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1. Palavra da Diretoria
Nossa empresa nasceu de um

sonho, mas só foi possível chegar
aonde estamos e alcançar
resultados com compromisso,
conduta ética e respeito.

Desde o início das operações, nossa
Empresa tem demonstrado seu
comprometimento absoluto com a
integridade, o que nos possibilitou
construir uma reputação de sucesso.

Nosso sucesso é garantido pelo alto
nível de confiabilidade nas decisões e
atitudes corretas dos nossos
colaboradores e nas relações com nossos
fornecedores, parceiros, entidades
governamentais e demais entes da
sociedade.

O “Código de Conduta e Guia de
Diretrizes” foi escrito com o propósito de
direcionar nossos comportamentos no dia
a dia, tendo como base nossos valores e
servindo como referência individual e
coletiva para as relações internas e
externas.

Todos nós somos guardiões da
reputação da Empresa, assim como
responsáveis por nossas próprias ações
e também por estimular uma cultura na
qual o cumprimento das diretrizes,
políticas internas e legislação aplicável é
o núcleo das atividades.

Sempre que existir uma
preocupação ou dúvida com relação à
conduta adequada para si ou com
relação a um terceiro, leve-a ao seu
líder ou encaminhe-a ao canal de
comunicação disponibilizado pela
Empresa, o “Conte com a gente”.

Nenhum de nós deve deixar que uma
preocupação, um receio ou um
desconforto influa no compromisso de
agir com integridade. Nosso código deve
fortalecer as práticas, ações e decisões
tomadas diariamente.

Contamos com o compromisso de
todos para continuarmos construindo

este sonho com base em nossos
princípios e valores.

Um abraço,

Manuel Sanchez Cobian
(Diretor-Presidente - Sanchez Cano)

Amanda Rezende de Araujo (Diretora
Jurídica)
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2. Quem somos
Em 1971, na cidade de Murcia, Espanha,
nasce a Empresa Sanchez Cano S.A.

Fruto de um sonho, a Empresa fundada
por Dom Manuel se consolidou na Europa
como uma das principais produtoras de
candies, que mantém até hoje em suas
raízes sua origem artesanal.

Com base nos sonhos e princípios de
Dom Manuel, consolidamos a nossa
cultura organizacional:

Propósito
Inventar Alegria.

Visão

Missão
Ser uma marca global, reconhecida

Proporcionar produtos e serviços de
como referência em surpreender e encan-

qualidade, inovação e excelência com
um tar os clientes, consumidores, colabora-

ambiente próspero e parcerias
sustentá
dores e parceiros.
veis.

Valores
Ser diferente é uma coisa boa: Por que

ficar em caixinhas se podemos nos
destacar?

Trabalhar é divertido: Se não for
divertido, estamos trabalhando da maneira
certa?

Quanto mais integrados,
melhor: Afinal, onde chegaremos se
trabalhamos sem conexão?

O bom não basta: Já viram
empreendedores conformados?

Fazer o bem é preciso: Do que
adianta fabricar produtos mágicos se não
cuidamos das pessoas e do planeta?

Nosso ingrediente
mágico: Um toque LÚDICO.
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No que acreditamos?
Acreditamos também que agir em conformidade com as leis, normas e regras é

uma necessidade para nosso negócio. Por esta razão, devemos estar em Compliance
no dia a dia.

Mas o que é Compliance? É um conjunto de disciplinas para fazer cumprir normas, leis,
regras e diretrizes políticas da Empresa. Estar em Compliance é fazer o certo, do jeito
cer-to, ou seja, de acordo com a lei, os valores, princípios e as políticas do nosso negócio.

Este código estabelece os valores, princípios e políticas de Compliance, bem como
as diretrizes norteadoras que devem ser observadas e seguidas pelos colaboradores,
par-ceiros, fornecedores e demais públicos de interesse com os quais as Empresas do
Grupo Sanchez Cano se relacionam na realização de suas atividades.
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3. Princípios Gerais
1 Obedeça às leis, normas e regras vigentes. Atue de forma íntegra e transparente.

2 É essencial ser honesto, justo e confiável em suas atividades e
relacionamentos. Você sempre deve agir para evitar o conflito de interesses nos
assuntos profissionais e pessoais.

3 Busque a qualidade total em seu trabalho e na entrega de nossos produtos
e serviços, garantindo o comprometimento com o atendimento aos nossos clientes.

4 Adote, exija e estimule, em sua rotina, práticas trabalhistas justas, a
segurança do trabalho e a proteção do meio ambiente, questões essenciais para o
desenvolvimento sustentável de nossa Empresa.

5 Zele pela preservação do patrimônio, marca e imagem da Empresa.

6 Todos são iguais. Não admita diferenças e discriminações.

7 Trabalhe para manter uma relação justa com nossos parceiros,
fornecedores e demais integrantes da sociedade.

8 A liderança, em todos os níveis, deve buscar a cultura da integridade e
exemplificar, por meio de suas ações, o incentivo ao crescimento profissional e pessoal
dos colaboradores.
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4. Diretrizes
As práticas de negócio da Empresa,

desde a sua fundação, sempre foram
pautadas pela integridade, honestidade,
negociação justa e total cumprimento de
todas as leis aplicáveis. Para garantir o
cumprimento do Código de Conduta, foram
estabelecidas as seguintes diretrizes:

4.1 Relação com colaboradores
4.1.1 Conflito de interesses

Uma situação de conflito de interesses
ocorre quando uma pessoa usa sua
influência ou comete atos com o intuito de
beneficiar interesses próprios que se
contraponham ou possam se contrapor aos
interesses da Empresa, em que há
possibilidade de danos, prejuízos ou
favorecimento a qualquer uma das partes.

