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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

Estimados colaboradores, prestadores de serviço, clientes, fornecedores e parceiros de 

negócio,  

O ano de 2021 é um ano particularmente especial para a Vika Controls, pois completamos 

21 anos de história.  

Estes anos se formaram com alegrias, tristezas, ganhos e perdas, afinal, uma vida bem vivida 

tem seus altos e baixos e assim seguimos, firmes e fortes em nosso propósito: usar nossa 

experiência em medição e conectividade em seu benefício, sempre com base em nossos 

valores. 

Ética, transparência, integridade e profissionalismo são alguns dos valores que servem de 

alicerce para nossas ações. São esses valores, prerrogativas inegociáveis que regem nossa 

atuação, que serviram de inspiração para a publicação deste Código de Conduta que se 

aplica a todos os colaboradores, prestadores de serviço, clientes, fornecedores e parceiros 

comerciais, bem como as demais empresas investidas nas quais temos ou não controle.  

Desta forma, este instrumento é um reflexo de nossa cultura e das crenças que queremos 

fortalecer e que passa a fazer parte dos contratos de trabalho, assim como dos contratos 

com prestadores de serviço, clientes, fornecedores e parceiros de negócio.  

Seguiremos juntos, afinal nossa história só é possível porque caminhamos até aqui lado a 

lado e temos certeza de que ainda temos muito mais conquistas nos aguardando.  

 

Esperamos que você leia, compreenda e utilize este documento como uma importante 

referência no seu dia a dia. 

 

Vinicius Kabakian 

Presidente 
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1. SOBRE A EMPRESA 

A Vika Controls, empresa fundada em 2000, nasce com a proposta de atuar no mercado de 

instrumentação, controle de processos industriais e conectividade através do fornecimento 

de equipamentos e soluções de alta qualidade e de avançada tecnologia, combinadas 

através de uma linha extensa de produtos e parceria com empresas mundialmente 

conceituadas. 

Desenvolvemos soluções inovadoras, fomos flexíveis, atendemos as expectativas de nossos 

clientes e contribuímos para melhores resultados. Primamos sempre pelo atendimento 

eficaz e pela responsabilidade técnica na especificação e oferta de nossos produtos e 

serviços, bem como pela sustentabilidade ambiental e ética em nossos relacionamentos 

internos e externos. 

Em 2013, a Vika Controls obteve uma grande conquista com a mudança para a sede situada 

no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, em um espaço físico de aproximadamente 

350m², o que fez nossa empresa acreditar e confiar cada vez mais em um futuro promissor 

e sustentável. 

Em 2021, a Vika Controls completa 21 anos de existência, um marco muito importante na 

nossa trajetória. 

Ao longo de nossa história, construímos com nossos clientes, parceiros, colaboradores, 

prestadores de serviço e fornecedores um relacionamento pautado pela transparência, 

respeito, conhecimento e excelência.  

Tudo isso nos moldou e nos trouxe até aqui. São esses valores que iremos sempre carregar 

conosco e compartilhar com as pessoas e empresas ao nosso redor. 

A partir dessas diretrizes, todos os envolvidos com a Vika Controls devem se comprometer 

com todas as determinações aqui estabelecidas, bem como com o fortalecimento de uma 

cultura ética, responsável e transparente. 
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2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

O Código de Conduta vem reafirmar os princípios éticos da Vika Controls, bem como definir 

os comportamentos e atitudes considerados adequados dentro da empresa, de acordo com 

seus valores. 

Este Código de Conduta tem como principal objetivo indicar a forma de conduta e servir 

como uma ferramenta para tratar quaisquer questões ou dilemas que possam surgir em 

nosso dia a dia de trabalho e negócios. 

São objetivos centrais deste Código: 

• Fortalecer a cultura ética da empresa, elevando o nível de confiança e respeito em 

todas as suas relações internas e externas. 

• Administrar, prevenindo, reduzindo ou eliminando conflitos de interesse entre 

pessoas, grupos e partes interessadas da empresa. 

• Preservar a imagem e a reputação da Vika Controls perante o mercado.  

• Ser a base da sustentabilidade moral e o alicerce que devem orientar e conduzir a 

gestão e as ações Vika Controls como empresa socialmente responsável. 

Ao Código de Conduta se submetem o Presidente, a Diretoria, colaboradores, prestadores 

de serviços, parceiros comerciais, clientes, fornecedores, empresas com interesses 

integrados, os quais se comprometem a cumprir e fazer cumprir este Código, aplicando-se, 

dessa forma, a todos os ambientes, presencial ou mesmo de forma remota ou por qualquer 

outra modalidade de trabalho e prestação de serviço que houver, uma vez que oferece 

orientações de conduta claras e não negociáveis, sem a pretensão, contudo, de abranger 

todas as hipóteses possíveis no cotidiano da empresa, configurando-se, justamente por este 

motivo, como um documento dinâmico e sujeito a atualizações periódicas. 
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A Vika Controls possui como MISSÃO, VISÃO e VALORES: 

• MISSÃO 

A Missão representa a razão de ser, o que fazer, como percorrer o caminho para se 

alcançar a visão da empresa. Nossa Missão é desenvolver e comercializar soluções 

para conectividade e para controle de processos industriais e analíticos, que 

atendam as expectativas de nossos clientes na busca dos seus objetivos e 

maximização dos resultados. 

