
                                              
 

 
 
 

COMPROMETIMENTO ANTICORRUPÇÃO 
 

Instituto INHOTIM 

 

O Instituto Inhotim está fortemente comprometido com a ética, tendo os princípios de 

integridade e de equidade entre seus valores fundamentais. Não se tolera qualquer ato de 

corrupção e de práticas de má-fé, injustiça, assédio, discriminação ou preconceito.  

O cumprimento das normas antissuborno é fundamental para o Instituto Inhotim. Nenhum 

colaborador, conselheiro, diretor ou qualquer pessoa que represente o Instituto Inhotim 

poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se 

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 

de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, 

nos termos da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015, da ISO 37001 ou de quaisquer 

outras leis ou regulamentos aplicáveis nacionais ou estrangeiros, seja de forma direta ou 

indireta.  

Cultivamos relacionamentos de excelência, transparência e confiança mútua com nossos 

fornecedores e parceiros de negócios, criando um ecossistema de integridade, de modo a prover 

o Instituto com produtos e serviços que contribuam com o sucesso de nossa missão e visão. 

Procuramos fornecedores e parceiros de negócios que tenham o mesmo comprometimento 

ético, motivo pelo qual os avaliamos continuamente através de ações de Due Diligence de 

Integridade.  

Promovemos periodicamente treinamentos para nossos colaboradores e ações de 

comunicação internas e externas afetos à temática da integridade, bem como possuímos Código 

de Ética que define nossos valores e condutas a serem seguidas.  

Comportamentos que violem as leis, regulamentos, Código de Ética ou nossas políticas de 

integridade poderão ser denunciados, de forma confidencial e anônima, no nosso Canal de 

Denúncias, pelo que serão submetidos a rigorosa investigação por parte do nosso Comitê de 

Ética, podendo resultar em aplicação das sanções cabíveis. 

Em virtude disso, declaro que li, entendi e cumprirei todas as regras e orientações estabelecidas 

neste Compromisso Anticorrupção e no Código de Ética e Conduta do Instituto Inhotim. 

(   ) Colaborador         (   ) Diretor/Conselheiro         (   ) Parceiro 

Data:     /      /   

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Assinatura: ___________________________________ 


