
 
  



 

 
 

Preâmbulo 
Este Código compreende normas de conduta, definindo os princípios que devem           
orientar a conduta de seus associados e de todos os seus colaboradores perante             
clientes, consumidores, fornecedores e demais públicos de interesse. A transparência          
e o profissionalismo são afirmativas que regem a condução das atividades do Vale do              
Café Convention & Visitors Bureau, fundamentais para o bom andamento do trabalho.            
Esse Código de Ética constitui a base para ações que formalizam a conduta ética              
exigida nas relações internas e externas. 
 

Capítulo I Princípios Gerais 
Artigo I - O Vale do Café Convention & Visitors Bureau tem um amplo espectro de                
atividade profissional possibilitando ter uma atuação adequada do fenômeno turístico          
contemporâneo caracterizado pelo conjunto de fatos e relações produzidas pelo          
deslocamento de indivíduos motivados por razões diversas, descanso, lazer,         
socioculturais, negócios, excetuando-se as de cunho socioeconômico permanente        
dentro dos princípios sustentáveis. 

Capítulo II 
Dos princípios fundamentais 

Artigo II - O direito ao deslocamento dos indivíduos (ir e vir) sem discriminações,              
respeito às relações sociais, à cidadania e à paz social devem ser os fatos geradores               
da atividade profissional do associado. 
 
Artigo III - A atuação do associado do Vale do Café Convention & Visitors Bureau deve                
ser pautada pela verdade, dignidade, independência e probidade. 
 
Artigo IV - O exercício da atividade empresarial inerente ao associado não pode ser              
usado por terceiros e com finalidade política, religiosa ou racial. 
 
Artigo V - O sigilo quanto a informações privilegiadas e/ou confidenciais deve ser             
utilizado pelo associado, objetivando resguardar as relações com os clientes,          
fornecedores e demais associados do Vale do Café Convention & Visitors Bureau,            
desde que seu silêncio não propicie prejuízo ao direito do deslocamento, integridade            
do cliente ou das comunidades receptoras. 
 
Artigo VI - Cabe ao associado denunciar às autoridades e às instâncias dos órgãos              
competentes quaisquer atos e práticas que coloquem em risco a integridade do            
cliente, adotando-se o mesmo procedimento no caso de produtos ou serviços           
turísticos comercializados através de propaganda enganosa. 
 
Artigo VII – Ao associado cabe seguir as diretrizes das entidades competentes, quer             
seja em instância municipal, estadual ou federal. 
 
Artigo VIII- Cabe também denunciar atos ou práticas que depredem ou comprometam            
os bens naturais e ou culturais das comunidades receptoras. 
 
Artigo IX - Ao associado cabe denunciar a violação dos direitos das crianças,             
adolescentes  e idosos no turismo. 
 
Artigo 10º. - Cabe ainda trabalhar para que o Turismo seja um direito de todos,               
contribuir para o desenvolvimento do turismo social e acessível. 
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Artigo 11º - A atividade empresarial do associado deve ser pautada na atuação em              
prol das diferenças e pela tolerância; 
 
Artigo 12º - O associado deve ser um agente de mudanças e transformações na área               
turística, fazendo da mesma uma atividade de inclusão de toda sociedade e das boas              
relações entre visitantes e visitados e do respeito as diferenças culturais e junto a              
comunidade receptora. 
 
Artigo 13º - Ao associado cabe atuar para que o desejo pelo ganho material não se                
sobreponha aos fins sociais de seu trabalho que é de interesse da sociedade da qual               
faz parte; 
 

Capítulo III 
Pressupostos do modelo de turismo sustentável 

 
Artigo 14º - Entendendo turismo sustentável como modelo de desenvolvimento da           
atividade turística, caracterizando-se pelo aproveitamento racional de recursos        
naturais e culturais, o associado deverá: 
§ 1º. planejar o uso adequado das áreas naturais, no desenvolvimento da atividade             
turística; 
§ 2º. criar roteiros e produtos adequados à legislação ambiental em vigor; 
§ 3º. respeitar a comunidade receptora, contribuindo diretamente para a melhor           
absorção social dos benefícios proporcionados pela atividade turística, sem explorar          
ou causar especulações; 
§ 4º. No planejamento e organização dos produtos e roteiros, estabelecer, como            
premissa básica, o respeito e a defesa da integridade dos bens naturais e culturais da               
comunidade receptora; 
§ 5º. Fomentar a educação inclusiva e promover oportunidades para comunidades           
excluídas do sistema formal; 
§ 6º. Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis; 
§ 7º. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,            
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a             
degradação da terra, e estancar a perda de biodiversidade; 
§ 8º. O Vale do Café Convention & Visitors Bureau estimula e conta com a               
participação dos associados em práticas sociais, ambientais e de voluntariado, a fim            
de promover o desenvolvimento das comunidades e a melhoria na qualidade de vida. 
 

