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Desde a sua criação, a ISA CTEEP tem sustentado a sua identidade 
com base em princípios éticos na adoção de comportamentos 
honestos, coerentes, idôneos e responsáveis, que transcendem os ciclos 
estratégicos e são a garantia da geração de valor sustentável para todos os 
grupos de interesses.

A entrada da ISA no Grupo Ecopetrol não só representa um passo transformador para ambas as 
organizações, como também responde à tendência mundial das empresas de petróleo e energia 
que, além de prestar serviços e gerar rentabilidade, estão integradas para constituir uma 
plataforma capaz de enfrentar de forma rigorosa e gradual a transição energética, questão de 
primeira ordem na agenda mundial e condição essencial no combate às mudanças climáticas. 
Esse marco histórico também nos permitirá continuar consolidando a governança corporativa de 
referência, a cultura empresarial de excelência e o foco na ética e na transparência, que as duas 
empresas compartilham.

Nesse sentido, sendo parte do Grupo Ecopetrol, a ISA CTEEP passar a adotar este Código de Ética e 
Conduta como marco orientador que garante comportamentos pautados na integridade, respeito, 
responsabilidade e compromisso com a vida. 

Como liderança e representantes do Conselho de Administração da ISA CTEEP, reforçamos a 
importância da ética como eixo central da boa governança corporativa e reconhecemos a 
importância de estabelecer, promulgar e aplicar este Código em todas as decisões de negócios. 
É por isso que ratificamos o nosso compromisso com a ética atual que promulgamos e 
exemplificamos, tendo em vista o nosso propósito superior, impactando não só os negócios, mas 
também a sociedade.

Temos o desejo inabalável de continuar construindo uma empresa que se destaque mundialmente 
por suas boas práticas de compliance. Assim, reiteramos o dever de todos os destinatários deste 
Código de conhecer, internalizar, cumprir e contribuir para sua aplicação, e rejeitamos qualquer 
conduta contrária a esta filosofia empresarial.

Mensagem da administração

Rui Chammas  
Diretor-presidente ISA CTEEP 

Gustavo Carlos Marin Garat
Presidente do Conselho de Administração da ISA CTEEP 
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Após um trabalho coletivo, a Diretoria da Ecopetrol, o presidente, o Comitê Gestor e os trabalhadores do 
Grupo Ecopetrol, declaram que o propósito maior que nos inspira é “Ser a Energia que Transforma a 
Colômbia”; também declaramos que cultura é o que somos e, juntos, determinamos seus princípios. 
Para ser coerentes com essas afirmações e viver nossa cultura transformadora, devemos sempre atuar 
dentro dos parâmetros de comportamento esperados estabelecidos neste Código e, assim, agir com 
integridade, comprometimento com a vida, com responsabilidade e respeito.

Com o objetivo de fortalecer aquilo em que acreditamos e que nos une, atualizamos nosso Código de 
Ética e Conduta, incorporando a rejeição expressa e absoluta da Ecopetrol e de seu Grupo Empresarial a 
condutas como assédio sexual e discriminação, em qualquer uma de suas manifestações. Nesse contexto, 
é feita referência à política de inclusão e diversidade, aspecto fundamental para promover a tolerância, o 
respeito às diferenças e a convivência saudável.

Da mesma forma, reafirmamos a proibição expressa de pagamentos de facilitação, contribuições e 
doações políticas, serviços de lobby e desvios de dinheiro de atividades de investimento social ou 
patrocínios para atividades políticas ou outras que não as estabelecidas pela empresa. Promovemos a 
concorrência livre e saudável e rejeitamos enfaticamente qualquer ato injusto que possa afetar os 
interesses da empresa, de seus acionistas ou de terceiros, entre outros.

Como presidente da Ecopetrol, reitero meu compromisso com o cumprimento dos mandatos deste Código 
de Ética e Conduta, e peço que suas ações sejam enquadradas nas disposições nele contidas. Lembramos 
que a ética é parte essencial de quem somos e, portanto, nossos princípios são a carta de apresentação 
para contribuir com a construção de um país de todos e para todos.

Mensagem do presidente da Ecopetrol

Felipe Bayón Pardo
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O que é o Código de Ética e Conduta?

É um consolidado de regras que definem os padrões de comportamento esperados pela organização e 
orientam a forma de atuar da ISA CTEEP e de suas empresas, como integrantes do Grupo Ecopetrol, e de 
todos os destinatários do Código, sob os princípios éticos de integridade, responsabilidade, respeito e 
compromisso com a vida.

A posse deste instrumento constitui um objetivo empresarial e um compromisso pessoal, que se assume 
com responsabilidade; a soma das condutas éticas individuais contribui para a construção de uma imagem 
de prestígio, com uma cultura baseada em princípios superiores de comportamento.

Os destinatários deste Código são os administradores  e trabalhadores da ISA CTEEP e de suas empresas, 
bem como todas as pessoas físicas ou jurídicas que com ela tenham qualquer relação, incluindo benefi-
ciários, acionistas, empreiteiros, fornecedores, agentes, parceiros, clientes, aliados (inclusive joint ventures), 
além do pessoal e empresas que as contratantes vinculam para a execução das atividades contratadas.

Portanto, este Código será de conhecimento e aplicação obrigatória para seus destinatários, que devem 
zelar para que suas ações sejam sempre enquadradas nas regras contidas neste documento.

A ISA CTEEP e suas empresas devem adotar as regras deste Código e garantir sua difusão e aplicação.

Este Código é aprovado pelo Conselho de Administração da ISA CTEEP.

A quem este Código se aplica?

Este Código não pretende resolver ou definir todos 
os comportamentos, mas é um guia para nossas 
ações e para a tomada de decisões responsáveis.

VICE-PRESIDÊNCIA DE AUDITORIA CORPORATIVA

  Administradores: são os membros dos conselhos de administração, diretoria ou os representantes legais, os trabalhadores do nível gerencial e aqueles que, de acordo com 
a legislação do respectivo país e o estatuto social do ISA ou da respectiva empresa, tenham o caráter de administradores ou gerentes. 4



Conhecer e internalizar as informações contidas no Código e promover essas mesmas ações nas 
pessoas que são seus destinatários.

Assinar os documentos, certificações ou declarações definidas pela ISA CTEEP e suas empresas, para 
expressar conhecimento, compromisso e cumprimento do Código.

Agir de acordo com os princípios de integridade, responsabilidade, respeito e compromisso com a vida.

Aceitar os regulamentos que regem a atividade desenvolvida e os relativos à prevenção da lavagem de 
dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, fraude, subor-
no e corrupção, e outros que regulem os riscos éticos e de compliance indicados neste código.

Levantar dúvidas, dilemas e reclamações relacionadas ao Código de Ética e Conduta.

Cooperar no desenvolvimento de investigações internas ou externas que visem a estabelecer possíveis 
violações deste Código.

Quais são as responsabilidadesde 
dos destinatários?

Quais são as responsabilidades de 
dos líderes?

Educar pelo exemplo em conformidade com os princípios do Código.

Comunicar expressamente às suas equipes de trabalho o dever de cumprir os princípios éticos e 
regulamentares da ISA CTEEP, integrantes do Grupo Ecopetrol, no desempenho de suas 
responsabilidades laborais.

Realizar ações periódicas com os membros de suas equipes de trabalho, que promovam a 
internalização do Código nas atividades da área.

Acompanhamento da gestão, a fim de verificar a aplicação dos princípios do Código e dos controles 
internos da Companhia, que se baseiam na necessidade de mitigar os riscos do negócio.

Não retaliar contra aqueles que registram queixas por supostas violações do Código.

Não tolerar condutas que violem os princípios ou que não cumpram as normas aplicáveis.

Permitir e promover a formulação de dúvidas, dilemas e reclamações.

Divulgar e garantir a aplicação dos normativos internos relativos aos riscos de compliance.
5



Princípios éticos da ISA CTEEP

Os princípios a seguir são regras da organização que constituem 
fonte de responsabilidade e orientam o comportamento 
esperado dos destinatários deste Código:

É o comportamento que nos torna visíveis como pessoas íntegras, leais, 
justas, objetivas, honestas e transparentes perante a empresa e a 
sociedade. A pessoa íntegra atua de forma coerente com as características 
acima mencionadas, as normas internas e externas aplicáveis, os princípios 
e regras adotados pela organização para prevenir a violação dos padrões 
éticos e expectativas a que se refere este Código. 

Agir de acordo com esse comportamento nos permite afirmar que atos de lavagem de 
dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, fraude, suborno e 
corrupção (violações da Lei FCPA, presentes e hospitalidades), conflitos de interesse, ou conduta antiética, 
não são tolerados.