• VISÃO 

A Visão representa o objetivo à frente, a estrela guia da empresa. É um objetivo, 

uma meta desafiadora, ambiciosa e ao mesmo tempo viável. A Visão é o desafio que 

alinha toda a empresa apontando o rumo a seguir. 

Nossa visão é ser reconhecida como uma empresa comprometida com o 

desenvolvimento do mercado em nível nacional, com atuação eficiente e 

colaborativa entre Clientes, Parceiros e Colaboradores. 

• VALORES 

Os Valores são os princípios éticos que devem guiar a postura e a atitude da empresa 

e de seus colaboradores no dia a dia. Por isso, devem gerar identificação junto aos 

colaboradores, criando a cultura corporativa apropriada para alcançar a visão da 

empresa e atingir as metas do negócio. 

 

Norteamos nossas ações por meio dos seguintes valores: 

• PESSOAS 

Tratar todos os colaboradores e suas ideias com respeito e dignidade, dando-

lhes autonomia e reconhecendo a iniciativa e a realização. 
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• CLIENTE 

A satisfação e realização de nossos clientes são a nossa razão de ser, 

primamos por um atendimento eficiente e eficaz, com informações corretas 

e precisas. 

• TRADICÃO 

A Vika carrega uma história de mais de duas décadas de sucesso, qualidade 

e credibilidade reconhecida no mercado nacional. 

• ÉTICA E RESPEITO 

Essas são as premissas que norteiam o crescimento da Vika e seus 

relacionamentos com o mercado, permeados sempre por transparência, 

simplicidade e clareza. 

• RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

O respeito ao meio ambiente tem prioridade. A Vika atua sempre em prol da 

prevenção e redução dos impactos ambientais, aplicando tecnologias 

adequadas e voltadas ao desenvolvimento sustentável. 
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4. PRINCÍPIOS 

Dentre os princípios que regem o presente Código de Conduta podemos destacar: 
 

• DIGNIDADE HUMANA 
 

Valorização da vida e afirmação da cidadania, respeitando a integridade física e moral, bem 

como os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e proteção de dados, de todas as 

pessoas, as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais, com igualdade, 

equidade e justiça. 

 

• ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

 

As nossas relações internas e externas são regidas pela cordialidade, respeito, cooperação, 

clareza, liberdade de expressão, consistência, exatidão, veracidade e responsabilidade pela 

informação, valores inegociáveis e exigidos de todas as partes interessadas conduzindo 

todos a decisões equilibradas e justas. 

 

• INTEGRIDADE 

 

Na realização dos compromissos, a Vika Controls age com honestidade e probidade, com os 

mais altos padrões de conduta profissional, repudiando, assim, toda forma de fraude e 

corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os 

princípios éticos assumidos. 

 

• SUSTENTABILIDADE 

 

Atuação com gestão racional dos recursos naturais, com o intuito de proteger o meio em 

que se está inserido, com responsabilidade ambiental, econômica e social, de forma 

equilibrada. 

 

• IMPESSOALIDADE 

 

A Vika Controls age com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos 

seus recursos. 
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• LEGALIDADE 

Respeito à legislação nacional, aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, 

bem como às normas internas que regulam as atividades das empresas que se relacionam 

com a Vika Controls, em conformidade com os princípios constitucionais brasileiros. 

• PROFISSIONALISMO 

Reconhecemos e apoiamos o desempenho profissional íntegro, com responsabilidade, 

baseado em valores sociais, lealdade e respeito mútuo. 

• COMPETÊNCIA E DISCIPLINA 

Valorizamos as pessoas e suas competências, criando oportunidades, investindo tempo e 

recursos no crescimento pessoal e profissional dos empregados, entendendo que o sucesso 

e perpetuidade da empresa dependem da capacidade transformadora do ser humano. 

• DIREITO DAS PESSOAS  

Respeitamos os direitos das pessoas pautando-nos pela honestidade, seriedade, 

imparcialidade e justiça, não sendo aceito no ambiente de trabalho nenhum tipo de 

discriminação, reconhecendo os esforços e as contribuições individuais e de equipes. 

