados, sem prejuízo da responsabi-

lidade civil e criminal.

Sanções
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Parque Tecnológico Itaipu
Av. Tancredo Neves, 6731 | Caixa Postal 2039

CEP 85.867-900 | Foz do Iguaçu - Paraná

Recepção: +55 (45) 3576.7200
Fax: +55 (45) 3576.7199

Email: pti@pti.org.br

www.pti.org.br

/ptibrasil
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