INTEGRIDADE

É obrigação moral dedicar todos os esforços para alcançar os objetivos de negócios e garantir uma gestão 
eficiente dos recursos. Com base neste princípio, é obrigatório fazer tudo o que for pertinente para o 
desenvolvimento das atividades atribuídas e dos objetivos da empresa, acatando as disposições aplicáveis 
contidas na Constituição, nas legislações nacionais e estrangeiras, nos regulamentos internos, bem como 
adotando o Sistema de Controle interno. Sob este princípio, pressupõem-se as consequências das decisões 
adotadas, bem como as omissões e excessos. 

Responsabilidade
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É a capacidade de aceitar e reconhecer as diferenças que se tem com os outros. Com base neste 
princípio, protegem-se os direitos humanos, fundamentais e sociais, e tende-se a reconhecer o outro sem 
distinção de gênero, orientação, raça, nacionalidade ou origem familiar, idioma, religião, opinião política ou 
filosófica, situação de deficiência, condição econômica, fisionomia, características genéticas, escolaridade, 
característica sociocultural, diferença de pensamento, expressão, modo de ser ou qualquer outra situação 
que vá contra a política de diversidade e inclusão adotada pela ISA CTEEP e suas empresas. Em virtude 
desse princípio, age-se com cordialidade, sem discriminar, maltratar ou agredir os outros, bem como, não 
se fala mal do outro, nem se prejudica a imagem das pessoas ou da empresa.

Respeito

São ações de autocuidado dentro e fora do trabalho, aplicando as regras de higiene, segurança e meio 
ambiente que a ISA CTEEP e suas empresas nos indicam como mecanismo de defesa da vida, da saúde e 
do meio ambiente.

Compromiso com a vida

Conformidade com a lei e  
regulamentos internos
A ISA CTEEP e suas empresas cumprem as disposições que lhe são aplicáveis contidas na Constituição, nas 
legislações nacionais e internacionais, bem como nos regulamentos internos e normas em vigor nas 
jurisdições em que opera. Isso inclui, mas não está limitado, a leis, decretos, procedimentos, manuais, guias, 
instruções e outras diretrizes formais.

De forma especial, são bem-vindas as disposições sobre controle interno, combate à lavagem de dinheiro, 
financiamento do terrorismo, fraude, suborno e corrupção, além de outras que regulam a mitigação dos 
riscos de compliance.

Conflito de interesse

Os administradores e trabalhadores encontram-se em situação de conflito de interesses quando, devido 
às suas funções, devem tomar uma decisão, executar ou omitir uma ação e se encontrarem com a 7



  Família próxima: cônjuges ou companheiros permanentes ou com quem tenha relação sentimental análoga, parentes até o quarto grau de consanguinida-
de (pais, filhos, irmãos, avós, bisavós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos, primos), segundo grau de afinidade (pais, filhos, avós, netos e irmãos do cônjuge ou 
companheiro permanente) e grau único civil (pais ou filhos adotivos).

Proibição de suborno e outras 
formas de corrupção
O suborno é uma oferta, proposta, promessa, entrega, aceitação ou solicitação de vantagem indevida 
de qualquer valor, seja em dinheiro ou em espécie (produtos ou serviços, uma oferta ou promessa de 
pagar algo no futuro), direta ou indiretamente, em troca de um benefício pessoal indevido, benefício de um 
terceiro ou da empresa, ou para uma pessoa agir ou deixar de agir.

O que fazer se eu me encontrar em um conflito de interesses?  

Tal situação deve ser manifestada por escrito ao seu gestor imediato, bem como à respectiva 
administração através do mecanismo definido para tal.

Se você tiver dúvidas sobre qualquer circunstância que possa criar um conflito de interesses, 
consulte o item sobre ética.

possibilidade de escolher entre o interesse da empresa e o seu ou de terceiros, de modo que, ao optar 
por qualquer um dos dois últimos, estaria comprometendo sua objetividade ou independência.

Entre esses terceiros com os quais existe uma situação de conflito de interesses, também podem ser 
membros da família  próxima, dos administradores ou trabalhadores.

Diante de conflitos de interesses, a atuação dos administradores e trabalhadores da ISA CTEEP e de suas 
empresas deve ser regida pelos princípios da lealdade, abstenção, sigilo e dever de denunciar qualquer 
situação de eventual conflito de interesses.

O suborno não é apenas uma questão de dinheiro!

Não suborne ou seja subornado com despesas de viagem, presentes, entretenimento, hospitali-
dade ou benefícios para familiares, serviços, favores de cortesia, bolsas de estudo, estágios e 
patrocínios, pagamentos indevidos disfarçados de contribuições, entre outros (especialmente se 
forem destinados ou vierem de um servidor público).
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Pessoa Exposta Politicamente (PEP)

É considerada PEP aquela que ocupa cargos e funções públicas listadas nas normas de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro (PLD) e de Financiamento ao Terrorismo (FTP), editadas pelos órgãos 
reguladores e fiscalizadores.

Pagamentos de facilitação, contribuições e doações que não tenham um propósito legítimo, inclusive 
aquelas voltadas para campanhas eleitorais, realizados por acionistas na pessoa física, 
administradores, colaboradores ou terceiros, vão contra os regulamentos aplicáveis e comprometem a 
reputação e integridade da empresa. 

É vedado o desvio de dinheiro destinado às atividades sociais ou patrocínios para campanhas e/ou 
atividades políticas.  Lembre-se que a violação dessas proibições pode levar à imposição de sanções 
de acordo com a lei e nossos regulamentos internos.

A ISA CTEEP e suas empresas não financiam, nem promove partidos políticos, seus representantes ou 
candidatos, nem patrocinam congressos ou atividades de propaganda política. Portanto, 
administradores e trabalhadores não podem utilizar os ativos, recursos e redes sociais associados a 
marca e nome da ISA CTEEP e suas empresas para tais fins (sistemas de informação, reuniões 
internas ou externas, entre outros).  

Nos países em que seja permitido ao administrador ou trabalhador a participação política ativa, seja 
pela natureza jurídica ou patrimonial da empresa, essas ações devem ser realizadas a título pessoal e 
fora do horário de trabalho, obedecendo ao disposto nas afirmações anteriores.

Da mesma forma, a ISA CTEEP e suas empresas se abstêm de exercer qualquer pressão direta ou 
indireta sobre os representantes políticos, nem promovem nenhum de seus administradores ou 
trabalhadores a fazê-lo, seja em favor de um partido ou de uma pessoa determinada.

A ISA CTEEP e suas empresas,  só podem relacionar-se com o setor público para o 
desenvolvimento e execução das atividades próprias da sociedade, em qualquer caso levando 
em conta as disposições que realmente regem o assunto.

Nessa relação, são proibidos qualquer ato de corrupção, suborno, prestação ou recebimento de 
hospitalidade e qualquer fato que possa afetar ou questionar a transparência.

Destaca-se que a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), ao qual o 
Grupo ISA e suas empresas estão sujeitas por serem subsidiárias de uma empresa que está registrada na 
bolsa de valores dos Estados Unidos da América, e a cujo cumprimento se comprometem, estabelece que 
é crime pagar ou oferecer qualquer coisa de valor, 
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Você sabia que a Lei FCPA, além de conter proibições ao suborno transnacional, impõe o 
cumprimento de controles internos, principalmente quanto ao correto registro contábil de todas 
as operações monetárias, sob pena de sanção da Comissão de Valores Mobiliários - SEC?

direta ou indiretamente a um servidor público fora dos Estados Unidos, para ganhar ou manter 
negócios ou obter uma vantagem comercial indevida, sob pena das penalidades correspondentes por 
parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos - DOJ e da Comissão de Valores Mobiliários – 
SEC norte-americanos. 

que cumpriu os processos de diligência (due diligence);

Que exista contrato firmado, que descreva expressamente os serviços 
prestados ou os bens adquiridos, as obrigações, o valor, a forma de 
pagamento e os conceitos pelos quais o referido pagamento pode ser 
recebido;

Que o acordo ou vínculo contratual contenha cláusulas de ética e compliance;

Que o terceiro, suas controladas, subsidiárias e afiliadas, seus trabalhadores e/ou 
subcontratados entendam e se comprometam a cumprir as leis antissuborno e anticorrupção 
nacionais e estrangeiras que se aplicam a nós, bem como as diretrizes e princípios deste Código de 
Ética e Conduta; 

Que todas as faturas reflitam claramente os serviços prestados ou bens adquiridos e que a aprovação e 
o pagamento estejam em conformidade com os controles internos da ISA CTEEP.

O QUE FAZER?

Para evitar riscos de violação da Lei FCPA, você deve garantir: 

1.

2.

3.

4.

5.

