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Carta do nosso CEO

CI&Ters,

Somos agentes de transformação, desbloqueando negócios, tecnologia e, acima de tudo,
pessoas. Ao transformar e humanizar o ambiente corporativo, ajudamos a tornar o mundo um
lugar melhor.

Para nos apoiar nesse propósito, temos um conjunto bem definido de valores e esse Código de
Ética e Conduta, que fortalece a criação de um ótimo lugar para se trabalhar: seguro, justo e
com oportunidades iguais para todos.

Nosso sucesso contínuo depende da manutenção de nossa cultura, que nos ajuda a ter as
melhores pessoas, e vice-versa. É um ciclo virtuoso. Este Código de Ética e Conduta serve como
um guia para nos relacionarmos com clientes, pessoas colaboradoras e fornecedoras, com as
parcerias, com acionistas e com toda a comunidade, afinal, nosso negócio é baseado em
confiança.

Somos todos parte dessa evolução contínua, melhorando e humanizando a CI&T. Aprendemos
em conjunto todo dia, fazendo da CI&T um lugar incrível para se trabalhar, uma empresa
inspiradora para o futuro.

Saudações,
Cesar Gon

@Campinas - 12 de Dezembro de 2022
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Introdução

Abertura

O nosso Código de Ética e Conduta foi criado para garantir um ambiente de trabalho
harmonioso, com intuito de expressar a cultura, orientar as ações de todas as nossas pessoas e
explicitar a postura da CI&T em face dos diferentes públicos com os quais interage.

Trata-se de um instrumento que serve como um guia central e também uma referência para
apoiar na tomada de decisões do dia a dia e capacitar as pessoas a lidarem com os dilemas
que podem encontrar no trabalho, incentivando discussões sobre a conformidade com o código!

Além de preservar relações de confiança entre a CI&T, suas pessoas e clientes, este Código
também vale para reforçar as relações com fornecedores, parceiros, pessoas contratadas,
acionistas e com a comunidade.

Quem deve seguir o nosso Código?

Todas as orientações contidas neste documento devem ser conhecidas e respeitadas por todas
as pessoas que trabalham nas empresas do Grupo CI&T, seja na conduta do dia a dia ou na
tomada de decisão sobre quaisquer assuntos que possam afetar nossos stakeholders: membros
do conselho, diretores e diretoras, executivas e executivos, suas pessoas, além de todas as
pessoas agindo em nome da CI&T - todas elas devem defender e colocar em prática esses
princípios. Pessoas de todas as áreas, funções, cargos, equipes e escritórios devem seguir este
Código de Ética e Conduta.

Responsabilidades
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Como uma pessoa da CI&T, você é guardiã dos nossos princípios de ética e conduta. E, tendo
essa missão, você é responsável por comunicar à empresa sempre que souber ou presenciar
quaisquer eventos que possam violar este Código de Ética e Conduta, ou quaisquer outras
políticas ou regras de segurança da CI&T.

Além disso, você deve seguir esse Código, respeitá-lo e vivenciá-lo em todas as suas interações,
seja com colegas, pares, líderes ou liderados, fornecedores, clientes, parceiros ou terceiros,
viajando a negócios, comunicando-se online ou participando de um evento de treinamento ou
social.

Nossos Valores

Nossos valores refletem nossa essência e suportam nossa tomada de decisão. O compromisso
da CI&T e das nossas pessoas com nossos valores é crucial para garantir que nossos
comportamentos estejam de acordo com a Ética.
São eles:

Desenvolver as nossas pessoas;
Contribuir com a nossa sociedade e na preservação do meio ambiente;
Gerar valor aos nossos clientes;
Buscar excelência, por meio do aprendizado contínuo;
Demonstrar integridade;
Trabalhar em equipe;
Manter lucratividade para crescer continuamente.

Como forma de demonstrar a prática do Código de Ética e Conduta da CI&T para todas
pessoas, a Alta Administração da Companhia busca disseminar os seus valores e princípios
através de treinamentos periódicos e contínuos para que todos estejam de acordo com o
Código de Ética e Conduta.

Cultura, Valores e Atitudes CI&T

Nosso jeito de ser é sustentado por três pilares: People, Impact  e Learning.
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Chamamos esses pilares de CI&T Way, uma tríade que direciona nosso propósito e
reflete como posicionamos nossa cultura e suas características para o mundo.