Capítulo IV 
Dos compromissos com a defesa do Vale do Café Convention & Visitors 

 
Artigo 15º - Ao associado cabe: 
 
§ 1º. acatar as resoluções regularmente aprovadas pela entidade de classe; 
§ 2º. auxiliar na fiscalização do exercício do Vale do Café Convention & Visitors              
Bureau zelar pelo cumprimento do Código de Ética, comunicando aos órgãos           
competentes as infrações das quais tiver conhecimento; 
§ 3º. prestigiar o, Vale do Café Convention & Visitors Bureau participando das             
atividades por ela desenvolvidas; 
§ 4º. zelar pela boa imagem do Vale do Café Convention & Visitors Bureau através de                
seu desempenho empresarial; 
§ 5º. não se utilizar em benefício próprio de vantagens ou privilégios inerentes a              
cargos de direção no Vale do Café Convention & Visitors Bureau; 
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§ 6º. apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses do Vale               
do Café Convention & Visitors Bureau; 
§ 7º. não assinar ou participar de planos ou projetos que comprometam esse código              
de ética; 
§ 8º. Desenvolver ações que contribuam para a conscientização da sociedade sobre a             
importância do turismo como instrumento de desenvolvimento; 
§ 9º Agir de boa-fé com honestidade e de forma justa; 
§ 10º Comprometer-se em auxiliar outro associado do Vale do Café Convention &             
Visitors Bureau em suas atividades empresariais para o fortalecimento do          
empreendimento gerido pelo associado. 
 
Artigo 16º – O associado deve obrigatoriamente pautar-se pela Lei Geral do Turismo             
no que no que diz respeito ao Cadastur. 
  
Artigo 17º – O associado tem como princípio básico guiar-se pela legislação trabalhista             
em vigor. 
 

 
Capítulo V 

Do relacionamento com o cliente 
 
 
Artigo 18º - Nas relações empresariais que mantiver com seu cliente, o associado             
deve: 
§ 1º. observar a legislação vigente, especialmente no que tange aos direitos do             
consumidor; 
§ 2º. atender o cliente de acordo com o real interesse e exigência deste, de forma                
apropriada e exequível, orientando sua escolha e salientando as respectivas          
características do serviço prestado; 
 

Capítulo VI 
Das vedações aos associados e seus colaboradores 

 
Artigo 19º - É vedado ao associado do Vale do Café Convention & Visitors Bureau; 
§ 1º. praticar qualquer ato que contrarie a legislação vigente e tenha conotação ilegal              
ou ilícita; 
§ 2º. tomar qualquer iniciativa que represente violação do sigilo do Vale do Café              
Convention & Visitors Bureau; 
§ 3º. Participar de práticas de subornos e corrupção em geral; 
§ 4º. Participar de notícias falsas nas mídias sociais; 
§ 5º. Cometer qualquer ato de exclusão social, de raça, cor, gênero, orientação sexual              
ou status financeiro; 
§ 6º. Difamar a imagem do Vale do Café Convention & Visitors Bureau; 
§ 7º. Evitar qualquer situação que possa ocasionar um conflito de interesses nas             
negociações comerciais, de produtos e serviços; 
§ 8º. Obter aprovação prévia da pessoa a quem você responde antes de oferecer ou               
influenciar uma oferta de emprego, serviço ou produto a um membro da família ou a               
uma pessoa com quem você tem um relacionamento pessoal de próximo; 
§ 9º. Solicitar ou aceitar, seja direta ou indiretamente, ganho pessoal que lhe seja              
concedido por ser colaborador de um associado do Vale do Café Convention & Visitors              
Bureau; 
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§ 10º. Utilizar quaisquer bens ou recursos do associado do Vale do Café Convention &               
Visitors Bureau para seu uso pessoal, exceto se essa utilização foi formalmente            
autorizada; 
§ 11º. ofertar ou aceitar qualquer forma de suborno, incluindo propinas, sobre qualquer             
parcela de um pagamento; 
§ 12º. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições            
sem sua prévia autorização; 
§ 13º. Estimular o compartilhamento ou comercialização dados; 
§ 14º. utilizar de qualquer caminho ou canal para a concessão de benefícios             
impróprios ou o recebimento de benefícios impróprios de clientes, agentes,          
contratantes, fornecedores, funcionários de tal parte, ou de funcionários públicos. 