Integridade contábil

A ISA CTEEP e suas empresas dispõem de um sistema de controle interno que, em matéria contábil, 
garante que os ativos da empresa sejam devidamente geridos e administrados e que, com detalhe 
razoável, reflita de forma precisa e correta as transações e provisões dos ativos da empresa.
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Cada um dos trabalhadores faz parte do sistema de controle interno, por isso é fundamental que cum-
pram rigorosamente os controles sob sua responsabilidade, de forma que a exatidão das demonstrações 
financeiras possa ser atestada perante auditores e autoridades governamentais nos países onde atuamos.  

Todas as informações financeiras que devem ser reportadas interna ou externamente, devem ser corretas 
e garantir integridade e precisão; portanto, quaisquer erros devem ser relatados imediatamente. 
Os registros contábeis serão suportados de forma segura, confiável e sistemática.

O QUE FAZER?

Todas as transações devem ser realizadas de acordo com os procedimentos e poderes correspondentes e 
devem ser precisas e corretamente registradas nos livros. Especificamente, como funcionário da ISA CTEEP 
e de suas empresas, você deve garantir que as informações contábeis atendam às seguintes diretrizes:

Cumprir os controles internos.

Ter informações completas e detalhadas sobre a transação.

A transação é devidamente autorizada e devidamente registrada nos respectivos livros ou sistemas.

O acesso e a gestão dos recursos, ativos e registros da empresa são limitados a pessoas autorizadas..

Os ativos registrados são comparados com a periodicidade exigida em regulamentos internos, de 
forma a sanar as respectivas divergências..

Atuamos contra a lavagem de dinheiro, o 
financiamento do terrorismo e a proliferação de
armas de destruição em massa (ML/FT/FPADM)

Esses são fatos que violam os princípios de integridade e responsabilidade do Código de Ética e Conduta 
por constituir meios para facilitar transações que apoiem a ocultação ou utilização de dinheiro de origem 
criminosa ou terrorismo. Portanto, é proibido aceitar fundos ou realizar transações com conhecimento ou 
suspeita de que sejam provenientes de uma atividade ilegal.
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É o processo pelo qual o produto de atividades ilegais é movido por meio de negócios legítimos ou do 
sistema bancário global para eliminar ou ocultar sua fonte. Corresponde às atividades de aquisição, 
salvaguarda, investimento, transporte, transformação, guarda e/ou gestão de bens de origem ilícita.

É pertinente ter em mente que caso a ISA CTEEP, suas empresas ou seus trabalhadores participem de 
uma transação com um terceiro envolvido em um pagamento indevido, eles podem ser responsabilizados 
mesmo que não sejam os autores diretos do pagamento indevido.

O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO?

Corresponde às ações de arrecadação, provisão, entrega, recebimento, administração, contribuição ou 
custódia de fundos ou bens ou recursos que tenham a finalidade de promover, organizar, apoiar, manter, 
financiar ou sustentar grupos fora da lei, terroristas ou crime organizado. Para que o financiamento do 
terrorismo se configure, não é necessário que os recursos de facilitação tenham sido obtidos ilegalmente.

O QUE É O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO?

O QUE É O FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO  
DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA?

É qualquer ato que forneça recursos ou utilize serviços financeiros, no todo ou em parte, para a 
fabricação, aquisição, posse, desenvolvimento, exportação, transferência de material, fracionamento, 
transporte, transferência, depósito ou dupla utilização para fins ilegítimos em contravenção as leis 
nacionais ou obrigações internacionais, quando estas últimas forem aplicáveis.

O QUE FAZER?

É necessário avaliar cuidadosamente qualquer operação financeira em que a empresa participe, sendo 
imprescindível a realização de due diligence em todas as contrapartes para garantir que não constem em 
listas restritivas e que não existam outros sinais de alerta.

A ISA CTEEP, como integrante do Grupo Ecopetrol, deve obedecer às sanções e restrições 
econômicas impostas pelo Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos, que contêm proibições ou limitações sobre negócios e transações com 
determinados países, incluindo indivíduos e entidades; portanto, sua análise é imprescindível antes de se 
proceder a um acordo. 12



O QUE FAZER?

Sinais de alerta
Dificuldade em obter ou verificar informações de uma contraparte.

Inconsistência entre as informações prestadas pela contraparte e as 
informações de outras fontes.

Atividade de contraparte que não tem justificativa de negócios óbvia 
ou pareça estranha em um contexto normal de negócios.

Presença da contraparte em país classificado como não cooperante na 
luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a 
proliferação de armas de destruição em massa.

Transações que parecem ter sido estruturadas para escapar dos 
requisitos.

Para tanto, você deve consultar os regulamentos das empresas sobre lavagem de dinheiro, financiamento 
do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa e due diligence.

Presentes, entretenimento e hospitalidade

Os trabalhadores da ISA CTEEP e suas empresas não estão autorizados a dar, oferecer, exigir, solicitar ou 
aceitar presentes, hospitalidade, cortesias, refeições, viagens ou outros benefícios fora dos parâmetros 
definidos em regulamentos internos.

Essa proibição se estende aos familiares do trabalhador e de contrapartes. Portanto, é dever conhecer e 
aplicar as disposições correspondentes.

A ISA CTEEP e suas empresas reconhecem que pode haver situações em que seja culturalmente 
apropriado aceitar ou dar presentes ou outras formas de hospitalidade de ou para um cliente 
ou fornecedor. No entanto, essa prática é de alto risco perante as leis anticorrupção, portanto, 
as diretrizes previstas em regulamentos internos devem ser rigorosamente seguidas. Em geral, 
em todos os casos, para o recebimento ou concessão de brindes, entretenimento e 
hospitalidades, devem ser analisados os seguintes aspectos:
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Está diretamente relacionado a uma atividade promocional e é moderado?

É razoável, consistente com o costume, apropriado em natureza e valor com a ocasião em que é 
oferecido e com a posição e as circunstâncias do destinatário no contexto (como presentes de 
natureza promocional que são identificados com o nome de uma marca, serviço ou produto 
de uma organização)?

É permitido pela legislação brasileira e de cada país onde ocorre a atividade, e por 
regulamentos internos?

Foi recebido ou entregue de forma transparente, sem nenhum esforço para ocultar e está 
de acordo com as práticas comerciais normais?

Não existe uma probabilidade razoável de ser considerado de alguma forma ou aparentar ser 
um suborno, um pagamento de facilitação ou um pagamento impróprio?

Foi apoiado por documentação precisa e adequada?

Foi corretamente registrado e/ou reportado nos sistemas de informação ou 
formatos estabelecidos, conforme procedimentos internos?

Ocorra para influenciar qualquer tipo de decisão ou para obter uma vantagem inadequada.

Gera um senso de obrigação ou compromisso no destinatário.

É luxuoso, excessivo ou frequente.

É oferecido ou dado a familiares de um trabalhador, contratado, parceiro, aliado, cliente 
ou fornecedor.

Quer se trate de dinheiro ou instrumento comercial convertível em dinheiro (títulos, 
valores mobiliários, cartões de presente, cartas de crédito, letras de câmbio etc.).

É solicitado por um trabalhador da ISA CTEEP e de suas empresas para direcionar um 
benefício ou vantagem.  Ou dado a alguém que oferece um benefício ou vantagem para eles.

É solicitado ou entregue a um trabalhador da ISA CTEEP e das suas empresas em troca 
do cumprimento ou da cessação do cumprimento de uma obrigação que esteja legal 
ou funcionalmente sob sua responsabilidade.

Em todos os casos, é proibido o recebimento 
ou concessão de presentes, hospitalidade ou 

outros benefícios:
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Se você tiver dúvidas sobre questões relacionadas a presentes, hospitalidade 
e entretenimento, consulte o Canal Linha Ética para obter orientação.
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Proteção e uso dos recursos da 
ISA CTEEP 

A ISA CTEEP e suas empresas se esforçam para evitar o uso indevido de recursos 
próprios da empresa, incluindo ativos físicos, informações e propriedade intelectual. 
A prática inadequada pode incluir:

Uso pessoal e excessivo de serviços, sistemas e equipamentos de tecnologia da 
informação.

Uso pessoal de equipamentos ou materiais de escritório.

Divulgação de informações da empresa.

Processamento, uso ou obtenção indevida de benefícios.



Subtração destes de qualquer forma.

Uso impróprio dos bens ou serviços entregues.

Falha na proteção da integridade dos equipamentos 
da ISA CTEEP e de suas empresas, ISA ou do Grupo 
Ecopetrol em geral.

Celebração de contratos de bens ou serviços 
não exigidos.

Pagamento de bens ou serviços não recebidos 
ou que não atendam às especificações técnicas.

Compra ou contratação de serviços por valores 
que não se ajustam aos preços reais de mercado.

Gestão, segurança e confidencialidade 
da informação

A ISA CTEEP e as suas empresas reconhecem o valor estratégico da informação e estabelecem 
mecanismos que promovem o seu tratamento adequado, bem como as condições de propriedade, 
responsabilidade e proteção. Portanto, os destinatários deste Código têm o dever de proporcionar uma 
gestão adequada das informações mantidas por esta empresa.