A Cultura CI&T é feita por nossas PESSOAS: ela é genuína, forte e fomentada
diariamente por nossas ações, processos, e valores. É o que nos impulsiona e nos coloca
sempre à frente, na vanguarda. É o aspecto do nosso dia a dia em que devemos sempre
nos atentar ao criar coisas novas, garantindo coesão e consistência.

No centro dessa cultura temos a CONFIANÇA, que permeia quem somos. Ela é o que
une nossa cultura e dá coesão ao que acreditamos e fazemos, tornando a cultura uma
construção conjunta e sempre em evolução. São nossos pilares da cultura, que valores
essenciais ao nosso jeito de trabalhar:

● Pessoas primeiro: Empresas são feitas de pessoas e elas estão no centro de todas
as nossas decisões. Temos um olhar humano que vai além da relação de trabalho
e por isso nossas pessoas são nossa grande prioridade, ouvindo, cuidando e
apoiando-as em seus caminhos.

● Poder de escolha: Escolhas mudam trajetórias e como cada pessoa tem sua
história e necessidade, acreditamos no poder de escolha, onde as pessoas
buscam o que fazem sentido para elas, e isso é o que acreditamos também ser o
melhor para a CI&T. Com o poder de escolha temos autonomia para nos
reconhecer na cultura, e continuar evoluindo em conjunto.

● Aprendizado contínuo: Incentivamos o aprendizado contínuo em nossa cultura
para que nossas pessoas se desenvolvam sempre. Nos aperfeiçoamos
diariamente e aprendemos fazendo, compartilhando entre nós e também errando,
sempre com a vontade de fazer de novo e melhor da próxima vez.

● Responsabilidade (Accountability): Apoiamos o envolvimento direto de nossas
pessoas em seu desenvolvimento de carreira e autonomia na tomada de decisão.
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Promovemos o senso de responsabilidade e integridade em nossas escolhas e
atuação, sempre valorizando nosso crescimento contínuo enquanto pessoas e
empresa.

● Inteligência coletiva: Um grupo de pessoas sempre será mais poderoso do que
um único indivíduo. Vivemos isso todos os dias no trabalho colaborativo em
equipe, onde construímos saberes de forma conjunta entre pessoas, times e
comunidades.

● Diversidade, equidade, inclusão e responsabilidade ambiental: Temos o
compromisso com a inclusão e criação de oportunidades equitativas. A
diversidade é uma ferramenta de transformação social, por isso construímos
tecnologia com pessoas de origens, grupos e experiências diversas. Buscamos
sempre estabelecer relações mais justas entre nós e o mundo à nossa volta,
contribuindo com a nossa comunidade e na preservação do meio ambiente.

Como forma de demonstrar a prática do Código de Ética e Conduta da CI&T para
todas pessoas, a Alta Administração da Companhia busca disseminar os seus valores
e princípios através de treinamentos periódicos e contínuos para que todos estejam
de acordo com o Código de Ética e Conduta.

Nossos Canais de Comunicação

Nossa empresa e líderes incentivam você a se manifestar. Se você tiver uma
preocupação, tiver experimentado ou testemunhado um comportamento desrespeitoso,
inadequado, fraudulento, antiético ou ilegal, incluindo preocupações com retaliação,
acesse um de nossos Canais.

Temos o compromisso de tratar qualquer manifestação com extrema seriedade,
independentemente de como você a comunica. As pessoas mais adequadas dentro da
CI&T darão encaminhamento ao seu caso com a máxima confidencialidade e
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sensibilidade. É importante ter muita responsabilidade ao realizar uma denúncia, pois o
fornecimento consciente de informações imprecisas ou enganosas poderá resultar em
consequências sérias para quem a realizou.

Todas as denúncias, comunicações e perguntas sobre o Código de Ética e Conduta
podem ser enviadas diretamente para um dos seguintes Canais de Comunicação:

● Portal de Ética (etica.ciandt.com): para denúncias sobre quaisquer dos itens
relacionados a este Código, com a opção registro anônimo;
● People Development Manager (PDM) ou Career Advisor: as pessoas nessas
funções são seu primeiro canal de comunicação com a CI&T. Qualquer dúvida ou
problema que estiver enfrentando pode ser discutido com essas pessoas;
● Business Partner (BP): essa pessoa conhece bem a equipe com quem você
trabalha e pode te ajudar a lidar com qualquer situação, apoiando você a
solucionar os problemas de maneira adequada.

Se o seu problema envolver uma das pessoas citadas acima, você pode acessar
diretamente o Portal de Ética e realizar a denúncia por lá.

