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MISSÃO:

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela

pontualidade, exce!ência e qualidade nos nossos

produtos e serviços.

VISÃO:

Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o

melhor que temos para que possamos ser referência

regional no nosso seguimento.

VÂLORES:

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e

eficiência, não só com nossos empregados e

colaboradores, mas também com todos aqueles que

conosco se relacionam.





1 APRESENTAÇÃO
rrOCCLO:rr.,}

rÍh8:-,----
i{ubÍlcl:.--..----

lnspirado nos nossos Valores, êste Código de Conduta represênta o

compromisso que têmos com â Ética e lntegridade empresariais. É um

importante instrumento quê deve servir como um guia para compreensão das

condutas esperadas por todos aquêles que, de alguma forma, se relacionem

conosco, pois sua aplicôção se estendê, obrigatoriâmentê, a todos estes.

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas

suspêitâs ou violações. Assim sendo, é muito importantê que você compreenda

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá

acompanhêdo por umê seção que esclarece o quê êspêramos de você,

lembramos que as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor.

1.2. GESTAO

A aprovação deste Código e suas atualizações são de

responsãbilidade da Alta Gestão da empresa. Sugestões de melhorias devem

ser encaminhadas ao dêpartamênto de Compliance ou à Administração.
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2. VALORES ÉTICOS

.Ío0o!8o(J.-;É-
'olúl8i-,i-
'iubÍic.: ' 

,

sempre que você fícar em dúvida sobre como deve agir diante de situaçôês
que envolvam a ética profissional, pergunte a si mesmo:

O FATO OU A DECISÃO ESTÁ DE ACORDO COM:

A Lei Meus valores

e normas pessoats

t
As po cãslíti
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COMO EU ME SENTIRIA CASO MINHA DECISÃO:

3 3

Aparecesse nos Fosse exposta a
jornais minha família

Prejudicasse ou
colocasse alguém em

ilsco

7
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Proccrro;--.
Folha: ',-3. AMBIENTE DE TRABALHO RúÍhr:-*--.

Sabemos que a imagêm de uma êmprêsâ é formada com base na

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos

compromêtemos a agir em conformidade com as leis e regulamentaçôes de

segurançâ do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos quê você faça o

mêsmo.

lncentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos

padrôes de convivência entrê si, não sê restringindo somente à estes, como

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores.

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSAO

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes,

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não tolêramos qualquer

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho

justo e com oportunidades de crescimento profissíonal baseado nas

habilidâdes de cada um.
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O AUE §§PãRAM§§ §E VOCÊ Ruüílca:- ) 
-NO NOSSO AMSIE'.ITEIÍ{?ERHO É IMPORTANTE FICÂR ATENTO E GARANTIR:

. A igualdadê de âçesso às opoÍtunidôde§
r O respelto no trâto pessoal, independentementê da poslção ocupada.
. O respeito às atribuições luncionais dos empreg*d$, estândo.tento pôrâ

não as ultrapas:ar.

3.3 COMBÂTE A ÉXFLÕR.âÇÃO D0 TRAEALHÕ tNFÀFíÍlt I/OU ANÁIOGO

AO D€ ESCRÂ\IÕ

O trôbôlhê infarrtil, ber-n conro ô ê§€Íâv(r, sâo Írnôrnenos eomplexos e
lnter-relacionador que áfêtám negâtivâmentê todâ â sÊciêdáde, §abendo dissg,
nos cornprornetemçs s çsmbâter estãs vialâçôes aEs Direitos Humanos e
Trabalhistas" Reprdiamos e nâo contribuírno§, em nossss âtavadrdes ou de
nossos pilceiros, co.Ín Ílenhuma forma de exploração do trabalho de maneira
ilegal ou degradante.