A ISA CTEEP e as suas empresas fazem um uso adequado dos dados pessoais e confidenciais, protegendo 
ao mesmo tempo a informação que regista nas suas bases de dados, de acordo com as disposições legais 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Qualquer colaborador que manuseie ou adquira acesso a 
informações pessoais deve protegê-las e somente compartilhá-las com base nas regras aplicáveis.

Todo trabalhador tem a responsabilidade de proteger as informações e os recursos tecnológicos 
disponibilizados pela empresa (endereços eletrônicos, acesso à internet, computadores, dispositivos 
móveis etc.), os quais se destinam única e exclusivamente ao desempenho de suas funções ou tarefas, e 
não devem ser utilizados para outros fins, de acordo com os regulamentos internos. Lembre-se de 
seu dever de proteger os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se você precisar fazer 
download de um so tware em seu computador corporativo, verifique primeiro.

A ISA CTEEP e suas empresas possuem diretrizes específicas quanto à proteção e tratamento de 
informações confidenciais.
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Portanto:
Deve ser tratado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei e nos regimentos 
internos quanto ao seu registro, relatório e retenção de documentos, conforme aplicável.

As informações que contenham segredos profissionais, comerciais, técnicos, administrativos, 
tecnológicos, de localização de ativos, entre outros, somente devem ser utilizadas para fins 
empresariais e por pessoas autorizadas, de acordo com suas funções e responsabilidades. É 
vedada a utilização das informações em benefício próprio ou de terceiros, ou com a finalidade 
de causar danos ou prejuízos à empresa ou a seus acionistas.

A informação confidencial ou reservada não pode ser publicada, divulgada ou dada a 
conhecer por qualquer meio, salvo nos casos previstos em legislação ou exigência de 
autoridade competente. A entrega deste ficará sujeita a procedimento interno e exigirá a 
autorização prévia do funcionário designado para o efeito.

A confiabilidade das informações divulgadas ao mercado deve ser garantida, com revisão e 
aprovação das pessoas responsáveis da organização.

A reserva e o sigilo devem ser preservados em todos os momentos, mesmo que 
tenha encerrado o vínculo empregatício ou contratual com a empresa.

O uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros é ilegal, 
antiético e viola o princípio de equidade, prejudicando não só a integridade do 
mercado como também a ISA CTEEP, suas empresas e seus acionistas. Aqueles que são 
usuários, responsáveis ou têm acesso a informações privilegiadas, confidenciais e/ou 
reservadas devem:

Lembre-se de que a ISA CTEEP e suas empresas possuem um sistema de gerenciamento 
de segurança cibernética.  Para mais detalhes sobre as obrigações dos colaboradores da ISA 
CTEEP e suas empresas, consulte os manuais, procedimentos, guias e instruções que tratam de 
questões de segurança da informação e manejo adequado de e-mail e redes sociais, bem 
como demais regulamentos internos relativos à gestão da informação.

Proibição do uso de informações 
privilegiadas na negociação de ações

17



A ISA CTEEP e as suas empresas, como integrante do Grupo 
ECOPETROL, rejeitam qualquer forma de discriminação.

Cumprir rigorosamente as leis e regulamentos internos relativos à negociação de ações e ao uso de 
informações privilegiadas. Por exemplo, aquilo que está sujeito a reserva, que ainda não foi divulgado 
ao público e que influencia a análise de qualquer investidor diligente e prudente, na negociação 
dos respectivos valores mobiliários.

Abster-se de usar informações privilegiadas da ISA CTEEP e de suas empresas em benefício próprio 
ou de terceiros.

Cumprir os prazos de restrição à negociação de ações comunicados pela ISA e suas sociedades.

A ISA CTEEP e suas empresas, na qualidade de emitentes, divulgarão de forma clara, verdadeira, 
suficiente e oportuna ao mercado, como informação relevante, as negociações de ações realizadas 
pelos administradores da sociedade, nos termos exigidos pela legislação e regulamentação aplicáveis.

O responsável pela conduta ilícita sujeita-se a implicações nas esferas civil, criminal e administrativa.

Agir com responsabilidade social, respeito 
aos Direitos Humanos e rejeição à 
discriminação

O sucesso da ISA CTEEP e de suas empresas, como parte do Grupo Ecopetrol, está baseado na 
geração de relacionamentos construtivos, dinâmicos e de confiança com suas contrapartes e partes 
interessadas. Esses relacionamentos crescem e prosperam por meio de cuidado, compreensão e 
respeito mútuos.

Da mesma forma, a ISA CTEEP e suas empresas realizam ações para compreender e apoiar 
o desenvolvimento das comunidades consideradas aliadas da gestão e reconhecer os 
Direitos Humanos de seus públicos de interesse.

Em particular, os princípios de respeito e compromisso com a vida obrigam a empresa a garantir a 
defesa e promoção dos direitos humanos, a prevenir a discriminação e a cumprir as normas de 
SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente). Além disso, este Código exige conformidade com a Lei, 
o que significa que a ISA CTEEP e suas empresas concordam em seguir os padrões locais e 
internacionais aplicáveis em relação às práticas trabalhistas justas e direitos humanos, incluindo 
proibições de trabalho forçado ou infantil.
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Nesse sentido, a ISA CTEEP assinou voluntariamente o Pacto Global das Nações Unidas, iniciativa 
que promove o compromisso do setor privado, do setor público e da sociedade civil em alinhar suas 
estratégias e operações com dez princípios universalmente aceitos em quatro áreas temáticas: 
direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. O Pacto Global é 
considerado um marco de ação que facilita a legitimação social de empresas e mercados. As 
organizações que aderem a ele compartilham a convicção de que as práticas empresariais, baseadas 
em princípios universais, contribuem para a geração de um mercado global mais estável, igualitário e 
inclusivo, que promova sociedades mais prósperas.

Esses princípios e regulamentações refletem o compromisso de prevenir e, quando necessário, mitigar e 
remediar os impactos negativos gerados pela operação sobre os direitos humanos. Da mesma forma, eles 
garantem a identificação efetiva dos riscos associados aos direitos humanos nas operações, a fim de 
melhorar continuamente os processos.  Para isso, devem ser realizadas ações de due diligence, 
envolvimento com as partes interessadas e comunicação das expectativas aos parceiros de negócios.

Cuidado ambiental

A ISA CTEEP e suas empresas estão comprometidas com 
o meio ambiente, com o uso eficiente da energia e dos
recursos naturais, e realizam ações que visam à redução
das emissões de gases de efeito estufa e gestão de
resíduos, seguindo as políticas ambientais, normas,
procedimentos, leis e regulamentos aplicáveis.

Da mesma forma, garantem uma gestão adequada e abrangente da água nas operações, monitoram 
continuamente os efeitos das mudanças climáticas, por meio do sistema de gestão SSMA (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente); fazem o relatório oportuno de incidentes relacionados e mantêm diretrizes 
claras sobre os protocolos de emergência.

A ISA CTEEP e suas empresas direcionam esforços para gerar consciência ambiental e fortalecer o 
relacionamento e a consulta às partes interessadas, de acordo com a estratégia ambiental e as 
regulamentações aplicáveis.

A ISA CTEEP e suas empresas priorizam a segurança no trabalho e no meio ambiente, visando proteger a 
integridade das pessoas, das instalações e dos espaços onde atuam. Portanto, é imprescindível 
interromper qualquer trabalho considerado inseguro ou prejudicial, sem medo de retaliação.
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Práticas anticompetitivas e antitruste

A ISA CTEEP e suas empresas rejeitam qualquer prática contrária à ordem econômica e que ameace a livre 
concorrência ou a limite; que coloque em risco os interesses dos consumidores e dos mercados; que possa 
prejudicar a reputação da empresa em suas atividades e negócios; que vão contra as disposições legais e 
internas do assunto, ou que possam ser vistas como práticas de conluio. Em qualquer caso, a proteção de 
direitos autorais e propriedade intelectual é promovida.

Você pode denunciar a situação anonimamente para a Linha Ética e as informações da queixa serão 
tratadas de forma confidencial.

Você deve indicar as condições, hora e local dos eventos ou conhecimento dos mesmos.

A queixa, a identificação do reclamante, o material, elementos e provas recolhidas no processo, 
são confidenciais, a menos que o assunto deva ser encaminhado às autoridades competentes para 
tomada de decisão, havendo exigência emitida por autoridade competente ou que seja necessário 
divulgar informações para realizar uma verificação completa.

Você deve estar disposto a colaborar com a gestão dos assuntos denunciados, respondendo 
aos pedidos de informações complementares que sejam feitos, através da ferramenta de contato 
ou dos meios disponibilizados pelo reclamante e enviando as respectivas evidências.