Para outras sugestões, perguntas ou reclamações não relacionadas ao nosso Código,
você pode utilizar os outros canais de comunicação disponíveis como
ITTalk@ciandt.com,PeopleTalk@ciandt.com,FacilitiesTalk@ciandt.com,SecurityTalk@ciand
t.com etc.

Orientações Gerais

Comissão de Ética e Conduta.

A CI&T tem uma Comissão de Ética e Conduta formada por representantes da diretoria da área
jurídica e de compliance, recursos humanos, área de negócio e tecnologia da informação, todos
conhecedores dos pilares que estruturam os valores e atitudes do Grupo CI&T . A Comissão tem
como atribuições assessorar o time de Compliance com recomendações gerais e na apuração
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de eventuais violações às regras, valores e princípios contidos neste Código, além de deliberar
sobre as denúncias recebidas pelos nossos Canais de Comunicação.

Violações ao código.

O descumprimento deste Código pode resultar em uma ação disciplinar: advertência verbal,
advertência por escrito, suspensão, demissão ou até demissão por justa causa, de acordo com a
legislação pertinente. Em alguns casos, a CI&T pode ter obrigação legal de relatar os resultados
de uma investigação às autoridades legais competentes. Violações das Leis Anticorrupção
podem estar sujeitas a penalidades administrativas, civis e criminais, podendo implicar, inclusive,
na publicização do ato.

Não retaliação.

Retaliação significa qualquer tipo de represália, seja sutil ou explícita, contra uma pessoa que se
envolve em atividades legalmente protegidas. Qualquer pessoa que tenha denunciado ou
participado de uma investigação sobre uma possível violação deste Código, das políticas ou da
lei não será alvo de retaliação. Se você acredita que está sofrendo algum tipo de retaliação,
entre em contato com qualquer um dos nossos Canais de Comunicação.

Cooperação com investigações.

Quando uma denúncia relacionada a ética ou conduta é realizada através dos nossos Canais de
Comunicação, um processo de investigação é instaurado a fim de apurar com consistência os
fatos e suportar o processo de gestão de consequências. Casos passíveis de investigação
também podem ser oriundos de auditorias de segurança e você, eventualmente, pode ser
solicitado a participar desse processo. A CI&T garante a confidencialidade total para cada
situação tratada, bem como das informações fornecidas, e espera sua colaboração integral na
busca do melhor encaminhamento para o problema.
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Nós respeitamos nossas pessoas, nossa empresa e nossos espaços

Segurança no ambiente de trabalho.

Para garantir a segurança das nossas pessoas e visitantes da CI&T, todas as pessoas devem
conhecer e seguir os procedimentos de emergência e segurança comunicados e adotados pela
empresa. Qualquer situação de risco deve imediatamente ser comunicada à CI&T através dos
Canais de Comunicação disponíveis.

Uso cuidadoso de recursos e dos espaços.

Todas as pessoas devem cuidar do ambiente da CI&T, como mesas, cadeiras, banheiros, copas,
áreas de alimentação e salas de reunião. Manter a organização e a limpeza do nosso ambiente
torna o trabalho mais produtivo e prazeroso e reforça nosso respeito uns pelos outros. Se você
trabalha no escritório do cliente ou em um espaço de trabalho colaborativo, a mesma conduta
de respeito é esperada de todos! É nossa responsabilidade realizar e promover o uso diligente,
consciente e responsável do ambiente e das comodidades oferecidas pela CI&T.

Drogas Ilícitas e Álcool.

Abuso de substâncias e drogas ilícitas são incompatíveis com a saúde e a segurança das nossas
pessoas, por isso são proibidas.
Nós não proibimos o consumo de álcool, mas ele deve ocorrer com moderação e apenas em
momentos apropriados, especificamente em eventos comemorativos. Nunca beba de maneira
que prejudique seu desempenho no trabalho ou que te leve a comportamentos inadequados.
Isso pode colocar em risco a sua segurança e/ou de outras pessoas ou ainda pode constranger
seus colegas.

Imparcialidade e não-discriminação.

Todas as pessoas da CI&T devem ser respeitadas e tratadas com imparcialidade - seja
pessoalmente ou online. As decisões de carreira (promoções e avaliação de performance) são
tomadas exclusivamente com base no desempenho, contribuições e oportunidades, e
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dependem do alinhamento com o Plano de Carreira estabelecido para cada cargo e das
necessidades de negócio específicas da CI&T. Isso se aplica também a qualquer decisão que
envolva processos de recrutamento, contratação, remuneração e alocações de trabalho.