 

5. DIRETRIZES  

As diretrizes são instruções ou indicações para se estabelecer a ação do negócio. Portanto, 

as orientações que regulam o presente Código de Conduta são: 

 

• RELAÇÕES INTERNAS 

A Vika Controls está comprometida com a igualdade de oportunidades de trabalho para 

todos, independentemente de raça, sexo, religião, crenças ou nacionalidade, assim como 

tratar seus colaboradores com respeito. 

A Vika Controls se preocupa com seus colaboradores e todos serão tratados com respeito 

e atenção, sendo a eles oferecidas condições para o desenvolvimento pessoal e profissional 
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dentro da realidade da Vika Controls. As condições de saúde e segurança no trabalho devem 

ser objeto de permanente atenção e devem assegurar aos profissionais o menor risco 

possível no desempenho de suas funções. 

A Vika Controls estimula a livre manifestação de ideias, repudiando ameaças, humilhações 

ou assédios de qualquer natureza nas relações de trabalho, bem como toma medidas para 

coibir, tanto em suas próprias atividades quanto com outros envolvidos, o trabalho infantil, 

o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho em condições 

degradantes, bem como análogo ao escravo, bem como qualquer forma de violência física, 

sexual, moral ou psicológica; e denunciar os infratores. 

Além disso, a Vika Controls promove treinamentos para seus colaboradores, a fim de 

capacitá-los e melhorar o desempenho no desenvolvimento de sua função, bem como para 

aliar as políticas e procedimentos da Vika Controls com seus colaboradores. 

Não é permitido favorecer os fornecedores e parceiros de negócios por questões de vínculo 

pessoal e de parentesco, nem obter vantagens comerciais por meio de práticas ilegais, tais 

como: suborno, corrupção, concussão, extorsão, propina, utilização de “caixa dois”, entre 

outros atos dessa natureza porventura não previstos neste documento.   

 
Nossos colaboradores não estão autorizados a aceitar presentes, ingressos, gratificações ou 

vantagens, e devem informar as organizações e pessoas com as quais mantêm contato a 

respeito da postura da Vika Controls em relação a este tema, com exceção de brindes 

promocionais com valor máximo de R$ 100,00 encaminhados por nossos parceiros de 

negócios, tais como: agendas, cadernos, calendários, gêneros alimentícios e similares,  

lembrando que devem ser compartilhados com bom senso entre os colegas de trabalho. 

 

De igual forma, a Vika Controls entende que poderá oferecer brindes promocionais aos seus 

parceiros e clientes, dentro das características acima: valor máximo de R$ 100,00, tais 

como: agendas, cadernos, calendários, gêneros alimentícios e similares, a não ser em casos 

em que tenhamos ciência que, mesmo dentro destas condições, as políticas internas de 

terceiros não contemplam tais exceções.  
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Convites para participações em treinamentos, palestras, congressos e similares deverão ser 

encaminhados aos gestores, que orientará quanto aos procedimentos para participação. 

Caso ocorram sorteios de brindes em eventos externos (treinamentos, palestras, 

congressos e similares) em nome do participante o prêmio será considerado pessoal, pois 

não caracteriza vantagem ou conflito de interesse. 

 

• POSTURA DA GESTÃO 

Os gestores, em todos os níveis hierárquicos, devem tratar seus subordinados com respeito 

e equidade, sem nenhum tipo de favorecimento e têm a responsabilidade de contratar, 

integrar e desenvolver as pessoas alinhadas aos Valores Corporativos e de acordo com as 

competências organizacionais da Vika Controls. 

A demonstração do interesse de um funcionário em participar de um processo de 

recrutamento interno deve ser entendida pelo seu gestor como uma alternativa normal de 

evolução de carreira, não podendo dar ensejo a nenhum tipo de retaliação.  

Em caso de eventuais erros, os gestores devem realizar orientação construtiva e 

acompanhamento constante quanto as atitudes e desempenho de seus subordinados. 

Repetição de erros resultantes de descuido, negligência ou falta de interesse estão sujeitos 

às medidas disciplinares previstas.  

 

• CONFLITOS DE INTERESSES 

Os colaboradores e prestadores de serviços devem exercer as suas atividades isentando-se 

de interesses comerciais, financeiros e pessoais, e assegurando, acima de tudo, os 

interesses da Vika Controls, pautados no compromisso com a honestidade, confiança, 

integridade e valores éticos.  

Não está autorizado que os colaboradores e prestadores de serviços realizem a venda de 

quaisquer produtos dentro da empresa, empréstimos financeiros de ou para colegas de 

trabalho com fins lucrativos (agiotagem).  
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Os colaboradores e prestadores de serviços podem exercer outras atividades remuneradas 

ou não, fora do horário e ambiente de trabalho, desde que não comprometam o exercício 

de sua atividade principal e não concorram diretamente com os negócios da Vika Controls. 

