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• OBJETIVO:
• Implantar boas práticas que devem nortear a condução dos

negócios da 4Business através de princípios que motivam,
disciplinam e orientam o relacionamento e as ações dos
envolvidos internos e externos.

• REGULAMENTAÇÃO:
• Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção
• Decreto 8.420/2015:

• Decreto regulamenta a responsabilização objetiva
administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de
que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

• Portaria Conjunta CGU/SMPE nº 2.279/2015:
• As medidas de integridade de microempresa ou empresa de

pequeno porte, para fins da aplicação do disposto no inciso
V do art. 18 e no inciso IV do art. 37 do Decreto nº 8.420, de
18 de março de 2015.
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• PROPÓSITO: 
Ajudar empresas e pessoas a atingir resultados positivos, elevando o nível 
de profissionalismo e rentabilidade do negócio, tornando-as mais 
competitivas.

• VALORES:
• Buscar o aperfeiçoamento e a inovação no que fazemos;
• Trabalhar pela satisfação do nosso cliente;

• Respeitar todas as ideias, opções e diferenças;

• Liderar pelo exemplo;
• Agir pautado pela ética.
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• RESPEITO:
• As pessoas da 4Business Consultoria são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e 

dignidade.

• Não aceitamos atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, credo, 
classe social, incapacidade física ou quaisquer outras formas de discriminação.

• Preservamos a dignidade de dirigentes, colaboradores e parceiros, em qualquer circunstância, com a 
terminação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que 
diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

• HONESTIDADE:
• Os interesses da 4Business Consultoria estão em primeiro lugar na mente dos nossos colaboradores e 

dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros de forma a resguardar a retidão 
dos seus processos e de sua imagem.
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Código de Ética - Valores
• COMPROMISSO:

• Todos que trabalham para ou com a 4Business Consultoria estão comprometidos com a uniformidade de 
procedimentos com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições;

• Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e 
externos que regem a empresa;

• Nos comprometemos a adotar as melhores práticas do mercado.

• TRANSPARÊNCIA:
• Valorizamos a comunicação interna, com a disseminação de informações relevantes relacionadas aos 

negócios e às decisões da empresa;
• A comunicação com nossos clientes deve ser direta e não deixar dubiedades;

• RESPONSABILIDADE:
• A 4Business Consultoria garante a proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação 

profissional a quem denunciar as violações a este código, como forma de preservar os valores da 
empresa.



• E-mail corporativo: gestaoderiscos@4businessconsultoria.com.br;

• Website: www.4businessconsultoria.com.br

• Polícia Federal: https://www.gov.br/pf/pt-br
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