O AUE ESPER}TMÕS DE VOCÊ

Esperarnos que yçÇê. §ssirn ç§rrro nós, opoie ests çãrJ§{!, NâE aceite, não seja

cúmplice e, se souber ou suspehâr de situações ql,re envolvam cortdições de
trabalho inaproprlada, nos comunique através do nosso eanal de comunicação
ou rêporte diretê ãÕ êrgâo governámental respÇn*ável ligendo no número 1oo.
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3'4 §l§eRtMtÍr,,,&ÇÃÕ E Â§§Éntô

Assédio caÍaçteriaô-te por c*ndutãs irsfbãls ôe, fí§
côâsãô ôrj âÍÍ!*âça a ernpregad,n§, Refere.6ê t*rfib*rír à craâçãô ds urfi â.?ibiênt*
de trebplho hostíl que intsrfira no de**crrpenho individ,mi r>u âfete ss ssndiçÕê§
de trüh,âih6 des deÍnâis env§l,rids§"

t\aãs t{}lêrârÍiôs quâhuer forrna de ãssédi6, tai* *renro *exual, r*oral çu
de q*alquer ô{Itrâ ãtürêaâ, n*ffr sitr.!êçôe* qr..r* csnfigurem, di*crinlnaçáo.
dêÉrespêit§, irrtiÍÍridâçâ§ {ru ô ts&çâ no relacionarnêRt& *ntre êfi1pÍêsádsÉ,
indep*ndentem€ntÉ d§ sêr,l *lvel hier*rquice.

&Y{Y}*}§§§ §i"}Ê }t§Ã* r§L§§Á,M§§
r A desEürlifiêâç§o pública pôr Ír[€is dê píâdãr, insu{tr}s ou i|r*inuaçÕes
\áer{átó{-iâ&
* ?rátár gubardinadox d* farrna desrêspêat{rsã
r, pers*gsir ou affbesçer ernpregado, elignt*. fçrneçedqr, visitante çu
quáisq er $utrás psss§á§, âFrsrreitáfid§'§e do cargo que oçup&
r § ãs*édi§ *exrsl praticxda nnediant* deelaraçôe* não de*ejadas" carinhos
fi*ô c'$rr€âp(rndidos sr.r n'!ãnifsstáçôex nác ç*rbais dâ fl*tureãã sênsuâl:

ü üU§ §§f}ERAM§§ §E \I§C§

II

Ê*perar*os qus vsÇê trstê tüd*§ §orrr respeits e d,ignidade. bus§and§
§ê$rpre in€âÍrtivár §s*ê €órnFôÊãr"iêaÍtê p§fã que teírhamos um ambiefite dê
trab*lho l{vr* d* a***di*. Pêr* issô, rluírÊâ se *smpôrts d* r#ná rfiân*lra *fe**lva.
&nsúltânt*, irrtimid*dâia, r ôficiôsá ôs hurftilhânte.

lrlâe faça piadas ou eoffr*;rtárioe stsbrc rãçÉ. etnlâ, rellsl&{r" pr*f*rêneia
§êxuã|, idsde, §p&rêr"Éaa ou deficiêncla fl*iça de uma pessc*" Jsn:iâis dist§bua ou
êxpônha rÍisteiiâl ôfÉnsivô, inrluind{r fi}tss ô'tJi dâsÉnh6ã inãprôÊrlãd(,ã.



5 5 FRAUNE Rutrlcl:---l7
A fraude 6*ôrre +rando o colaborador induz a empresâ ou âlgum

terceiroã srro ôlim de ôbter vântâgem pôrá si ôu para êutrem. Àl*m de prejudicar

o cresciÍnênto da organizaçâo, Éste tipo dê conduta é considerado cri*re pelo

Código Penal.

O AUE §§PERAMOS §E VOCÊ

lncentivamEr a denúncia aberta e imediata ao D*partanrents de

Complianee de qualquer têírtâtiva real ou stJspeitr, de fraude envohrrendo Rossa

êrtpresá elou nossos Colaboradares. Desta Íorma. se você tiver conhecirnÊnto

de práticas fraudulentas quê Íros envolvam reporte imediat*mente à nossa

Ouvidoria que está disponível pxra todos.