Qualquer queixa deve ser apresentada imediatamente, de boa fé e com detalhes 
suficientes para permitir que a empresa verifique e forneça uma resposta eficaz. 

Portanto, ao denunciar, leve em consideração o seguinte:

Relate os fatos que violam 
este Código!

COMO VOCÊ DEVE DENUNCIAR?

Se você conhece ou suspeita de uma situação 
que envolva um trabalhador ou destinatário 
deste Código e que leve à sua violação, você 
tem o dever de comunicar o assunto à Linha Ética: 

0800 777 0775
linhaetica@isacteep.com.br
hּמps://www.canalconfidencial.com.br/linhaeticaisacteep/ 
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É necessário respeitar a dignidade e o bom nome do denunciado, portanto não podem ser 
feitas acusações falsas ou com o propósito de vingança ou retaliação. Lembre-se que fazer uma 
denúncia sabendo que não corresponde à realidade constitui uma violação dos princípios de 
integridade e responsabilidade. No caso de contratados, a reclamação irrealista constitui uma 
violação deste Código e da cláusula de integridade contratual.

No processo de verificação, é dever sempre falar a verdade e sem intenções particulares ou 
subjetivas, que se destinam a causar dano ou afetar alguém.

Apresentar uma denúncia ou participar de uma verificação não pode ser base para retaliação. Se 
você acha que alguém violou esta regra, denuncie imediatamente.

Lembre-se de que você também pode consultar ou levantar questões por meio da Linha Ética.

Atitude de serviço
Temos o compromisso de garantir e manter padrões de qualidade em nossos serviços e manter canais 
e mecanismos de relacionamento com os clientes que nos permitam receber suas necessidades e 
percepções sobre produtos e serviços.

Direito de associação
Reconhecemos o direito de livre associação de nossos trabalhadores (sindicatos e acordos), respeitamos 
sua participação em qualquer tipo de negociação coletiva e não praticamos qualquer tipo de 
discriminação em relação aos trabalhadores vinculados a essas associações.

Na ISA CTEEP e em suas empresas, 
repudiamos o assédio sexual no local 
de trabalho
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O QUE É ASSÉDIO SEXUAL?

É uma conduta indesejada, de natureza sexual, no ambiente de trabalho, que faz com que a pessoa se sinta 
ofendida, humilhada e/ou intimidada.

COMO O ASSÉDIO SEXUAL SE MANIFESTA?

Pode aparecer em comportamentos como:

• Pressão, coerção ou chantagem de ordem profissional e/ou pessoal.

• Ambiente de trabalho hostil.

• Atitudes que podem ser físicas, como toque, proximidade desnecessária, forçar ações íntimas ou dar
beijos não consensuais, entre outras.

• Comportamento verbal, por escrito, por meio de comentários sexuais, gestos com conotações
sexuais, mensagens ou notas inadequadas, compartilhamento de material pornográfico etc.
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• Você deve proteger a identidade da vítima, se precisar.

• Você deve relatar a situação à Linha Ética ou recomendar à vítima que faça uma denúncia.

• Se for líder, deve evitar que o possível fato se repita, tomando as medidas administrativas necessárias
enquanto decorre a respectiva investigação interna e externa.

• Não tenha medo de relatar os fatos pelos canais criados pela empresa.

• Lembre-se de que sua identidade será protegida, se você precisar.

• A ISA CTEEP e suas empresas e, em geral, o Grupo Ecopetrol, não permitirão qualquer tipo de
retaliação por ter apresentado a queixa.

• Um suporte profissional será fornecido.

O QUE DEVE FAZER SE SOUBER DE UMA 
SITUAÇÃO DESTA NATUREZA?

SE VOCÊ FOR A VÍTIMA:



Nossa empresa tem objetivos estratégicos, processos que os sustentam, riscos no trabalho 
e controles que os mitigam; todos fazem parte do Sistema de Controles Internos.

Na ISA CTEEP em suas empresas, todos temos a obrigação de cumprir as nossas funções 
para garantir que estes objetivos sejam alcançados e que os riscos não se concretizem. O 
descumprimento gera falhas no princípio de responsabilidade, previsto neste Código e 
falhas em nosso Sistema de Controle Interno.

Os controles internos têm o objetivo de proteger a nossa gestão, por isso todos fazemos 
parte desse sistema.

Diretoria de Auditoria e Compliance da ISA CTEEP 

Caros colaboradores e partes relacionadas:

Condutas são as ações e comportamentos que materializam os princípios éticos da ISA CTEEP e de suas 
empresas. Esta seção descreve alguns dos comportamentos esperados em relação aos princípios do Código.

Conduta ética

Integridade

Eu atuo  com integridade quando:

• Atuo com retidão, lealdade, justiça, honestidade e transparência.

• Atuo de forma coerente e consistente com o que penso, falo e faço.

• Minhas decisões e ações são imparciais e objetivas. Não pretendo buscar privilégios ou benefícios pessoais
indevidos, nem me engajo em favoritismo, nepotismo ou patrocínio.
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• Nem minha família, nem eu, mantemos relações comerciais privadas com trabalhadores da ISA CTEEP
ou de suas empresas, fornecedores, contratados, clientes, colegas de trabalho ou com a concorrência,
da qual possamos obter qualquer benefício indevido por ocasião do cargo, função ou atividade que
faço com ou para a empresa.

• Relato conflitos de interesses, incapacidades e incompatibilidades e situações em que se verifica falta
de objetividade, independência ou imparcialidade e os dilemas associados, seguindo procedimentos
internos. Abstenho-me de agir quando surgir uma circunstância que possa constituir um conflito de
interesses, de ética ou que viole o regime de inibições, incompatibilidades e proibições.

• Não aceito, solicito, ofereço, aprovo ou pago subornos. Não peço favores ou benefícios ou atenção
pessoal de contratados, fornecedores, clientes e trabalhadores da ISA e suas empresas.

• Não negocio, ofereço ou recebo presentes, hospitalidades ou entretenimentos de partes interessadas
que possam afetar a reputação da ISA CTEEP e de suas empresas, ou violar regulamentos internos.

• Não utilizo os bens, recursos, elementos ou materiais que me são atribuídos para assuntos alheios ao
respectivo trabalho, nem para meu próprio benefício ou o de terceiros.

• Antes de administrar, efetuar, autorizar ou consentir com um pagamento, asseguro os respectivos
controles e garanto que os requisitos para os pagamentos e seus respectivos controles sejam
cumpridos, sem tomar providências para favorecer indevidamente um terceiro ou obter benefício
indevido.

• Não faço denúncias falsas e maliciosas para prejudicar terceiros.

• Todas as informações e documentação geridas por cada pessoa são verificadas e não constam dados
ou informações falsas.

• Sempre falo a verdade, que está acima em todas as ações e relacionamentos.

• Eu ensino pelo exemplo.

• Minhas ações respondem aos imperativos do bem comum, além dos interesses privados.

• Não tolero eventos que constituam riscos de conformidade (fraude, suborno, corrupção, lavagem de
dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, violações da
Lei da FCPA), e promovo ações para estimular a transparência.
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Responsabilidade

• Entrego o trabalho atribuído em tempo hábil e com a qualidade exigida.

• Se algo der errado, não culpo os outros. Identifico erros e causas, realizo ações corretivas e
transmito as lições aprendidas, promovendo a melhoria contínua.

• Sou responsável por minhas ações e omissões, bem como por conhecer e cumprir as normas
nacionais e internacionais e as disposições internas aplicáveis aos assuntos sob minha
responsabilidade.

• Sou responsável pela falta da devida diligência e cuidado em minhas ações, bem como pela gestão
dos negócios ou desenvolvimento de funções sem conhecer e aplicar as diretrizes, manuais,
procedimentos, guias e instruções internas.

• Eu faço meu trabalho com eficiência e eficácia.

• Cuido das informações, ativos e recursos da ISA CTEEP e de suas empresas. Faço uso racional dos
elementos atribuídos, garanto a sua proteção e respondo pela omissão destes deveres.

• Cumpro minhas promessas, deveres e compromissos.

• Estou ciente de que todos os destinatários deste Código se identificam pelo relacionamento com a
ISA CTEEP e suas empresas, como integrante do Grupo Ecopetrol, portanto, evito qualquer trabalho
ou conduta pessoal que prejudique o bom nome e a reputação da empresa.

• Conheço e cumpro os regulamentos internos e externos aplicáveis ao meu trabalho ou atividade, os
regulamentos internos de trabalho, os princípios da cultura e as obrigações acordadas, e faço com
que sejam cumpridos.

• Estou preocupado em ter as habilidades necessárias para realizar as funções ou atividades
atribuídas.

• Não violo os deveres e proibições estabelecidas na Constituição, nos respectivos contratos, no
marco legal e nas disposições internas aplicáveis.