Desrespeito e Assédio.

A CI&T conta com e incentiva o trabalho através de um grupo diverso de pessoas, e, por isso é
importante entender, respeitar e valorizar as diferenças entre  elas, incluindo:

● diferenças de raças, nacionalidades, etnias, identidade de gênero, orientação sexual,
idade, dimensões corporais, estado civil, religião / crenças, status socioeconômico,
deficiências físicas ou mentais, e status de veterano;

● diferenças educacionais, de origem, estilo de vida, experiências, posse de bens materiais,
composição familiar, perspectivas, opiniões e conhecimento.

A diversidade de pensamentos, perspectivas e experiências é essencial para que a inovação
incorpore as vantagens da inteligência coletiva. Estamos constantemente adaptando nosso
trabalho, meio ambiente e equipamentos para garantir igualdade de oportunidades e
acessibilidade, para que todas as pessoas possam colaborar.

Atos de desrespeito caracterizados como assédio, discriminação, bullying ou intimidação,
ocorridos em quaisquer meios (físico ou virtual, incluindo hangouts, chat, videoconferências,
mídias sociais, fóruns, comunicações escritas e discursos), estarão sujeitos a ação disciplinar.
Caracterizam-se como esses comportamentos quaisquer ações ou omissões que possam
interferir no desempenho do trabalho ou tratamento de uma pessoa e que crie um ambiente
intimidador, hostil ou ofensivo. Fique atento, pois mesmo que você considere algo como uma
brincadeira, esta mesma brincadeira pode ser entendida como desrespeitosa por outra pessoa.
Então avalie sempre sua posição, seu comportamento, garantindo um ambiente amistoso na
CI&T.

Não deve haver, em nenhuma de nossas relações, constrangimento, humilhação ou exclusão de
pessoas e/ou grupos. O trabalho não deve estar relacionado a maltrato de animais ou ao
estímulo a danos ambientais, além da exposição ilegal de crianças e menores.

Comportamentos violentos ou ameaças de violência (verbais ou físicas, incluindo armas) entre
nossas pessoas, clientes, parceiros e fornecedores violam os valores da CI&T e não são
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justificados em nenhuma circunstância. Qualquer pessoa que esteja envolvida em tal
comportamento ou que traga materiais perigosos para o local de trabalho estará sujeita a ação
disciplinar.

Relacionamento com fornecedores.

O processo de contratação de um fornecedor de produto ou provedor de serviço de qualquer
tipo deve sempre visar o melhor interesse da CI&T, devendo o processo de seleção ser baseado
em critérios técnicos e profissionais, como competência, qualidade, pontualidade, preço,
estabilidade financeira etc. É vedado realizar negócios com fornecedores ou prestadores de
serviços de reputação duvidosa, ou que não cumpram as normas e requisitos do Código de Ética
e Conduta de Terceiros que foi criado para garantir o estabelecimento de um relacionamento
harmonioso, com intuito de expressar nossas crenças, orientar as ações de todas as pessoas e
explicitar a postura da CI&T em face dos diferentes públicos com os quais interage.

A CI&T espera que seus fornecedores estejam em conformidade com nossos valores. Além disso,
a CI&T espera que seus fornecedores possam:

● Cumprir todas as leis aplicáveis;
● Proibir atos de fraude e corrupção;
● Respeitar os direitos humanos das pessoas;
● Cumprir as leis que proíbem o trabalho infantil;
● Assumir a responsabilidade pela saúde e segurança das pessoas;
● Atuar de acordo com as normas locais e internacionais aplicáveis relacionadas à proteção

ambiental.

Conflito de interesse pessoal.

Um conflito de interesse pessoal é uma situação ou circunstância que razoavelmente apresenta
a aparência de um conflito, onde seus próprios interesses pessoais (ou de um membro da família
ou amigo próximo ou amiga próxima) podem afetar sua capacidade de agir no melhor interesse
da CI&T ou interferir em sua objetividade e obrigação para com a CI&T, podendo ter sérias
consequências tanto para você quanto para a empresa. Tais conflitos podem prejudicar a
confiança nos nossos negócios.