T2
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Prccrrro;----!
Folh.: '

4.1CORRUPçÃO Rubítct;

Corrupção é todo âto que envolva a promêssê, o oferecimento ou a
entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios,

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma

vantagêm ilícita para si, terceiros ou para a emprêsa. Para fins de apuração

internâ, atos dessa naturêza envolvendo quaisquer têrcêiros, sejam agêntes
públicos ou privados, serão considerados corrupçâo.

Nós repudiamos todo e qualquer dê atitudê dêssa naturêza. Um dos

pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso,

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas

intêrnâs auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de

corrupção êxistêntes, o impacto na imagem da Empresa ê o que deve ser feito
parâ êvitá-los.

É de responsabilidadê de cada um conhecer ê aplicar âs regras e os

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como

relatar, caso sê tenha conhecimênto, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se

dos canais disponíveis.

14
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Uu* §;,*§*?
/

PÍocataÉ:--rúlui:--b
lutrlca: ,.

. t{o Srasil, a corrupção {ativa e passival é unr rltnr prrrlrrô

frlo §ódlgl Frrl csm psnâ,qus pôdê chegar a atê t! rntr d;
r*slu*ão

ll §m 2013, foi publicada a lrf n" I3.3tfS/!Ol3 l'olrl
fml*oitrfçao1 qt.e pfeàrê a responsa§itiração de empresâs pôr

atos de corrupção pratieado,§ por scrtc ÍunsÍonários nas esferas

adrninietrativa e iudicial. Âl6m das multas expressivss às quais a
YÍrrpresa e*taria êxpostâ há ôtá m*§nro dt pos*ibilidade de

dissolução da pessoa jurídica inÍratora.
. Oe acordo com a Lat Anticorrupção, ampresas llo

ruesü&rlr por tprdryrr üa d, t;tapçto do qual elas sÉ

beneÍiciem, ainda que nenhurndê aeur funcionários ou alta direçâo

saiba que tal ato Íoi cometido. Degra forma,tlrrlrmol t r crdüdo
rrdoüçrdo ro contrdr filmrrürHoa conceder patroctnros ou

farer doaçôes pârâ nôssos cliente§ lâtuâis ou evn potenciall.

O QUE E§P§AAMOS DE VACÊ

§sperarnos qr.rc vor§ otue sempre Em coqrformidade corn nEJsâ§

polítlcas ê com a LeL Íicando atenta ôo repr*sêrtar a eÍnpretâ em processo§

lkitatóric, pois âo lldêrÍfiôs com o Poder Público, rtos expômoÉ â um risco maior.

§e*npre qu* estiver ern dúvida ou suspeitar de algunra atitr.de itkita,
conrulte o Oeparta:nento de Compliancr ou utiliee nosso canal de denüncia



4-a DoAÇÕEs, pATRüciNr ús E p-qRlc' p*çÃo po LínsA !§ff
Rrrbricl--

Respeitxnos o direito individual do empregado de se envolrrer em

assuntos c{yicos e participar do processo polÍtico. Êntretanto, ta{ participação

deve scoÍrer em sÊu têmpo livre e à sua custa, Nesea situação, o empregado deve

tornár cl*ro que as mônifestôçôes sáo suas, e nâo da Empresa,

Hossos rê€uniô§, êspàço ê iftrâgêm não podem ser usados pârâ ât*rdêr
â intêressê* pôlÍticos pessoais ôu pãrtldários, Também é vedado ao empregado

realizar êm nosso notne qurlquer contribuiçâo em vElor, bens ou sewiços para

campanhas ou causâs polhicas.