Não são autorizados os casos em que os colaboradores e prestadores de serviços 

porventura prestem serviços a terceiros ou tenham participação em empresas cujos 

serviços sejam conflitantes com a nossa operação ou que sejam empresas concorrentes. 

Fornecedores/Prestadores de serviços com grau de parentesco com empregados podem 

ser contratados, porém não são permitidas negociações diretas com os empregados com 

os quais mantêm esse vínculo.  

Grau de parentesco ou relacionamento afetivo com empregados, fornecedores, clientes e 

pessoas que trabalham em empresas concorrentes podem, em certas circunstâncias, gerar 

um conflito de interesses, portanto devem ser comunicados ao setor de Recursos Humanos, 

que fornecerá um formulário a ser preenchido especificamente para essa finalidade.  

• GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 

A Vika Controls se compromete com a ética na gestão das informações privilegiadas ou de 

caráter privado obtidas durante os processos de interação com seus diversos públicos como 

também com a transparência e a veracidade das informações prestadas a todas as partes 

interessadas.  

Desta forma, é expressamente proibida a divulgação de informações estratégicas e 

confidenciais da Vika Controls, incluindo de seus gestores, colaboradores, terceiros, 

parceiros e clientes, bem como de outras organizações com as quais mantêm relação direta 

ou indireta. O sigilo deve ser mantido mesmo depois do término do contrato de trabalho. 

Além disso, é expressamente proibido fotografar ou filmar, sem a ciência da Direção, as 

dependências da empresa em razão do sigilo industrial. 

Os equipamentos e sistemas de TI devem ser utilizados exclusivamente para fins 

profissionais, sendo o uso monitorado com o conhecimento dos usuários e restringido o 

acesso a qualquer conteúdo que a empresa julgar inadequado. Os colaboradores e 

prestadores de serviços estão autorizados a acessar somente os dados e as informações dos 

sistemas que forem estritamente necessários para o exercício de seu cargo e em 

consonância com a Política da Segurança da Informação. 

• PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

A Vika Controls respeita a privacidade e proteção dos dados pessoais. 
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A Vika Controls informa que trata dados pessoais sempre em conformidade com a legislação 

vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos 

reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, bem como as demais normas aplicáveis.  

A Vika Controls adota medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que protejam os 

dados pessoais, além de garantir que o ambiente (físico ou virtual) utilizado por ela para o 

tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma a atender os requisitos de 

segurança, aos padrões de boas práticas e governança determinados em Lei e aos princípios 

gerais previstos em Lei e às demais normas regulamentares aplicáveis, visando a proteção 

de todos dados em todos os processos internos. 

A Vika Controls declara que trata os dados pessoais de forma confidencial e sigilosa e com 

o mesmo nível de segurança que tratam seus dados e informações de caráter confidencial, 

assegurando que os seus colaboradores e prestadores de serviços que, no exercício das suas 

funções tenham acesso ou conhecimento das informações e dados pessoais tratados, 

estejam igualmente obrigados ao sigilo profissional.  

 

• PROPRIEDADE INTELECTUAL 

As informações, os materiais, as tecnologias, as metodologias, o conhecimento, as 

inovações e patentes desenvolvidos internamente são de uso exclusivo e de propriedade 

da Vika Controls, devendo ser tratados de forma confidencial.  

A propriedade das marcas (logotipos) pertencentes à Vika Controls, somente podem ser 

utilizadas na consecução das atividades profissionais. Para parceiros de negócios podem 

utilizar desde que previamente autorizado pela empresa. 

Deveres de fazer: 

• Honrar e ser pontual nos compromissos assumidos com clientes, fornecedores, 

demais empregados, gestores e Diretoria. 

• Utilizar linguajar apropriado e ser cordial nas relações pessoais e profissionais com 

clientes, fornecedores e parceiros. 

• Zelar pela marca e imagem institucional no exercício de suas atividades, entregas e 

relacionamentos. 
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• Exigir que os bens adquiridos ou serviços contratados estejam de acordo com os 

padrões definidos pela empresa. 

• Falar positivamente e com convicção sobre a empresa, zelando pelo seu nome, 

marca e reputação. 

• Representar a empresa com responsabilidade e integridade. 

• Preservar a integridade de documentos, registros, cadastros, dados e sistemas de 

informação da Vika Controls, bem como respeitar a privacidade dos titulares e 

proteger os seus dados pessoais, em todos os meios utilizados pela empresa, tanto 

físico, quanto eletrônico. 

• Respeitar o ambiente de trabalho e tratar com cordialidade todos os colaboradores, 

terceiros, fornecedores, clientes, não adotando comportamentos que possam 

prejudicar o bom andamento das atividades e contribuindo para a integração de 

todos e o desenvolvimento do trabalho em equipe. 

• Participar dos treinamentos e das ações de conscientização promovidas pela Vika 

Controls com o intuito de disseminar a cultura de ética e de integridade. 