12



São exemplos de possíveis conflitos de interesse: trabalhar para duas empresas, indicar
familiares e amigos para participar de um processo seletivo em que a própria pessoa
colaboradora tenha influência no mesmo, recebimento de viagens, hospitalidades,
entretenimento ou presentes por parte de clientes e fornecedores, indicação de uma empresa
para participação em processo de contratação de terceiros em que a própria pessoa
colaboradora tenha influência no processo de seleção.

Outro exemplo do que caracterizaria um conflito de interesse seria uma empresa não poder ser
contratada pela CI&T para executar quaisquer auditorias ou verificações similares, caso o CEO,
CFO, Diretor(a) de contabilidade ou posição equivalente tenha trabalhado ou feito parte desta
empresa de auditoria pública ou tenha participado em qualquer cargo na auditoria desse
emissor durante o período de 1 ano anterior à data de início da auditoria.

Conforme regras da SEC (Security Exchange Comission), órgão regulador americano, quaisquer
tentativas, por parte dos executivos e da diretoria, de influenciar, coagir, manipular ou induzir de
forma fraudulenta qualquer auditor independente público ou certificado envolvido na realização
de uma auditoria das demonstrações financeiras da CI&T, com o propósito de tornar tais
demonstrações financeiras materialmente enganosas, estão sujeitos às penalidades das
referidas regras.

Os casos de conflito de interesse devem ser analisados pelo time de Compliance, caso a caso,
pois o time levará em consideração todas as particularidades do caso para poder então, dar a
sua orientação final. A área de Compliance estará à disposição para ser consultada pelo e-mail
compliance@ciandt.com.

Cumprimento da Lei.

A CI&T não tolera a prática de atividades ilegais, sob nenhuma circunstância. Violações da lei
podem resultar em danos significativos à CI&T, incluindo penalidades financeiras, negação de
contratos, prisão por conduta criminosa e danos às nossas relações comerciais e reputação.
Pessoas envolvidas em tais práticas estarão sujeitas a ação disciplinar e também à lei aplicável,
seja local, regional ou nacional.
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Sempre que houver dúvidas quanto à legalidade de uma atitude ou comportamento, deve-se
buscar orientação através de seu gerente ou sua gerente, ou através dos Canais de
Comunicação fornecidos pela CI&T.

Nós estamos em conformidade com as Leis Anticorrupção

Os subornos são “itens de valor” destinados a garantir uma vantagem indevida ou influenciar
inadequadamente quem os recebe. Isso significa qualquer coisa que seja valorizada pela pessoa
que alguém está tentando influenciar - tenha ou não algum valor comercial. Não importa se o
item de valor é financiado pela CI&T, por terceiros ou pelos próprios recursos pessoais. O ato de
oferecer algo de valor pode violar a lei, seja ou não aceito pelo destinatário.

A CI&T exige que todas as suas pessoas cumpram todas as Leis Anticorrupção aplicáveis. Para
seguir as Leis Anticorrupção:

● Não ofereça suborno - as pessoas da CI&T estão estritamente proibidas de dar, oferecer,
presentear, prometer ou autorizar um terceiro, direta ou indiretamente (através de
intermediários), qualquer item valioso a qualquer pessoa com a finalidade de influenciar
qualquer ato ou decisão ou concessão, para obter vantagem;

● Não aceite suborno - as pessoas da CI&T estão estritamente proibidas de aceitar ou
solicitar a qualquer pessoa qualquer item valioso para realizar ou omitir qualquer ação ou
decisão de fornecer um benefício a terceiros ou à própria CI&T;

● Para agir em nome da CI&T em interações comerciais com terceiros, você não pode
fornecer nenhum item valioso - incluindo presentes, refeições ou entretenimento - a
representantes do governo ou parceiros de negócio, sem primeiro obter a aprovação de
seu gerente ou da sua gerente;

● Relate situações irregulares - as pessoas da CI&T devem relatar à empresa qualquer
violação real ou potencial deste Código e/ou das Leis Anticorrupção através de um dos
Canais de Comunicação disponíveis.

Para regular as relações das pessoas com o governo,
A CI&T possui uma Política Anticorrupção global (disponível em
https://investors.ciandt.com/investors-info/governance/governance-documents/default.aspx),
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visando estabelecer as principais diretrizes e posicionamento do Grupo CI&T quanto ao combate
a todas as formas de condutas corruptas.
Quanto à legislação brasileira, aqui você pode encontrar mais detalhes sobre a Lei Brasileira
Anticorrupção (No. 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013). A CI&T está sujeita a todas as legislações
locais como FCPA, UK Bribery Act e demais legislações aplicáveis.