 
Capítulo VIII 

Da relação com os associados do Vale do Café Convention & Visitors Bureau 
 
Artigo 20º - O associado deve abster-se de: 
§ 1º. praticar qualquer ato que possa prejudicar os legítimos interesses de outro             
associado; 
§ 2º. criticar de maneira desleal a atividade empresarial de outros associados; 
§ 3º. apropriar-se de ideias, planos e projetos ou quaisquer produções de iniciativa de              
outros associados, sem a devida autorização dos autores; 
§ 4º. realizar qualquer ato inidôneo que prejudique a reputação ou a atividade exercida              
por outro associado ou ações do Vale do Café Convention & Visitors Bureau; 
§ 5º. intervir na relação comercial entre outros associados e seus respectivos clientes,             
exceto nos casos em que sua participação tenha sido expressamente solicitada 
§ 6º. Veicular publicidade, os associados do Vale do Café Convention & Visitors             
Bureau não farão propaganda comparativa que depreciem outros associados do          
Convention & Visitors Bureau espalhados pelo mundo, assim como em quaisquer           
meios de divulgação não farão comentários desairosos a essa associação, Convention           
& Visitors Bureau; 
 

Capítulo IX 
Da formação da Comissão De Ética 

 
 
Art. 21º. A Comissão de Ética é órgão permanente, constituída por quatro titulares e              
quatro suplentes, eleitos por dois anos de mandato, sendo possível uma reeleição; 
Parágrafo único. Na primeira reunião após a eleição, será escolhido o presidente e             
vice presidente da Comissão de Ética; 
 
Art. 22º. A Comissão de Ética analisará as questões recebidas referentes ao Código             
de Ética, com seriedade e imparcialidade, sempre na busca da melhor solução para as              
situações apresentadas; 
 
Art. 23º. São atribuições da Comissão de ética: 
§ 1º. registrar propostas e pareceres por escrito, em ata, e manter em arquivo              
documentos e registros dos procedimentos adotados em cada caso; 
§ 2º. encaminhar à Diretoria do Vale do Café Convention & Visitors Bureau, sugestões              
das medidas propositivas, ou punitivas, quando do descumprimento às disposições          
deste código de ética; 
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Art. 24º. Denúncias recebidas por meio de outros canais deverão ser encaminhadas à             
Comissão de Ética para o devido encaminhamento; 
 
Art. 25º. Qualquer violação ou desrespeito aos princípios contidos neste Código de            
Ética deve ser levado ao conhecimento da Comissão de Ética; 
 
Art. 26º O Vale do Café Convention & Visitors Bureau assegura o sigilo das              
informações e o anonimato de todos os que realizarem um relato de violação do              
Código de Ética; 
§ 1º. Denúncias ou alegações falsas ou maliciosas serão consideradas condutas           
antiéticas e passíveis de afastamento do anonimato e consequente penalização, se for            
o caso; 
§ 2º. A omissão diante do conhecimento de possíveis violações também será            
entendida como conduta antiética; 
 
Art. 27º. Cabe ao Presidente da Comissão: 
§ 1º. determinar a instauração de processo de apuração de prática de desrespeito ao              
preceituado no Código e a execução das respectivas diligências; 
§ 2º. convocar e presidir as reuniões; 
§ 3º. orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates e iniciar e concluir as               
deliberações. 
 
Art. 28º. Cabe aos membros da Comissão de Ética: 
§ 1º. apreciar as matérias que lhes forem submetidas; 
§ 2º. solicitar informações a respeito de matérias submetidas a sua apreciação; 
 
Art. 29º. O trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e              
observância dos seguintes princípios: 
§ 1º. proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 
§ 2º. proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se              
este assim o desejar; 
§ 3º. independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com             
as garantias asseguradas neste Código de Ética; 
 
Art. 30º. As reuniões da Comissão de Ética ocorrerão por iniciativa de seu Presidente; 
 
Art. 31º. As matérias em exame nas reuniões da Comissão de Ética serão             
consideradas de caráter sigiloso; 
 

Capítulo X Penalidades 
 
Art. 32º. São penalidades disciplinares: 
I -advertência; 
II - reciclagem; 
Parágrafo único. Caberá a Comissão de Ética propor a reciclagem, seja por meio de              
cursos, palestras, seminários, workshops online ou presencial; 

 
Disposições Finais 

 
 
Artigo 33º - Este Código de Conduta não é exaustivo e trata de assunto de extrema                
importância para o Vale do Café Convention & Visitors Bureau. Assim, as decisões a              
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serem tomadas quanto à sua aplicação, infração e revisão de seus termos ficarão sob              
a responsabilidade do Comitê de Ética, a ser formado posteriormente. 
 
Artigo 34º - A partir desta data o Vale do Café Convention & Visitors Bureau implanta o                 
Código De Ética aos seus associados e institui o Comitê de Ética. 
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