• Sou responsável por mitigar os riscos do negócio e da atividade atribuída, cumprindo os respectivos
controles e executando os que estão a meu cargo.

• Sou responsável pelo fortalecimento e aprimoramento do Sistema de Controles Internos.

Eu ajo com responsabilidade quando:
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• Promovo a segurança da informação, portanto, evito o vazamento de informações estratégicas ou
confidenciais, reservadas ou classificadas, conforme regimento interno, bem como a divulgação ou
transmissão de dados que possam gerar qualquer benefício indevido.

• Não divulgo por nenhum meio, seja eletrônico, impresso ou audiovisual, informações impróprias, ilegais,
pornográficas ou racistas.

• Conservo, protejo e uso de forma racional, austera e eficiente os recursos que me são atribuídos.

• Estou ciente de que os equipamentos atribuídos são propriedade da ISA CTEEP ou de suas empresas, bem
como as informações nele contidas.

• Compartilho meu conhecimento e experiência, trabalho em equipe, sou colaborativo e criativo,
promovendo o melhor desenvolvimento de funções e atividades.

Respeito

• Não discrimino ou tenho uma conduta de assédio junto aos meus colegas por serem de diferente gênero, 
orientação, raça, nacionalidade ou origem familiar, idioma, gênero, religião, opinião política ou filosófica, 
situação de deficiência, condição econômica, fisionomia, características genéticas, nível educacional, 
características sociocultural, diferença de pensamento, expressão, modo de ser ou qualquer outra situação 
que vá contra a política de diversidade e inclusão adotada pela ISA CTEEP e suas empresas. Eu respeito e 
faço cumprir as diferenças.

• Rejeito qualquer ato de assédio sexual no trabalho.

• Eu promovo a igualdade entre meus colegas.

• Não ataco nem tiro sarro das pessoas com quem interajo, sou cordial nas relações. Não uso palavras 
depreciativas ou ofensivas sobre terceiros.

• Evito publicar, por qualquer meio, informações falsas ou imprecisas, ou praticar qualquer ato de 
desrespeito ou difamação que possa afetar a imagem da ISA CTEEP e suas empresas, seus trabalhadores 
ou as pessoas ou empresas que estão relacionadas a ela, e que possam prejudicar sua reputação ou 
confiança do investidor.

• Aceito divergências de opinião e fomento a discussão de ideias que promovam melhores práticas no 
desenvolvimento das atividades.

• Trato a todos com respeito, independentemente de seu status ou posição na empresa.

Eu ajo com respeito quando:
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Eu ajo comprometido com a vida quando:

• Reconheço que, como trabalhador ou parte relacionada da ISA CTEEP e de suas empresas, represento-os
em todos os momentos, por isso tenho um comportamento adequado e respeitoso no trabalho e na
sociedade.

• Reconheço e não infrinjo propriedade intelectual e direitos autorais.

• Rejeito a concorrência desleal e, portanto, não faço julgamentos de valor, desqualifico ou divulgo comen-
tários negativos que possam afetar outras empresas.

• De forma alguma faço, divulgo ou publico ofensas ou ameaças contra a empresa ou seus trabalhadores.

• Sou cortês e cordial nas relações com meus colegas, clientes, fornecedores e com todos em geral.

• Eu e minha família não usamos minha posição como funcionário da ISA CTEEP ou de suas empresas
como um mecanismo para exigir preferências ou tratamento diferente ou especial de outros cidadãos, nem
maltratamos as pessoas com quem interagimos ou de quem recebemos os benefícios da ISA CTEEP e de
suas empresas.

• Respeito o tempo dos outros: sou pontual com compromissos, entrevistas e reuniões de trabalho.

• Reconheço e aceito os usos, tradições e costumes das comunidades com as quais interajo.

• Acolho e promovo um ambiente cordial e positivo, expressando minhas discordâncias com
responsabilidade e respeito. Preocupo-me com a melhoria da comunicação interpessoal e do ambiente de
trabalho.

Compromiso com a vida

• Respeito e promovo o respeito pelos direitos humanos.

• Realizo minhas tarefas com autocuidado.

• Sigo e faço cumprir as regras de SSMA (Saúde, Segurança
e Meio Ambiente).

• Dou prioridade à minha saúde e segurança e a dos meus
colaboradores.

• Cuido do meio ambiente. Procuro que minhas atuações preservem
e melhorem o meio ambiente e o meio social que me cerca.

• Reporto incidentes relacionados à conformidade e não conformidade com as regras internas de SSMA
(Saúde, Segurança e Meio Ambiente).
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Conduta atiética,
com repercussões para os contratados, aliados 
e clientes da ISA CTEEP e suas empresas 

O representante legal, procurador, funcionário autorizado ou quem atue em nome e por conta da ISA 
CTEEP ou de suas empresas, ou qualquer empresa do Grupo ISA ou Grupo Ecopetrol, para a execução de 
qualquer tipo de acordo - contrato, convênio, ordem de serviço, entre outros -, tornará efetiva a 
faculdade de extinção destas na ISA CTEEP ou nas suas sociedades e nas sociedades do Grupo Ecopetrol, 
independentemente da qualidade de contratante singular ou plural (independentemente da forma 
associativa), observados os procedimentos contratuais estabelecidos e pactuados se esgotarem, e após 
análise e recomendação do Diretor de Compliance ou de quem vier a substituí-lo e, se for o caso, do 
Comitê de Ética ou Auditoria de cada empresa em que seja verificada a prática de um ou mais dos 
comportamentos descritos a seguir:

• Quando ocorrer alguma das situações descritas na declaração constante do Cadastro de Fornecedores.

• Qualquer ação ou omissão que corresponda a atos de fraude, suborno e corrupção, violações da lei
FCPA, presentes e hospitalidade, conflitos de interesse ou ética, de acordo com as disposições deste
código e outros regulamentos aplicáveis.

• Atuo sem violência em todas as áreas da vida, tanto profissional quanto pessoal, para proteger a vida, a 
saúde e a integridade das pessoas.

• As atividades que realizo em benefício da comunidade estão alinhadas às diretrizes de gestão do meio
ambiente e à estratégia de negócios.

• Coloco lixo e materiais recicláveis em recipientes designados.

• Respeito e faço cumprir as normas de segurança interna e as condições ou diretrizes estabelecidas
quanto à entrada, permanência e saída das dependências da empresa.

Procedimento
Uma vez que a reclamação seja encaminhada à Linha Ética, o órgão competente procederá à avaliação do 
mérito das informações. Para tal fim, ele pode solicitar informações ou qualquer tipo de prova que lhe 
permita confirmar a existência da conduta.

No prazo estimado, em função da complexidade do caso ético, a área competente convocará o contrata-
do envolvido para prestar esclarecimentos, solicitar ou fornecer as provas que sustentem sua defesa e 
contradigam os elementos existentes.
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O Código de Ética e Conduta se aplica aos trabalhadores e 
contratados do grupo empresarial Ecopetrol?

Sim. Lembre-se que o Código de Ética e Conduta é aplicável à ISA CTEEP e suas empresas e em geral 
a todas as empresas do Grupo Ecopetrol e às pessoas que, independentemente da sua natureza 
física ou jurídica, tenham alguma relação com a empresa, incluindo trabalhadores, beneficiários, 
membros da conselhos de administração, acionistas, contratados, fornecedores, agentes, sócios, 
aliados e clientes, bem como pelo pessoal e empresas que os contratados vinculam na execução das 
atividades contratadas, conforme o caso.

Uma vez avaliadas as explicações do contratado, as provas fornecidas e recolhidas pela área competente 
quanto à sua conduta, pertinência e validade, o mérito da ação será avaliado.

Esgotado o processo anterior, caso haja mérito que demonstre a existência de qualquer das condutas 
antiéticas que repercutam e que conduzam à rescisão de contratos, acordos ou convênios, o Diretor de 
Compliance ou quem o fizer e, se aplicável, a Comitê de Ética ou Auditoria da ISA CTEEP, irão recomendar 
as ações a serem seguidas, de acordo com o protocolo interno definido para o mesmo, e os subordinados 
ou subsidiárias do grupo serão informados de esgotar os processos necessários ao encerramento do 
contratos, acordos, convênios que possam surgir.

Caso os elementos do julgamento não levem à razoável convicção de que qualquer conduta antiética 
tenha ocorrido, a queixa será encerrada. Na eventualidade de novos elementos que comprovem a 
existência de algum dos comportamentos acima descritos e atendendo às explicações do contratante, 
parceiro e clientes, se for caso disso, serão analisados de acordo com o protocolo definido para tal.

As demais condutas que faltarem neste Código serão promovidas, de acordo com os procedimentos 
previstos e demais disposições legais e contratuais aplicáveis. O anterior, sem prejuízo das competências 
que incumbem à ISA CTEEP e às suas empresas de convidar e selecionar os diversos fornecedores e 
contratados, bem como de avaliar o seu desempenho.