• Comunicar imediatamente aos canais adequados, qualquer ato ou fato contrário ao 

interesse público ou da empresa, de qualquer infrator, independentemente de sua 

posição hierárquica. 

 

Deveres de não fazer: 

• Estabelecer parcerias em nome da empresa, tendo em vista interesses e 

retribuições pessoais. 

• Usar de seu cargo visando obter vantagens pessoais, facilidades ou qualquer 

outra forma de favorecimento ou benefício pessoal ilegítimo, para si ou para 

terceiro de suas relações. 

• Não praticar ato de preconceito, discriminação negativa, de qualquer forma. 

• Não divulgar ou fazer uso de informações da empresa em benefício próprio ou 

de terceiros. 

• Não exercer sua função profissional sob influência de álcool, de drogas ilícitas ou 

de outras drogas que impactem sua capacidade de executar as atividades, 

colocando em risco a sua vida e a de outras pessoas, nem portar qualquer tipo 

de arma nas dependências da empresa. 

• RELAÇÕES EXTERNAS 

• CONDUTA COM CLIENTES, PARCEIROS COMERCIAIS E FORNECEDORES 
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A Vika Controls entende que as relações com os clientes, parceiros comerciais e 

fornecedores devem ser pautadas pelo respeito e pela transparência. Os colaboradores 

devem atendê-los com cortesia, eficiência, prontidão e seriedade, garantindo a qualidade 

do atendimento e a sua satisfação. Igualmente, os colaboradores devem dar tratamento 

adequado às sugestões e críticas recebidas dos clientes, bem como tratar de forma 

confidencial as informações privilegiadas porventura obtidas no exercício de seu cargo. 

O relacionamento e comunicação com os parceiros comerciais e fornecedores se pautam 

nos princípios éticos, evitando qualquer privilégio, discriminação e toda forma de corrupção 

e fraude, não participando de qualquer tipo de negociação da qual possam resultar 

vantagens ou benefícios pessoais ou para terceiros, que caracterizem conflito de interesses 

reais ou aparentes  

Todos devem ser tratados com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios 

deste Código. 

Não é permitido favorecer os parceiros comerciais e fornecedores por questões de vínculo 

pessoal ou de parentesco, nem obter vantagens comerciais por meio de práticas ilegais, tais 

como: suborno, corrupção, concussão, extorsão, propina, utilização de “caixa dois”, entre 

outros atos dessa natureza porventura não previstos neste documento.   

• CONDUTA COM A COMUNIDADE 

A Vika Controls busca estabelecer um forte e sólido relacionamento com a comunidade na 

qual está inserida, mantendo abertos os canais de comunicação. O atendimento ao público 

em geral deve ser pautado por lealdade, honestidade, seriedade, imparcialidade, justiça e 

receptividade, devendo ser dado tratamento adequado às sugestões e críticas porventura 

recebidas da comunidade. 

A Vika Controls contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades, 

participando da elaboração e implantação de projetos, em parceria com entidades locais, 

considerando suas demandas e expectativas e respeitando sua diversidade. 

• CONDUTA SOCIOAMBIENTAL 

A Vika Controls está comprometida com a saúde e a segurança no trabalho, com a 

prevenção da poluição e a minimização de qualquer outro impacto que suas atividades 

porventura possam causar ao meio ambiente. 
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A Vika Controls tem como objetivo encontrar e adotar formas de economizar e evitar o 

desperdício dos recursos essenciais à vida, como o controle de consumo de água, bem como 

detectar e monitorar gases tóxicos e/ou inflamáveis, buscando uma melhor qualidade do 

ar, atuando em conformidade com o princípio da sustentabilidade, comprometendo-se com 

o desenvolvimento social, com respeito às culturas locais, priorizando o uso de recursos 

naturais renováveis e com utilização responsável e eficiente dos recursos econômicos, a fim 

de minimizar os impactos socioambientais. 

Desta forma, fornecemos ao mercado instrumentos e equipamentos que tragam eficiência, 

confiabilidade, consistência e segurança a esses processos a partir da: 

• Otimização de uso de produtos químicos 

• Monitoramento e reporte de emissões 

• Redução no consumo de energia 

• Melhoria na qualidade do produto final 

• Redução de paradas da planta 

Para: 

• Melhorar a eficiência dos processos individuais 

• Monitorar e analisar processos para melhorar o controle de qualidade 

• Reduzir o desperdício de matéria-prima e a contaminação 

• Proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro 

Preservar é viver! Usufruir da natureza com consciência é uma forma de assegurar um 

futuro melhor para todos. 

A Vika Controls aplica medição e controle de processos industriais, a fim de preservar e 

diminuir desperdícios de matérias primas, tais como: 

• Monitoramento da qualidade da água; 

• Medidores de consumo de água; 

• Detecção de vazamento de gases tóxicos; 

• Sensores para variáveis climáticas; 

• Soluções para irrigação; 

• Controladores para estações de tratamento contra transbordos e derramamentos. 

