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1. Integridade dos Serviços 

Todos os nossos serviços devem ser prestados de maneira profissional, independente e imparcial, 

com honestidade e em total conformidade aos métodos, práticas e políticas aprovadas pela 

Promanagement Analysis Assessoria Ltda. (PM ANALYSIS). Não nos rendemos a nenhuma pressão 

de clientes de qualquer área de nosso negócio a fim de obter um tratamento favorável em outra 

área. Todas as conclusões e resultados de nossas operações devem ser documentados com 

precisão, não podendo estes ser impropriamente alterados. Os relatórios devem refletir estes 

resultados, conclusões e as opiniões profissionais obtidas. Só deverá ser oferecido e aceito o 

trabalho que puder ser executado de maneira competente e profissional, de acordo com os 

padrões reconhecidos internacionalmente e procedimentos internos da PM ANALYSIS. 

 

2. Conflitos de Interesses 

É vedado a qualquer prestador de serviços: 

 A obtenção de vantagem pessoal em uma oportunidade comercial para a PM ANALYSIS ou usar 
a propriedade ou recursos da mesma com finalidades pessoais. 

 Prestar os mesmos serviços contratados para um concorrente ou cliente da PM ANALYSIS. 

 Conduzir qualquer negócio ou atividade da PM ANALYSIS com um parente próximo ou com 
uma organização com a qual esteja associado ou seus parentes próximos estejam associados. 

 

3. Vantagens Impróprias 

A PM ANALYSIS não permite que sejam aceitas ou concedidas, direta ou indiretamente, vantagens 
impróprias. Vantagens impróprias são aquelas concedidas para influenciar as ações do prestador 
de serviços ou do cliente ou ações que constituam violação do seu dever. Elas podem assumir a 
forma de propinas, presentes, entretenimento excessivo ou recompensas. Elas também incluem 
doações políticas, a menos que sejam divulgadas, respeitem a legislação em vigor e cuja 
autorização prévia tenha sido obtida. 
 

4. Relações do Prestador de Serviços com a PM ANALYSIS 

A PM ANALYSIS tem o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e 
respeitoso, além de condições dignas de trabalho para todos os que de forma direta ou indireta 
nos ajudam a cumprir nossos objetivos. Não serão tolerados, de nenhuma forma, o assédio e a 
discriminação com base nas diferenças de raça, sexo, nacionalidade, incapacidade física, 
orientação sexual ou idade. 
 

5. Cumprimento da Legislação em Vigor 
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A PM ANALYSIS tem o compromisso de cumprir integralmente a legislação dos países, estados e 
cidades onde desenvolve as suas atividades, sendo, também, cada prestador de serviços 
responsável, solidário e obrigado a assegurar esse cumprimento. 
 
O cumprimento da legislação inclui a utilização de produtos e programas de computador originais, 
sendo proibida a utilização de programas piratas por parte dos consultores contratados para a 
realização das atividades. 
 

6. Confidencialidade 

Honestidade, ética e idoneidade são valores fundamentais da PM ANALYSIS. Estes valores devem 
ser, também, de todos aqueles que colaboram ou prestam serviços para a PM ANALYSIS. As 
condições que devem ser cumpridas para garantir a manutenção destes valores estão descritas no 
Acordo de Confidencialidade. 
 

7. Transparência 

Os consultores têm a obrigação de comunicar à diretoria da PM ANALYSIS no caso da ocorrência de 

qualquer uma das seguintes ocorrências provocada pelo cliente ou pessoas que atuem em seu nome: 

 Qualquer oferta ou sugestão de suborno ou presentes; 

 Qualquer solicitação de falsificação de algum documento; 

 Qualquer ameaça física ou moral; 

 Qualquer quebra, ou suspeita que se torne do seu conhecimento, das condições acima; 

 Qualquer outra situação suspeita que possa afetar a imparcialidade e independência dos 
trabalhos realizados. 

 

8. Declaração 

Declaro, para os devidos fins de direito, que procedi à leitura deste Código de Integridade e 
Conduta Profissional, estando ciente dos termos e condições nele dispostas, 
responsabilizando-me pelo seu integral cumprimento. 
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