Perguntas frequentes sobre  
o Código de Ética e Conduta

Quem são os beneficiários da ISA CTEEP e de suas empresas?

Beneficiários são todos aqueles que recebem serviços da empresa, por meio ou por ocasião de 
vínculo com a ISA CTEEP ou suas empresas ou de seus familiares, tais como aposentados, usuários 
do serviço de saúde, educação ou qualquer outro serviço, auxílio ou remuneração que implica a 
utilização de bens ou recursos da empresa.
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O Código de Ética e Conduta se aplica aos beneficiários dos 
trabalhadores da ISA CTEEP e de suas empresas?

Sim. Aplica-se no que corresponde a quem se encontra inscrito como beneficiário, ou seja, quem 
recebe o serviço através ou por ocasião da sua relação com a ISA CTEEP e as suas empresas, como 
pensionistas, usuários dos serviços de saúde e educação, ou de qualquer outra forma que implica a 
utilização de bens ou recursos da empresa.

Onde devo relatar possíveis situações que possam constituir 
uma violação ao Código de Ética e Conduta?

Registre sua queixa na Linha Ética:

0800 777 0775
linhaetica@isacteep.com.br
hּמps://www.canalconfidencial.com.br/linhaeticaisacteep/

O que é um dilema?

São dúvidas que podem surgir nas ações dos destinatários do Código de Ética e Conduta sobre os 
princípios do Código e suas diretrizes quanto a conflitos de interesses ou de ética, presentes, 
hospitalidade ou entretenimento, corrupção, suborno, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do 
terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, FCPA, direitos humanos, 
responsabilidade social, uso de bens e gestão de informações, entre outros, que se destinam a 
receber orientações para não incorrer em atos indevidos que faltem com a ética da organização.

O que é uma denúncia?

É o mecanismo ou ação de qualquer pessoa comunicar, por meio da Linha Ética, fatos ou condutas 
inadequadas que possam constituir violação ao Código de Ética e Conduta e que requeiram verifi-
cação. As denúncias podem ser éticas ou de compliance, conforme estabelecido em regulamentos 
internos.
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A Ecopetrol é uma empresa colombiana e a ISA CTEEP é 
brasileira. Por que temos que cumprir as leis americanas?

A Ecopetrol, controladora do Grupo ISA e de suas filiais, está listada na bolsa de valores dos Estados 
Unidos e possui escritórios e empresas naquele país. Devido a esses vínculos, ela está sujeita à 
aplicação de certas leis americanas, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).

Esta norma contém uma série de proibições sobre corrupção, suborno e controles internos que 
devem ser aceitos pela empresa.

O que é uma consulta?

São requisitos relacionados aos procedimentos de due diligence, associados à prevenção de atos de 
fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação 
de armas de destruição em massa e violações da Lei FCPA. Por meio dessas consultas, são revisados 
possíveis sinais de alerta em relação a contratados, fornecedores, parceiros ou trabalhadores, entre 
outros, e são emitidas recomendações para mitigar os sinais de alerta detectados.

Eu sou um cidadão brasileiro. 
Por que a FCPA se aplica a mim?

A FCPA se aplica a você porque você é trabalhador da ISA CTEEP ou de uma de suas empresas, 
que, por sua vez, fazem parte do Grupo Ecopetrol. Somos assim uma organização com 
negócios nos Estados Unidos, listados em bolsa de valores, conforme mencionado anteriormente. 
Por esse motivo, você pode ser sancionado nos Estados Unidos se oferecer, prometer, dar ou 
autorizar pagamentos ou qualquer coisa de valor a funcionários públicos ou pessoas 
politicamente expostas, direta ou indiretamente por meio de terceiros, com a intenção de manter 
ou obter vantagens inadequadas. Da mesma forma, por violar as proibições que visam exigir a 
aceitação de qualquer coisa de valor para gerar um benefício indevido.
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A FCPA proíbe estender hospitalidade ou dar presentes a 
amigos que são funcionários públicos?

A FCPA proíbe dar “qualquer item de valor” a um funcionário público. Isso inclui entretenimento e 
presentes. Embora a sua relação com o funcionário seja pessoal, o fato de o convidar para jantar ou 
dar-lhe um presente pode constituir um risco para a Ecopetrol e para as empresas do Grupo. Portan-
to, antes de prestar um serviço ou presentear, você deve consultar as políticas internas, a área de 
compliance ou a Linha Ética. 

O que a FCPA exige em relação a terceiros?

A FCPA exige que você: (1) execute a due diligence antes de contratar um terceiro; (2) exija que 
terceiros certifiquem que compreendem e concordam em cumprir as obrigações da FCPA; (3) qual-
quer contrato com terceiros inclui a obrigação de cumprir a FCPA, de acordo com os regulamentos 
internos; e (4) a conformidade do terceiro com as obrigações da FCPA é monitorada.

O que eu faço se um de meus funcionários relatar um 
conflito de interesses para mim?

É obrigação de todo líder encaminhar o trabalhador para relatar a situação por escrito, através da 
ferramenta para declaração do conflito de interesse. Da mesma forma, é seu dever adotar medidas 
para que o conflito não se concretize no exercício das atividades atribuídas ao trabalhador.
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Estou ciente de uma situação que pode violar o Código de 
Ética e Conduta, mas tenho medo de relatar a situação para a 
Linha Ética, pois meu gestor imediato pode me retaliar. O que 
devo fazer?

Você tem o dever de comunicar os fatos mencionados à Linha Ética. Não há espaço para o medo. 
Denunciar é uma obrigação que não gera retaliação contra o denunciante.

Em qualquer caso, é pertinente levar em conta que as denúncias não podem ser feitas com o 
conhecimento de que se trata de informações falsas, uma vez que os princípios de integridade e 
responsabilidade deste Código podem ser violados.

O gerente da empresa contratante sobre a qual exerço 
atividades de supervisão me convida para dar uma palestra em 
um hotel em Cancún (México) para assistir com minha esposa e 
filhos. De manhã realizam-se as sessões acadêmicas e à tarde 
nos convidam para atividades recreativas programadas ou nos 
dão tardes livres, posso aceitar o convite?

Relate o caso ao seu gestor imediato e apresente o tema na Linha Ética. De acordo com as dispo-
sições dos procedimentos internos, não devem ser aceitos convites não relacionados com o trabalho 
feitos a trabalhadores e familiares de pessoas que tenham interesse comercial na empresa. Portanto, 
você deve se abster de aceitar o convite e aguardar o retorno do conselho ético correspondente.

Devo receber dentro de minhas funções relatórios, informes e 
diferentes entregas da empresa X, na qual um cunhado tra-
balha como membro da equipe que apresenta os produtos do 
contrato. O que devo fazer?

Deve estar desvinculado das funções que exerce relacionadas com o trabalho do cunhado ou 
com as atividades a cargo do contratado que o emprega, visto que tal circunstância gera conflito 
de interesses. Você deve relatar a situação por meio da ferramenta definida para isso.
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No desenvolvimento das minhas funções devo rever e apro-
var os relatórios entregues pela empresa contratante YY.  
Por ocasião da interação com aquela empresa fiz amizade 
com dois dos seus trabalhadores, cujo trabalho é 
supervisionado por mim. Entre eles nasceu uma relação 
sentimental, decidiram se casar e me escolheram como 
padrinho, o que devo fazer?

Tendo em conta que deve verificar e aprovar os relatos apresentados pelo empregador das pessoas 
com quem mantém relação de amizade e foi padrinho do casamento, instaura-se um conflito, e é 
preciso comunicar esta situação através da ferramenta definida para isso, bem como se afastar 
imediatamente das tarefas relacionadas ao contratante.   

Trabalhei quatro anos na empresa XYZ. Há seis meses ingressei na 
ISA CTEEP e hoje fui indicado para fazer parte da equipe de plane-
jamento em um processo seletivo para a empresa, relacionado ao 
ramo da referida empresa e provavelmente serei nomeado para 
avaliar as ofertas. A empresa em questão pode estar interessada 
em apresentar uma oferta, de acordo com as informações que me 
transmitiram os meus antigos colegas de trabalho com quem tenho 
uma relação de amizade. O que devo fazer?

Sempre que se materializar um conflito de interesses, você deverá informar imediatamente o seu 
superior hierárquico para que possa ser encaminhado para outros processos ou projetos nos quais 
não terá uma relação com o seu anterior empregador ou com os seus amigos. Esta situação deve ser 
comunicada em tempo hábil e por escrito por meio da ferramenta definida para isso.
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Se eu relatar sintomas de Covid-19 ou de qualquer outra 
doença, sofrerei discriminação?