No contexto social, a Vika Controls acredita que a união pode transformar a realidade em 

que vivemos, ajudando quem mais precisa a enfrentar os desafios e dificuldades da 

atualidade. 
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Assim, a Vika Controls realiza ações solidárias, como entrega de cestas básicas, Campanha 

de Vacinação, dentre outras campanhas que possam ajudar a comunidade, bem como os 

seus colaboradores. 

A Vika Controls zela para que todos os seus colaboradores, terceiros, parceiros, clientes 

desenvolvam uma consciência socioambiental e contribuam para a preservação do meio 

ambiente dentro e fora da empresa e para a ajuda da sociedade.  

 

Os colaboradores devem comprometer-se a fazer uso eficiente e racional dos recursos 

existentes (energia, água, papel, equipamentos de segurança, entre outros) e estar atentos 

às normas e aos procedimentos para a realização de suas atividades profissionais de forma 

a preservar sua integridade física e a de seus colegas. 

Deveres de fazer: 

• Considerar o impacto social, econômico e ambiental nas tomadas de decisões 

profissionais e pessoais. 

• Usar de forma racional os recursos conciliando as necessidades sociais, ambientais 

e econômicas. 

• Atuar como cidadão responsável pelo bem-estar da comunidade. 

• Disseminar o pensamento e a prática da Responsabilidade Socioambiental na nossa 

esfera de influência. 

 

• CONDUTA NO RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS E AUTORIDADES 

A Vika Controls preza pela transparência nas relações com os órgãos e autoridades do 

Governo, cumprindo a legislação em todas as suas esferas e manifestando-se totalmente 

contrária à corrupção ativa e passiva, concussão, propina, improbidade administrativa, 

contrabando, sonegação fiscal, pirataria, lavagem de dinheiro, apropriação indevida de 

ativos, adulteração e falsificação de documentos e dados financeiros, utilização indevida de 

informações privilegiadas, manipulação de registros contábeis, suborno, caixa dois, 

extorsão, além de proibir expressamente a participação em processos que objetivam a 

manipulação de editais de concorrência (públicos ou privados) ou quaisquer fraudes em 

concorrências públicas. 
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• CONDUTA COM O CONCORRENTE 

A Vika Controls preza pelo respeito e pela transparência na relação com seus concorrentes, 

não permitindo práticas de concorrência desleal, como difamação das características dos 

produtos e/ ou serviços dos concorrentes, pirataria, sonegação fiscal, contrabando, 

adulteração de produtos ou marcas, falsificação de produtos e outros atos dessa natureza 

porventura não previstos neste documento.  

Portanto, deve haver civilidade e independência no relacionamento com as empresas 

concorrentes, agindo no melhor interesse dos seus negócios, observando e defendendo as 

normas de livre concorrência, em conformidade com toda a legislação. 

Os colaboradores não devem adotar comportamento que possa denegrir publicamente a 

imagem dos concorrentes.  Igualmente, os colaboradores não estão autorizados a fornecer 

informações da Vika Controls ao mercado.  

6. RESPEITO PELAS PESSOAS 

A Vika Controls espera que todos os colaboradores e parceiros de negócios trabalhem 

juntos, de forma transparente e respeitosa. Essa postura vem ao encontro dos seus valores 

corporativos. 

Todos os colaboradores e parceiros de negócios são merecedores de respeito, 

independentemente de cargos ocupados ou do tempo de atuação profissional. Este 

princípio é também aplicável aos contratados ou terceirizados.  

O trabalho em equipe é encorajado, e é desejado que os sucessos, assim como os possíveis 

insucessos, sejam compartilhados, que as ideias sejam ouvidas com generosidade e 

interesse genuíno e que as informações sejam disseminadas de forma clara, sempre que 

houver necessidade, respeitando as Políticas da empresa. 

A Vika Controls respeita a privacidade, valoriza a diversidade de seu quadro de 

colaboradores e declara que atitudes de depreciação, discriminação e desrespeito em todas 

as suas formas, seja de raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma, nacionalidade, 

etnia, e condição social, não são toleradas, uma vez que são contrárias às suas crenças e 

valores. 