Nós protegemos nossas pessoas, nossas informações e nossos negócios

Privacidade e Segurança da Informação.

Todas as pessoas devem proteger informações confidenciais da CI&T e dos seus Clientes contra
uso e divulgação inadequados, e devem adotar as medidas necessárias para evitar a
divulgação não autorizada de tais informações, incluindo o respeito às políticas de segurança e
regras de uso e divulgação estabelecidas pelo cliente e pela CI&T. Com isso, protegemos os
colegas de trabalho, nossa empresa, nossos ativos, informações de nossos clientes e mitigamos
os riscos de exposição e os danos que essa exposição pode causar à marca da CI&T. A CI&T
espera que todas as suas pessoas sejam defensoras da Segurança da Informação, informando
incidentes e eventos suspeitos.

Prezamos pela privacidade das informações pessoais, sejam de pessoas da CI&T, pessoas do
Cliente ou outras pessoas. Se você recebeu uma informação pessoal, certifique-se que tem
autorização para acessá-la. Se foi pedida confidencialidade, não repasse a informação adiante.

Qualquer informação recebida, enviada ou armazenada em qualquer ativo da CI&T (notebooks
ou outros dispositivos) ou que viaje através de sua rede pode ser monitorada. As pessoas da
CI&T devem agir profissionalmente sempre que usarem os recursos da CI&T, incluindo acesso à
Internet ou qualquer outro tipo de sistema externo. Este compromisso também é aplicável às
atividades realizadas nos sistemas e instalações dos clientes ou com o acesso fornecido por eles.
Se a CI&T e o cliente tiverem regras diferentes, as mais rigorosas serão as aplicáveis ao contexto.
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O código-fonte desempenha um papel crítico na entrega do serviço da CI&T, tornando-o uma
informação proprietária crucial. O vazamento desse código pode causar danos financeiros ao
negócio e invasores também podem usá-lo para explorar vulnerabilidades em nossa rede. O
vazamento do código-fonte ou de qualquer outra informação de propriedade da CI&T, pode
resultar em ação disciplinar, incluindo, mas não se limitando, a uma advertência, suspensão, ou
rescisão do contrato de trabalho. Além das sanções do Grupo CI&T, as violações podem resultar
em encaminhamento para autoridades civis ou criminais, quando necessário ou de outra forma
apropriado.

Ativos.

As pessoas da CI&T devem ter extremo cuidado para salvaguardar, proteger e valorizar os ativos
da empresa e usá-los apenas para fins legítimos de trabalho que estejam conectados aos
nossos valores fundamentais. Esses ativos incluem todas as propriedades físicas da CI&T, bem
como propriedades intangíveis, como nossa marca e todas as formas de propriedade intelectual.

Devemos proteger todos os equipamentos que são alocados para o desempenho de nossas
tarefas contra roubos, quebras e/ou uso inadequado, de acordo com as diretrizes de Segurança
da Informação da CI&T.

Todas as pessoas devem manter o equipamento alocado sob controle e devem tomar as
medidas apropriadas para proteger contra acesso não autorizado, incluindo familiares, amigas e
amigos.

Se você encontrar equipamentos da CI&T sem supervisão, informe através dos Canais de
Comunicação disponíveis.

Marca.

A marca CI&T é um ativo valioso e todas as regras de identidade visual devem ser sempre
observadas e respeitadas. As pessoas da CI&T não devem usar a marca CI&T para qualquer
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finalidade que não seja relacionada às suas funções ou se não houver autorização da empresa
para fazê-lo.

Propriedade intelectual.

A CI&T possui cláusulas contratuais para proteger a propriedade intelectual e direitos autorais de
suas informações e dos seus clientes. É importante que as pessoas e fornecedores da CI&T
estejam cientes que todas as atividades realizadas durante sua relação para com a empresa e
seus respectivos resultados, pertencem exclusivamente à CI&T. A proteção de informações
confidenciais e propriedade intelectual da empresa permanecem em vigor mesmo após o
término do contrato de trabalho ou contrato de serviços com a CI&T.

Redes Sociais.

Interações de mídia social devem estar em consonância com os valores da empresa e com este
Código. Em caso de dúvidas, procure nossos Canais de Comunicação.