Realiração de pagnmentos. a tltulo de gretiflcação, ou o oferecimento

de qualquer vántáAem a funcionários públicos ou autorldades do governo pârâ

agilieação de servÇos de rotina ou açôes adrninirtrativas são. estritômênte,
proibidas

O QUE E§FERAMOS DE VCICÊ

Caso tenha uma atividade pclftica, nuncá u§e ou deixe quê rr§êm

quai*quer dos rtos*os bens ou rêcursüs pêrâ camPanha polÍtica partido polÍtica

candidato polftico. furxionário público eleito su Fara qualqlrer urna dâs

organi:*ções a eles afiliads. Não trtilire da sua função para tentar influenciEr

outr* pessoa a f*rer csfitribuiçôes ou a apoiar qua§uer F§rtido polfrico or'l

polfti*oa.



4.3 RELAcÂo coM coNcoRRENTEs Pmcct o:J-"-|.,j
rúlri. - i/li
Rubílo:---!-

HeBudiamos qualquer prática quê possã restringir o comérçio ou a liwe
concorr§trciq em ffpêcixt as práticas ilegais de iormaçáo de c*rtel, fraudE a
licltaçôer ou abr.rsos de Boder, Estamos tütalmente côínpromÊtldcs com o
cuínBrir*nto das leis de soneorrêrrcia.

t{enhum colaboradsr tem ôutôíiEâçáo para discutir nossoâ preços su
informações confideneiaii coín concorrêntes, manipular processos liçitatórios,
ajustar ou combinar valsrês çom nossos conÇcrrentes, orl têr acesso antecipado
a informaçôês que ainda nàosejam públicas.

O OUE ESPERAMOS DÊ VOCÊ

Fique atento à aparência e as implicaçôes ao inter*gir com um
concorrmtê seja em unna situação pessnal su ccmercial, e eyite açôes que

poesarn inrinuarqualquerfornra de combinação de preços.Todar ar informações

de mercado devem ser sbtidas de forma trafispârentes e idÕneas, náo se

âdmitindo sua obterçâo pôr màíoi ilícitos.

Hâo devem ser discstidas com cêntô{rêntes. em qualquer hipótese,

informaçâessensfueis, coÍnÕ prêços atu*is e futr,ros, marpns de lucros, polÍticas

de dese*ntr§, üápâcidãdÊ, prse*âsos, É!étôdôi ê eüstü$ de produçâo, têrritório$
de venda*. entrê outrá§,
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5. COHFLITO DE IHTERESSES PÍocc!.q:+ãtl#
DürrÊc ruar a*rvidrdnâ mü;{np+ssa. rrq§& iró rr dcparqr çsm rrnq r'§riE

d* drçi*Ésr que podem configrrar um cçnftto de ir*n{§ssg*, l*esss rsntHo. á

inrgwtarrt* çgrr?rcgndBÍ lr *ituoçõm arn quil wçêr, *rn solçSa su urn tsÍçBirg
p*dqrn *rtar çr,r filmÇ€. e*tar çorl6tado*,

§ 6e pçsgmrabitidads dç çadil urn Ío,rrar dççisóse imNrciaia rrçhlLrdq
or in*grçrxe* psr*çai* finançnrc* eu g§e pas[arn d* alprnm rrrcneim, afstsr *e*r

prógria p§aments,

O cfff§to úê lrt*rÊssÊs nârelaçâo empegado+rçre5â ocofiê Srando
o emrregrdo u5ü Ê 1dtÊ ltfruêncla su ÕÊmÊt€ âtÕê Êúún ü lrtültü de bencflcls
tÍrtçfiesiÊí FrtlcularerConÍllto lfitênÊrsês pod* se aperênl§r de váriae fiormag.

por irro á predro srt{rÍ etefitg,

O AUE E5PERAMOS DÉ VSCÊ

Açirn* de tuds, rloçÊ devE t*r qaFa- ds rsçmhqçer rituaçÕm em qrxt

pssrl rttar çsnflitads. Fara rtritar mrs irrs influrncin np rnçqnsÍrtq de tprner

dççirõer, Scmprç quc voçc tivw üivida sohrç çomq a{ir. rcçorÍí Ílo ,9u rt+erior,
o+ Drgartamrsts ds Cornfliarre çu utilrre nor*s çrtal da c*mrrrlcaçõo,