Também não são permitidos, em nenhuma hipótese, trabalho escravo e utilização de mão-

de-obra infantil na empresa e nas empresas dos fornecedores ou parceiros de negócios.  
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7. RESPEITO À LEI 

A Vika Controls, seus colaboradores, prestadores de serviços e parceiros comerciais, devem 

cumprir as leis e os sistemas políticos dos países nos quais operam e todos devem manter-

se atentos ao cumprimento dos seguintes compromissos vigentes: 

▪ Respeito aos Direitos Humanos; 

▪ Proibição de trabalho de menores e trabalho forçado; 

▪ Proibição de discriminação;  

▪ Jornada de trabalho de acordo com a legislação;  

▪ Remuneração compatível com o mercado; 

▪ Padrões de qualidade, saúde e segurança;  

▪ Preservação do meio ambiente; 

▪ Repúdio à corrupção e suborno; 

▪ Pagamento dos Impostos e comunicação correta de informações financeiras;  

▪ Concorrência leal. 

8. RESPEITO PELOS COSTUMES LOCAIS 

Todos os colaboradores devem conduzir suas atividades de forma respeitosa para com as 

tradições sociais e culturais das comunidades com as quais mantêm contato. 

Se em alguma ocasião as orientações deste Código de Conduta estiverem em discordância 

com a lei ou os costumes locais de um país com o qual mantemos relações comerciais, 

deverá ser aplicado o princípio que apresentar um critério ético superior, desde que não se 

configure como uma atividade ilegal. 

Deveres de fazer: 

• Estar engajado com os valores da empresa, atuando como exemplo de 

comportamento. 

• Demonstrar claramente um posicionamento ativo em relação a este Código de 

Conduta, mesmo nos momentos mais críticos. 

• Agir com respeito aos diretos humanos e ao meio ambiente. 

• Manter atitude profissional positiva, digna, leal, honesta, de respeito mútuo, 

confiança e colaboração com as pessoas. 

• Repudiar a discriminação em todas as suas formas: raça, cor, gênero, orientação 

sexual, religião, idioma, nacionalidade, etnia ou condição social. 
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• Respeitar a diversidade em todas as suas dimensões, promovendo o direito à 

liberdade de pensamentos, ideias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações. 

• Tomar decisões sempre com imparcialidade, isenção, profissionalismo e amparo 

técnico, observando a legislação e as políticas da Vika Controls. 

 

Deveres de não fazer: 

• Adotar condutas abusivas, inoportunas ou ofensivas, sejam elas verbais ou gestuais, 

contra colegas, fornecedores, clientes, parceiros, visitantes ou comunidade do 

entorno da empresa. 

• Aceitar ou praticar condutas discriminatórias e/ou vexatórias 

• Deixar de observar e cumprir as premissas do presente Código. 

 

9. RELACIONAMENTO COM EMPRESAS COM INTERESSES 

INTEGRADOS 

O relacionamento entre empresas que possuem interesse comum com a Vika é pautado 

pela transparência e confiabilidade. 

Empresas com interesses integrados como a empresa KA Performance & Solutions 

Management observam, de igual forma, as legislações aplicáveis, bem como o presente 

Código de Conduta. 

As empresas atuam em conjunto para a efetiva prestação dos serviços e comungam dos 

mesmos propósitos, interesses e valores. 

10. PROCEDIMENTOS PERANTE DÚVIDAS OU VIOLAÇÕES 

AO CÓDIGO DE CONDUTA – DÚVIDAS E/OU DENÚNCIAS 

É responsabilidade de todos os gestores, empregados, demais colaboradores, terceiros, 

cliente e parceiros de negócios o conhecimento das práticas expressas neste Código de 

Conduta. 
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No caso de violação de qualquer norma estabelecida neste Código, serão adotadas as 

medidas disciplinares cabíveis, sempre garantindo, em todas as eventualidades, o pleno 

direito de defesa e argumentação das partes envolvidas.  

As denúncias e os descumprimentos, que devem ser evidenciados por meio da 

apresentação de provas, serão tratados com confidencialidade, e não será feita nenhuma 

retaliação aos que se reportarem em boa fé. 

As regras constantes no presente Código de Conduta prevalecerão sobre quaisquer outras 

expressas ou tacitamente acordadas. 

Em caso de dúvidas e informações adicionais, consulte seu gestor, área de Recursos 

Humanos ou setor competente.  

Caso exista a necessidade de reportar condutas não adequadas previstas neste Código, o 

interessado deve registrá-las por meio do e-mail: ouvidoria@vikacontrols.com.br . 

 

11. O USO DESTE CÓDIGO DE CONDUTA 

Este Código não tem a pretensão de abranger todas as possibilidades, até porque, para 

muitos dilemas éticos, a solução não é clara de imediato. Assim, sempre que for 

confrontado com o que parecer ser uma decisão ética delicada, coloque a si mesmo as 

seguintes questões: 

 

 

Meu ato ou decisão está de acordo com as leis? 

Esta atividade está de acordo com o Código de Conduta, Valores Corporativos e/ou 

Políticas de Gestão da Vika Controls? 