Quando usando Redes Sociais:
● não publique conteúdo que seja desrespeitoso, assediante ou discriminatório em qualquer

mensagem ou postagem, pessoal ou relacionada à CI&T, nossos negócios, nossos clientes,
nossos parceiros de negócios ou nossas pessoas, seja utilizando seus canais pessoais, seja
utilizando os canais oficiais da empresa;

● obtenha as aprovações apropriadas antes de fazer uso de algum tipo de material da CI&T
(criado ou produzido na/para CI&T). Para tal, você deve entrar em contato com o time de
Compliance (compliance@ciandt.com) pedindo autorização;

● seja transparente, identifique-se e deixe clara a sua associação com a CI&T, bem como
seu papel aqui, ao comentar assuntos da CI&T. Deixe claro quando estiver compartilhando
sua opinião pessoal;

● obtenha as aprovações apropriadas do time de GGP (ggp@ciandt.com) antes de
participar de eventos externos representando a CI&T ou em posts realizados nas redes
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sociais de conteúdo profissional em que você esteja representando a companhia,
certifique-se de utilizar seu papel de forma apropriada e relacionada diretamente à
posição que ocupa;

● proteja informações não públicas relacionadas a negócios, atividades de pesquisa e
desenvolvimento da CI&T, clientes ou outros parceiros de negócio;

● não divulgue nomes de clientes ou informações relevantes da CI&T, pois somente a CI&T
como companhia possui autorização para esse fim;

● atente-se à sua própria privacidade e respeite a privacidade das outras pessoas.

Nós temos Ética nos negócios

Despesas.

As pessoas da CI&T que estão autorizadas a realizarem despesas para fins de trabalho são
responsáveis por tudo que reportam e pelos recibos apresentados, de acordo com as regras
estabelecidas pela empresa.

Compras.

Todas as compras e pagamentos de faturas feitos pela CI&T devem seguir o processo
corporativo e deverão ser formalmente solicitadas e devidamente autorizadas pela pessoa
responsável por isso.

Finanças.

Se o seu trabalho envolver o registro financeiro de transações da CI&T, verifique se você está
familiarizado com todas as políticas relevantes, incluindo aquelas relacionadas ao
reconhecimento de receita. Nunca interfira com a auditoria de registros financeiros. Da mesma
forma, nunca falsifique nenhum registro ou conta da empresa.
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Ressaltamos que, adicionalmente a este código e ética e conduta, nossos executivos financeiros,
dentre eles CEO e CFO, bem como demais funcionários da área financeira, como: contadores,
controladores e diretores financeiros, obrigatoriamente devem obedecer e seguir as seguintes
regras:

● conduta honesta e ética, incluindo o tratamento ético de conflitos de interesse reais ou
aparentes entre as relações pessoais e profissionais;

● divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível nos relatórios periódicos
que devem ser feitos pelo emissor; e

● conformidade com as regras governamentais e regulações aplicáveis.

Relatório de tempo trabalhado.

Quando solicitado pela CI&T ou pela lei, você deve relatar com exatidão todas as horas
trabalhadas, licenças e férias. Nunca peça ou sugira que as pessoas sob sua supervisão
reportem imprecisamente as horas trabalhadas.

Clientes.

Gerar valor para nossos clientes é um princípio fundamental da CI&T. Para alcançar esse objetivo,
a CI&T está comprometida em fornecer serviços de alta qualidade e excelência, honrando
sempre com seus compromissos. Todas as pessoas da CI&T devem respeitar os acordos
contratuais feitos com nossos clientes, bem como respeitar as regras e a cultura do cliente, em
todas as oportunidades existentes de relacionamento.

O Código de Ética e Conduta do Cliente, quando aplicável.
Tanto o Código da CI&T quanto o do cliente devem sempre ser respeitados. Qualquer
incompatibilidade entre eles deve ser discutida com sua liderança e endereçada junto ao
cliente, caso seja necessário e apropriado. Pode ser necessário também discuti-la com a

19



Área de Pessoas da CI&T (RH) ou com o Jurídico. Nossos Canais de Comunicação podem
suportar você nestes momentos de impasse. Na dúvida, o código mais rigoroso será
aplicável ao contexto.

Competição.
A CI&T respeita as leis que promovem a livre concorrência entre empresas e todas as
pessoas da empresa devem exercer suas atividades de forma justa e lícita, a fim de evitar
qualquer tipo de conduta enganosa. A coleta de informações sobre concorrentes da CI&T
é considerada uma atividade legítima se for conduzida de maneira legal e ética. As
pessoas da CI&T nunca devem obter informações sobre concorrentes, clientes ou
parceiros usando meios ilícitos.