5, I B Fll t{ BE 5. HÇ 5 F I TÂ t I P Â B§ § § tlÍF}§T E hj Í M E r'lT O

0 r*çsbinrcntE ds brindr*" hç,rpitalrdde su pqtrstenirnEsrto, ain& que

Fíl§sa rrr urna rnan*iru hgÍtinra d* cenrtrr4i+ dç bçm r*laçisnnrnçrüar
çcmríçiâi*, * urn* pr&rca prcbida, çxçrts ão qug rç r*{çrç a brindçr
inçtitççisniird*valqrinrigrúfrcnnte, çsms çurüçtm, çademo,F I rcrffi,rhaÍrtst'

..-,a§M



aüE.: ;''-"
Xo casc de recebirnento de brinde* que exredam âs câráctêrístiÊâs

acima descritar, devere devolver â cortesaô, É importante que nunca sejam

ueadês paro influenciar as tor?üdas do d*elsôas €, cüso rejem oceitos. § oxigldo

s maior rigor para náo parecor aos sutrsg qus tefiho hsrrido influ6ncla indsvidâ.

D* forma garal. você deve recusar ofcrtâs de viagens o aconnodoções

fagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evênto ou eur$o,

nô6§á êfilprêsa deyert pagar quairquer despesas dê viôgam€/ou aeo*nodação e

*âo urn parc*iro. fornecedor çu Pod*r Públiço,

O EUE ESPERAMO§ DE VECÊ

Espsamos que você tenhô muito cuidado ao acEitar brindet.

devohendo â cortêdâ. a rÍ!enô* que sêjâ de valor in$gnificáÍltê, Dessa forma

você protrgn ü rÊputoção da tercâirca e a nêssâ reputação contrâ alagaçôes da

cs,rlportâmsnto indavido, sstgurando tàÍnbé{tl a conlormidadc com ts ltpis

ântlcorrupçÊo, naclontl o estrangdras.

Caso voc& rcceba âlgo d€ valor que não posso, por a§urna rar8s. scr

devohide, voÊê deve agrdecer a csrte$â, por rneio de e-Ínaii, Êârtâ, men§ôgÊm

ou úrrtrê forrna de comunkaçáo válida, expikando que das próttirnas verer nào

po&rÉ üE§'atrr. em funçiio da* r*grat do Compllanca.

Fique âtontq oos âspactos cultuÍâi§ &. no câ§o da dúviÍas, pro€urc §

árso dç Complhnc* da Empr**a-

IG
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§. §'{TE6§IDA§Ê §§ IN§ÕRMAçÕEs lffiI'r
Rür* ; -

A confidéncididade e pilacidade dar informaçôer, bem como do

dados pessoaisde'qllentts, Íarnetedorà, cdaboradores e pârceiros de negócio

dcvgm ser protegidas r rerpeltadas.

§ôrú*§ ruisilr1 b,uscàrtrog àçtar3ômprü sm confotmidads com s Lni
yig*ntÉ§. rglixan{o o tÍôtafl1çnto necessúriÕ pâÍü quo ncnhun» informaçá,

frivi}eg!ôdâ, seia dô êrÍpíe§6 ou de teiceiro*, 3ê tô{nê di*forÍvel a quem nã

tenlla irrtêiss§§ l§gft irrô.
Ê.lo que *e,rofere à particisaÇ{o wn prosessôs licitatórios, agtÍÍto1r coÍ

total rdo, farCIndonoqsâ part$ ent6raírto inteÍs§3âde§ §l?r râfltr8tar cc*r o Podt
púbLc§. al§m dl proi§irn»s qu* quolguar lilfairüsçáâ r§ilaao ôu.f.rs aindo nâ

tçnhe 3a tomãdc ilibrlcâ, scja ropc*sda.