Não. A empresa e as autoridades solicitam o relato oportuno dos sintomas justamente para proteger 
a sua vida e a daqueles ao seu redor. Reportar o seu estado de saúde é sua responsabilidade, é sua 
demonstração de que está comprometido com a vida. A ISA CTEEP e suas empresas repudiam toda 
e qualquer tipo de discriminação.

Percebi que uma colega de trabalho desliga a câmera e o 
microfone para se ausentar e passear com o cachorro 
durante a reunião recorrente em minha área, dando a 
impressão de que está presente. Este é um comportamento 
ético?

Não. O cumprimento do horário de trabalho e a participação nas atividades laborais são obrigatórios. 
Lembramos que todos os colaboradores da ISA CTEEP e suas empresas devem respeitar os espaços 
disponibilizados pela organização e/ou acordados com os responsáveis pela ausência - na forma 
indicada. Este fato, além de constituir uma enganação, constitui uma falta de respeito para com seus 
colegas e seu superior hierárquico.

Por alguns dias, notei que um trabalhador terceirizado 
está recebendo cantadas com tom sexual de um trabal-
hador da empresa e ele tem medo de denunciar porque 
pode perder o emprego, posso fazer essa denúncia?

Sim. Ela deve ser feita através da Linha Ética, onde a sua identidade e a da vítima será 
protegida. Lembre-se da importância de fazê-lo com dados e fatos, indicando condições de hora 
e local das situações; se você tiver provas, forneça-as. Por sua vez, recomende que a vítima 
apresente a denúncia. Na ISA CTEEP e em suas empresas não toleramos tratamento desrespeitoso 
e repudiamos o assédio sexual.
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O que é um pagamento de facilitação?

São pequenos pagamentos não oficiais e indevidos que são feitos para obter ou acelerar o 
desempenho de uma rotina ou ação necessária à qual a pessoa que faz o pagamento tem direito. 
Esses pagamentos são conhecidos, em inglês, como speed ou grease payment.

O que é uma taxa de lobby?

É a entrega de dinheiro ou qualquer espécie para que uma pessoa ou grupo de pessoas influencie 
as decisões das autoridades, sobre assuntos que interessem a quem faz o pagamento.  Essa forma 
de pagamento é proibida na ISA CTEEP e em suas empresas.

Você sabia que a ISA CTEEP e suas empresas possuem uma série de procedimentos, 
instruções, guias, manuais, riscos e controles que devemos aplicar? 

Conhecer e aplicar esses documentos é fator fundamental para o alcance dos 
objetivos do grupo.

Seu desconhecimento e não aplicação implicam na 
violação do Código de Ética e Conduta.  

Para acessar, consulte a Transnet. 
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Não deixe isso acontecer com você!

As principais penalidades por violações da FCPA foram impostas por eventos como:

Para evitar receber um presente, hospitalidade ou entretenimento que não atenda às 
diretrizes de negócios, pergunte-se o seguinte:

• A intenção é mostrar gentileza ou é para influenciar uma decisão?

• Aceitá-lo pode constituir uma obrigação para você com terceiros?

• Você ficaria constrangido ou com medo se seus colegas de trabalho descobrissem o que você
recebeu?

• Se você vir um colega seu recebendo este tipo de presente, entretenimento ou hospitalidade,
como você avaliará?

• Você ofereceria esse tipo de presente, entretenimento ou hospitalidade sem esperar nada em
troca?

Sou o administrador de um contrato e autorizei o pagamento de alguns bens que 
foram entregues pelo contratante, comprovado pelo certificado de conformidade 
com as especificações técnicas expedido pelo contratante, sem as ter verificado 
pessoalmente. Isso pode violar o Código de Ética e Conduta?

Sim. É seu dever zelar pelos recursos da empresa, portanto, o princípio da responsabilidade é 
violado com suas ações. Lembre-se, é necessário, antes de efetuar um pagamento, verificar se 
o contratante cumpriu com tudo o que foi acordado.

• Suborno de despachantes aduaneiros, a fim de garantir a renovação dos contratos.

• Celebração de contrato fictício de consultoria com terceiro, caracterizando os pagamentos
constantes dos livros e registros como despesas legítimas de consultoria, para custear suborno.

• Pagamentos a funcionários do governo para receber licenças ambientais, aprovações regulatórias
e autorizações.
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Sim. Não ser verdadeiro e relatar informações inconsistentes para benefício próprio ou em 
favor de terceiros, o que também acarreta o uso indevido de recursos, viola os princípios de 
integridade e responsabilidade do Código. Além disso, lembre-se de que a adulteração de 
registros civis pode constituir um crime processado de acordo com a lei criminal.

Sem qualquer autorização judicial de adoção, informei no cadastro de benefícios da 
empresa, o filho de um primo como se fosse meu, para que ele tivesse acesso aos 
benefícios oferecidos. Como não tenho descendentes próprios, não vi nenhum proble-
ma, pois o amo como se fosse meu próprio filho e ele precisa de recursos para poder 
estudar porque seu pai se encontra em uma situação difícil. Estou violando o Código 
de Ética e Conduta?

Minha filha precisa de papel de computador para imprimir uma tarefa escolar. Posso trazer 
o papel do escritório?

Não. O papel que a empresa disponibiliza é para o desempenho das suas funções na 
empresa e não para uso pessoal em casa. Com este ato você viola os princípios de 
integridade e responsabilidade.

Meu primo trabalha com um contratado e eu sou o administrador desse contrato; no 
entanto, ele e eu não somos próximos. Devo me afastar do assunto devido a um 
conflito de interesses?

Sim. Você não pode ser o administrador desse contrato. Os primos correspondem ao quarto 
grau de consanguinidade e, independentemente do grau de afeto ou proximidade, existe 
um conflito ético para agir. Você deve relatar o assunto ao seu gestor imediato e à respectiva 
área de compliance.

Meu padrasto trabalha em uma vice-presidência diferente da minha. Meu gestor 
me designou para fazer um trabalho nessa área e o marido da minha mãe será o 
líder da equipe. Existe um problema se trabalharmos juntos?

Sim. Seu padrasto não tem laços de parentesco, mas dada a sua relação com ele, boa ou 
ruim, isso pode tirar sua independência e objetividade, caso em que estaríamos diante de 
um conflito ético. Participar do assunto sem relatar o conflito viola o princípio da 
integridade, portanto, você deve divulgar o fato ao seu gestor imediato para que qualquer 
um de vocês seja afastado do processo. Da mesma forma, você deve informar o responsável 
pela conformidade ou quem ocupar seu lugar na empresa.
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Apoio a supervisão de um contrato de transporte de materiais e devo validar as 
quantidades e serviços para faturamento. O meu genro é sócio da empreiteira e um 
dos veículos com que esta presta o serviço é propriedade do meu tio. Estou em um 
conflito de interesses ou de ética, mesmo que não seja o administrador do contrato?

Sim. Você está em conflito porque toma decisões sobre o contrato em que seus parentes 
estão envolvidos.

Trabalhei em uma empresa do setor de hidrocarbonetos e fui selecionado para 
trabalhar na Ecopetrol. Nesta nova função fui nomeado para fazer parte da comissão 
de avaliação de um processo de seleção de empreiteiros, do qual participa a empresa 
para a qual eu trabalhava anteriormente. As pessoas que assinariam e estruturariam a 
oferta são meus ex-chefes e colegas de trabalho, que, antes de minha nomeação 
como avaliador, me contaram sobre seu interesse em falar sobre o processo, como 
avaliar e como poderiam melhorar sua oferta para serem bem-sucedidos. Devo 
relatar essa circunstância?

Sim. Você deve apresentar o dilema na Linha Ética e informar, por escrito, ao seu gestor 
imediato, que está em um conflito ético porque seus ex-chefes e colegas participarão do 
processo designado. Agora, é necessário relatar o fato, pois a contratada tenta obter uma 
vantagem indevida.

Sou supervisor de um contrato, mas não o administrador. Meu trabalho é validar os 
horários de trabalho da equipe da contratada. Eu tenho uma irmã que está 
desempregada. Posso pedir ao empreiteiro que vincule minha irmã ao cumprimento 
de um contrato diferente daquele que ela tem com a empresa?

Não. De acordo com o Código de Ética e Conduta, nem os trabalhadores nem seus familiares 
utilizam o cargo na empresa para obter benefícios.

Estamos no final do ano e o contrato que administro está com atraso na execução, 
mas sei que isso pode ser resolvido nos primeiros dias de janeiro. É possível atestar 
o recibo de satisfação de uma atividade e autorizar o pagamento com o compromis-
so da realização em janeiro para poder executar os recursos atribuídos a este prazo?

Não. Observe que o princípio da integridade impõe o dever de garantir controles internos, 
garantir que os contratados cumpram seus compromissos e verificar se todas as informações 
que você processa para um pagamento são verdadeiras.
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