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ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E 

DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD) 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

APLICAÇÃO 

 

Aqui estão estabelecidos os princípios fundamentais para o nosso comportamento ético, aplicando-se 

também a todos os fornecedores, empregados, autoridades, associadas, comunidade e quem mais 

interagir com a ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO 

E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD), doravante denominada EAD. 

 

VIGÊNCIA 

 

Este documento permanecerá em vigência até que outro devidamente aprovado pela EAD o substitua 

ou que haja alguma alteração em normas legais que venham a regulamentar a questão de forma diversa 

da aqui prevista. 

 

NOSSOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

1. Comportamento: Sempre agimos com integridade em nossos relacionamentos pessoais e 

profissionais, por isso contratamos e mantemos relacionamento somente pessoas que compactuem com 

nossos valores; 

 

2. Assédio, discriminação e preconceito: A EAD é contra qualquer tipo de intimidação, 

assédio sexual, moral ou discriminação (por gênero, cor, raça, etnia, deficiência, orientação 

sexual, religião, origem, estado civil, idade ou qualquer outra característica pessoal). 

Estimulamos o respeito e valorizamos a diversidade no ambiente de trabalho com o objetivo 

de incluir todos os segmentos da sociedade. A preservação da saúde, integridade física e 

psíquica de todos, bem como a promoção da qualidade de vida são valores fundamentais para 

a EAD. 

 

3. Compliance: Cumprimos fielmente todas as leis, regulamentos e outras regulamentações 

estabelecidas, colaborando continuamente com autoridades e órgãos reguladores para o pleno 

exercício, livre e desimpedido de nossas atividades. 

 

4. Corrupção: Em nossas atividades não participamos de atos de corrupção, não ordenamos, 

autorizamos ou prometemos a realização de práticas corruptas, nem induzimos ou permitimos 

que qualquer pessoa envolvida com a EAD as realize. Não recebemos, damos, pagamos, 

oferecemos, prometemos, autorizamos, de maneira direta ou indireta, dinheiro, presentes, 

condições vantajosas, salários, viagens, comissões ou qualquer outra coisa de valor para obter 

qualquer vantagem ou benefício indevido de qualquer tipo. 

 

5. Conflito de Interesse: É fundamental que os interesses pessoais de empregados, 

fornecedores, representantes ou outros agentes não estejam em conflito com os interesses da 

EAD ou que, de alguma forma, possam prejudicar a isenção e integridade das práticas 

comerciais da empresa. Relações de pessoais, íntimas ou não, de parentesco ou financeiras com 
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agentes públicos, dirigentes ou fornecedores da EAD não são admitidas por terem o potencial 

de gerar conflitos de interesses. 

 

6. Fornecedores: Asseguramos a participação isenta e equitativa dos fornecedores de produtos 

e serviços com base em políticas corporativas, critérios técnicos, inclusive financeiros, visando 

entregas de qualidade, rápidas, seguras e dentro dos parâmetros impostos pela EAD, inclusive 

levando-se em conta a importância das atividades que envolvem a implantação de Política 

Pública. 

Repudiamos qualquer tipo de solicitação ilícita por parte dos fornecedores no intuito de facilitar 

sua seleção. 

 

7. Relacionamentos Comerciais: Só poderão ter relacionamentos comerciais com a EAD 

aqueles que tenham sido analisados e aprovados de acordo com as nossas políticas 

corporativas.  

 

8. Preservação de informação: A confidencialidade das informações é crucial para EAD, que 

se preocupa e adota diversos mecanismos para assegurar a qualidade, sigilo e preservação de 

todas as informações geradas na condução de suas atividades. 

 

9. Meio Ambiente: A proteção e conservação do meio ambiente é parte de nossa preocupação, 

por isso temos a cultura da redução, reutilização e reciclagem de resíduos, promovemos o uso 

eficiente de recursos naturais, garantindo compromisso com a redução de impacto no meio 

ambiente. 

 

Estamos atentos a qualquer situação que possa, de alguma forma, ferir os padrões éticos que 

norteiam os trabalhos da EAD, mesmo não estando listadas, representadas ou exemplificadas 

acima.  
 

COMUNICAÇÕES DE VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Levamos a sério todo relato sério de práticas ilegais que possam infringir o Código de Ética da 

EAD. 

Por isso criamos um canal onde recebemos todas as denúncias, mantendo em sigilo total as 

informações recebidas, exceto seja obrigatória sua divulgação em razão de legislação aplicável 

ou ordem judicial.  

O canal é administrado por uma terceira e isenta empresa especializada, que faz uma prévia 

análise do caso, relatando o ocorrido e reportando à EAD apenas as informações necessárias 

para averiguação e resposta ao caso, mantendo inclusive, se solicitado, o anonimato do 

denunciante. 

Para denúncias utilize o canal que consta no nosso site. 

 