§ §U§ §§PE§AMO§ D§ VOCÊ

Seu dever é impedir s tcessô de quern (&reÍ gue seja à lnformaçôe
pertencantüs à ernprcca. radobrando e cuidado com docuntcntor, dado

pcsoai* do terceiros. Etô m€§Íno corn motariais dçiradot sobre os Ín§3ôs o

qre vocô côrrogut durante vlagens a trabalho.

Caso vocô trnha por Íorça de seu cârgo ou do guag rosponrbilidado:

ôcesso a inÍoírÍraçôes estratfuaeôs ou confidencrais, atnda nào divulgpda

pdrllcamente, nào aslorÍieça ô tercêlíos.

§
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7. PROGRAMA DE COMPLIANCE

Nosso Programa de C ompliance/ lntegrid
pilares reçomendadoç pelo Miniiériô aá Tiansparênc

União (CGUl, quais sejam: '-i

Rubíh'' '-
ade baseia-se nos cinco

ia e Controladoria Geral da

. compÍometimento da alta direção;

instâhcip responsável e indepêndente;

análise de perfil e riicos;

estruturaçào das regras ê instrumêntos;

monitorâmento coirtínuo;

Dessa forma, contanros com mecanismos parâ prevenção, detecção e

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos,

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de Compliance, que é

externo e independente.

I l.

ltt.

V.

24
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B. cANAL DE colvtu.NrçaçÃo

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém,

caso se sinta mais a vontade, p.oder.á êntrar em contato diretamente com nosso

Dêpartamento de Compliance para que seja atendido quânto ao seu

questionamento, sugestão, critica.:dúvidà..ou rriesmo para denunciar algo que

você acredite infringir nossâs normas.

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o

devido sigilo. O denunciante poclerá optâr por sê identificâr ou fazer um relato

anônimo, e independentemêntê do meio de comunicação não haverá qualquer

tentativa de se descobrir sua identidade.

Não são toleradas atitudes de retaliação contrã aqueles que utilizarem

o Canal para relatar não conformidacies aqui previstas.
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Disponibilizamos estê cgffêtde cómunicâção para receber

informações; críticas, suiestôes ou denúncias, identificadas
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:rrbÍlt:- _r-
âí§ sãnções âdministrativas, civis e penais

cabíveis,:a víolaçág das,regras de'§te Código de Conduta e das nossas políticas

internas, por ação oq .amissão dos nossos .colaboradores ou de um têrceiro,
provocará a abertlra de um.probé3so iinterno de apuração das potenciais

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas:

"t §g enVol.ver:do um Íuncionário:

ld adverúáácia versât; ' ' ''

{bl advertência escrita;
(cl suspeniâo; "' .' ' '"i'x361r.11" 

' .'"" '

(d) rescisão do contráto de trabqlhp; e/ou
(el reporte às autoridades competêátes.
. Se envolvendo um têrceiro (fornecedor, distribuidor, autor, clientê ê

parceiro comerciall: ;

(al aplicação de penalidade contrãtualmênte prevista;

(b) rescisão contratuai; e/ou
(cl reporte às âutoridadê§ competentes.

As penaliclades serão sempre proporcionais às ações cometidas e

conforme legisiação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou

excesslva.

sempre (ue necessário, o DepartaÍnento de compliancê providenciará

a comunicação' das' íniraçõc's 
'ocorridas' aos órgãos reguladores e autoridades

compêtentes e coóperará côú evêntuêis investigações e processos'
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'rocor60: -9. PENAI-IDADES

Sem piejuízo de



TERMO DE.COMPROMISSO
I

Rüicr:-=r--.

Eu declaro meu

compromisso com este Código de Conduta. lnformo que irei cumprir
e respeitar ern tocas as nrinhas ativiclades rra Ernpresa, zelando por

sua aplicação.

, Vi(Ii'OR'Al-ONSO
:iOI.JSA

SOARES:0581 r401 326

v!cÍoR AFCliso 50J5ÀsoARE9
CNPJ: 25.r32.057/Íú01-75
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