Se houver qualquer obrigação contratual que uma pessoa candidata ou novos e novas
CI&Ters possam ter com ex-empregadores, como confidencialidade ou acordos para não
concorrer ou para indicar/contratar ex-clientes ou colegas para trabalharem conosco,
esperamos que essas pessoas estejam cientes disso e notifiquem seu gerente ou sua
gerente imediatamente se um requisito de trabalho pode entrar em conflito com essas
obrigações. E esperamos que ex-CI&Ters se comportem da mesma maneira em seus
novos empregos.

Nós nos importamos com o mundo

Direitos Humanos.

Apoiamos e respeitamos os direitos expressos na Carta Internacional dos Direitos Humanos e na
Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho, estando alinhados aos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e
Direitos Humanos. É necessário reportar se você vivenciar violações de direitos humanos e agir ou
buscar orientação caso testemunhe ou tome conhecimento de quaisquer violações.
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O Grupo CI&T repudia qualquer forma de trabalho escravo, forçado ou infantil (com exceção do
permitido por lei) e está em conformidade com todas as legislações trabalhistas aplicáveis em
âmbito global.

Responsabilidade Ambiental.

Buscamos promover sempre o desenvolvimento sustentável em nossos negócios e na cultura da
empresa por meio da conscientização e práticas que respeitam os princípios ambientais.

Nós focamos nossas ações em três áreas:
● Executando operações eficientes;
● Possibilitando a sustentabilidade de clientes e fornecedores;
● Envolvendo nossas pessoas, lideranças, parceiros de negócio e outras partes interessadas.

Nossos esforços para minimizar os impactos ambientais negativos incluem também melhorar
nossa eficiência energética, diminuir nosso consumo de água e reduzir nossos resíduos.
Cumprimos todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis.

Encorajamos e permitimos práticas ambientalmente sustentáveis entre nossas pessoas, clientes,
fornecedores e organizações sem fins lucrativos que apoiamos.

Impacto nas comunidades e responsabilidade social.

Apoiamos nossas pessoas que optam por voluntariar seu tempo e habilidades para impactar
indivíduos, comunidades e sociedade por meio de nossas iniciativas corporativas.

Promovemos iniciativas dentro da empresa com foco em contribuição social por meio da
promoção de campanhas de doações e abrindo espaço para as instituições sociais divulgarem
suas atividades.
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Também contribuímos diretamente com as comunidades locais por meio de incentivos fiscais.

E não apoiamos organizações que tenham uma política ou prática discriminatória.

Exemplos de Comportamento desrespeitoso e Assédio

Comportamento desrespeitoso e assédio podem ocorrer em muitos contextos e violam o nosso
Código de Ética e Conduta. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e
constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de
suas atividades. Já o comportamento desrespeitoso é pontual, uma conduta inapropriada, ou
seja, situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configuram
assédio moral.

Alguns exemplos de conduta inapropriada são (fatos que ocorrem pontualmente):
● Uma postagem na internet ou intranet (por exemplo, no Workplace, no Facebook ou no

Twitter ou em um blog);
● Uma mensagem enviada por aplicativos de mensagens instantâneas (por exemplo, no

Chat, no Skype, Slack ou WhatsApp);
● Um gesto físico.

Alguns exemplos de assédio moral são (fatos que ocorrem repetidamente):
● Retirar a autonomia do colaborador ou contestar, a todo o momento, suas decisões;
● Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores;
● Gritar ou falar de forma desrespeitosa;
● Atribuir apelidos pejorativos.

O assédio sexual envolve conduta indesejada de natureza sexual e inclui, mas não se limita aos
exemplos abaixo:
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● Envio, obtenção ou exibição de imagens ou outros materiais sexualmente sugestivos,
obscenos e/ou indecentes;

● Comentários ou piadas sexualmente sugestivos, obscenos ou indecentes (dirigidos a uma
determinada pessoa ou feitos de forma mais geral);

● Repetidos pedidos indesejados de encontros sociais;
● Exibições indesejadas de afeto;
● Atenção indesejada repetida, como telefonemas, mensagens de texto ou mensagens para

um indivíduo sem motivo relacionado ao trabalho;
● Contato físico indesejado de natureza sexual;
● Quando uma pessoa em posição de poder faz sugestões de cunho sexual não desejadas

ou implica que as decisões de emprego podem ser afetadas pela aceitação ou rejeição
dessas sugestões.
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