Se a resposta para qualquer pergunta acima for NÃO, isso significa que se trata de uma 

atividade inapropriada. Se quiser ir mais além, pergunte a si mesmo se teria orgulho de 

contar aos seus familiares e amigos sobre esta ação, ou se gostaria de vê-la publicada nos 

jornais. Se a resposta for negativa, pare imediatamente. 

mailto:ouvidoria@vikacontrols.com.br
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12. GESTÃO DO CÓDIGO 

A gestão deste Código se reveste do espírito de responsabilidade, de forma que as violações 

das regras de conduta ética sumarizadas neste Código devem ser analisadas, com vistas e 

evitar a reincidência, antecipar repercussões e administrar as consequências.  

 

13. AÇÕES DISCIPLINARES 

 

Qualquer ato de violação a este Código de Conduta ou às normas e Políticas Institucionais 

da Vika Controls serão classificadas de acordo com o grau de gravidade, podendo acarretar 

advertência verbal, advertência escrita, suspensão, desligamento ou demissão por justa 

causa, conforme previsto na legislação trabalhista e nos regulamentos, normas, códigos, 

regimentos e procedimentos internos que regulam as atividades da empresa. 

Constituem-se condutas passíveis da aplicação de medidas disciplinares, mas não se 

limitando a estas: 

• Violar o Código de Conduta aplicável, direta ou indiretamente; 

• Fornecer à instituição informações falsas ou enganosas ou reter, intencionalmente, 

informações relevantes a qualquer momento, inclusive durante o curso de uma 

apuração administrativa; 

• Ignorar deliberadamente informações no âmbito de sua responsabilidade, que lhe 

permitiriam saber sobre violações do Código de Conduta aplicável; 

• Retaliar outro indivíduo que relatou uma queixa sobre conduta ilegal ou antiética; 

• Fazer, intencionalmente, acusações falsas de conduta ilegal ou antiética. 

Fica terminantemente proibida qualquer forma de retaliação a autores de denúncias de 

boa-fé. 
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14. COMPROMISSOS RECÍPROCOS 

Considerando que o êxito de qualquer empresa é construído pelos melhores esforços de 

cada um de seus participantes, todos os que participam da relação, outorgam entre si e 

perante a sociedade os seguintes compromissos: 

• Conhecer e difundir, inclusive por meio das próprias atitudes, os valores contidos 

neste Código. 

• Valorizar os colaboradores pelos resultados de seu trabalho por seu mérito pessoal, 

proporcionando, assim, maior justiça e transparência aos processos de avaliação de 

desempenho. 

• Respeitar as pessoas, independentemente de sexo, idade, formação, origem, credo 

e posição social. 

• Respeitar a diversidade de ideias, talentos e opiniões. 

• Empenhar-se firmemente na manutenção de um ambiente de trabalho no qual as 

relações sejam pautadas pela confiança, respeito e solidariedade. 

• Acolher com respeito as críticas e sugestões que tenham por objetivo a melhoria 

dos processos dos relacionamentos internos e externos. 

• Colaborar firmemente para que haja o desejável equilíbrio entre vida pessoal e vida 

profissional de todos empregados. 

• Manter o ambiente de trabalho livre de embaraços decorrentes da formulação de 

críticas ou reprodução de boatos que atinjam a reputação dos profissionais da Vika 

Controls e de quem com ela tenha vínculos. 

• Promover a união de esforços internos entre as unidades e os departamentos da 

Vika Controls, em prol de seus interesses, buscando compartilhar informações e 

otimizar ações e processo, sempre que possível. 

• Condenar a oferta de qualquer recurso, monetário ou não com vistas ao 

cumprimento das obrigações legais dos agentes públicos. 

• Rejeitar e não oferecer qualquer pagamento ou vantagem indevida (propina ou 

suborno) visando à celebração, manutenção ou garantia de relacionamento 

comercial com ou para a Vika Controls. 

• Não estabelecer relações comerciais com empresas ou indivíduos que não observem 

padrões éticos, de saúde e segurança e de direitos humanos compatíveis com os da 

Vika Controls, bem como as práticas antissuborno e anticorrupção adotadas pela 

Vika Controls. 
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15. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Todos os colaboradores e prestadores de serviços da Vika Controls receberão cópia, sendo-

lhes solicitado que o leiam e acusem seu recebimento por meio do formulário “Termo de 

Compromisso”, na forma do Anexo I. Para mais informações dos itens abordados neste 

Código, recomendamos consultar as políticas da empresa. 

A leitura deste Código não representa um fim em si mesmo. Ao contrário, é importante que 

todos ajam sempre com ética, dentro da lei e em conformidade com as disposições deste 

Código de Conduta. 

Todos os destinatários têm o dever de difundir este Código de Conduta, denunciando 

adequadamente eventuais violações das quais tenham conhecimento.  

O presente Código de Conduta entrará em vigor na data de sua publicação, cabendo à Vika 

Controls promover sua ampla irrestrita divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


