
 
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DA INTERCAM: 
 
Nosso código de Ética é simples e de fácil interpretação porque ele espelha o 
óbvio, o que é correto e natural, aquilo que podemos oferecer com a 
consciência tranquila e que gostaríamos de receber. 
 
Dentro desse objetivo fica estabelecido: 
 

a) A direção da Intercam tem o compromisso de zelar pelo bem-estar de seus 
colaboradores, considerando-os como membros de sua família. 

b) Os empregados receberão tratamento civilizado e cortês, fazendo jus a todos 
os direitos legais, acrescidos de outros benefícios que a Intercam haja por bem 
oferecer-lhes. 

c) As promoções serão efetuadas por mérito e capacidade funcional. 
d) A Intercam oferecerá a seus colaboradores, sempre que julgar necessário, 

treinamento e curso de especialização, visando ao seu desenvolvimento 
profissional. 

e) A Intercam compromete-se a manter o ambiente de trabalho limpo, claro e 
saudável. 

f) O colaborador da Intercam deve zelar pelo bom nome da empresa, junto aos 
seus clientes, fornecedores ou qualquer instituição pública ou privada. 

g) O colaborador da Intercam deve agir sempre com dignidade e dentro dos 
princípios da ética profissional, respeitando seus colegas de trabalho e os 
clientes da empresa. 

h) A direção da Intercam e todos seus colaboradores devem considerar-se como 
uma extensão dos clientes, defendendo seus interesses e mantendo o mais 
rígido sigilo com relação a seus negócios. 

i) Qualquer colaborador da Intercam é expressamente proibido de comentar 
operações de clientes, divulgando taxas, valores e quaisquer outros dados da 
operação, que só dizem respeito ao cliente e ao banco interveniente. 

j) Salvo autorização expressa da Direção da Intercam, nenhum colaborador 
poderá prestar serviços remunerados a clientes e/ou terceiros, em caráter 
particular. 

k) É terminantemente vedada a utilização do nome da Intercam em negócios e/ou 
assuntos alheios às suas atividades. 
 

A Direção e os colaboradores da Intercam têm o compromisso de agir, sempre, 
estritamente dentro das normas legais, respeitando leis trabalhistas, fiscais e 
determinações do Banco Central ou qualquer outro órgão governamental. 

 

Aprovado pela ALTA DIREÇÃO da INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA 



 
 

 

 

 

 