No trabalho ou no lazer, nenhuma
atividade do colaborador pode entrar em
conflito com as atividades da Empresa.
Também são considerados conflitos de
interesse os vínculos societários, próprios
ou por intermédio de cônjuge, familiares ou
amigos, com fornecedores, parceiros ou
concorrentes da Empresa. O colaborador
que ocupar posições em entidades
externas ou tiver cônjuge, familiares ou
amigos que também trabalhem na
Empresa, em concorrentes, fornecedores,
parceiros e/ou clientes, deve comunicar o
fato por escrito, para evitar conflito ou
possível conflito de interesses.

Para evitar situações de conflito de
interesses, a Empresa não permite a
contratação como colaborador ou como
terceiro (prestador de serviços e/ou
fornecedor) de parentes de primeiro,
segundo ou terceiro grau (pai, mãe, filhos,
irmãos, tios e primos), cônjuges, bem como
amigos, em funções em que haja uma
relação hierárquica direta ou que
respondam ao mesmo superior imediato.
Eventuais casos sempre serão avaliados
pela Empresa.

Uma situação de conflito ou possível
conflito de interesses deve ser comunicada
à liderança imediata e/ou ao “Canal de
Ética - Conte Com a Gente” (vide item 7).

Lembre-se que conflitos ou uma
situação de possível conflito não estão
limitados apenas a relações familiares.
Conflitos de interesses também podem
surgir com aqueles com quem você
mantém relações de amizade ou pessoais.

4.1.2 Informações privilegiadas

As informações privilegiadas podem ser
obtidas no âmbito das funções e
responsabilidades desempenhadas pelo
colaborador ou de forma casual e
inadvertida, incluindo informações não
públicas, tais como:

• projetos;

• relações de negócio;

• aquisições e alienações;

• estratégias comerciais;
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• resultados financeiros;

• planos ou orçamentos financeiros;

• contratos ou planos estratégicos;

• andamento de processos contenciosos;

• informações relacionadas aos sócios e participações societárias;

• informações sobre melhorias técnicas, desenvolvimento e lançamentos de
produtos ou serviços.

As informações privilegiadas não podem ser divulgadas nem disponibilizadas para
terceiros, nem mesmo com membros da sua família e amigos, sem a devida
autorização formal pela área jurídica e aprovação da Diretoria.

4.1.3 Conduta desejada

Tanto em ambientes internos quanto externos - participação em eventos e
treinamentos, carros da empresa, trajando uniforme da empresa ou portando materiais
com a identificação -, a conduta do colaborador deve ser compatível com os valores
estabelecidos pela Empresa, contribuindo assim para o reconhecimento da boa
imagem institucional.

No geral, espera-se um comportamento coerente com as condutas descritas neste
Código.

4.1.4 Regras de trabalho e ambiente de trabalho

Relacionamento com as pessoas e a comunidade

A Empresa cultiva um ambiente de respeito à dignidade, à diversidade e aos direitos
humanos e adota políticas e práticas que contribuem ativamente para a prevenção, o
combate e a erradicação de formas degradantes de trabalho (infantil, forçado e escravo).
Coíbe discriminação, assédio, desrespeito, exploração e preconceito de qualquer natureza,
seja de raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, estado civil,
orientação sexual, condição física ou quaisquer outras.

Valorização do trabalho

Adotamos como política o desenvolvimento humano e profissional dos
colaboradores por meio de práticas e políticas adequadas de salários e benefícios,
além da promoção de programas de educação, segurança e saúde no trabalho.
Respeitamos o direito de livre associação sindical e de negociação coletiva. Nos
processos de recrutamento, seleção e promoção, os candidatos devem ser avaliados
unicamente por suas condições de atender e se adequar às expectativas do cargo.

A Empresa não admite a exploração do trabalho adulto e infantil, e reserva-se o
direito de não manter relações de qualquer natureza com organizações, entidades ou
instituições que adotem essa prática.

12
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Saúde, segurança e meio ambiente

Buscamos a segurança na execução de todas as nossas atividades, com foco em
manter a saúde de nossos colaboradores e a sustentabilidade dos negócios, como
forma de contribuir para a sociedade. Zelamos pela execução das nossas atividades
de forma a não degradar o meio ambiente.

A Empresa cuida da integridade física dos seus colaboradores, para que estes
retornem para sua família, diariamente, nas mesmas condições que deixaram sua
residência para ir ao trabalho.

Todos os colaboradores devem executar suas atividades com segurança, de acordo
com as normas e procedimentos internos e comunicar qualquer incidente ou
descumprimento à área responsável.

Normas gerais de conduta dentro da Empresa

- É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho,
assim como o exercício da função profissional em estado de embriaguez. São
proibidos também o uso e o porte de drogas e a permanência no ambiente de trabalho
em estado alterado pelo uso dessas substâncias, o que pode afetar a saúde, a
segurança e o desempenho tanto do colaborador quanto de seus colegas de trabalho;

- armas de nenhuma espécie são permitidas nas dependências da Empresa,
salvo para profissionais expressamente autorizados para tal e que possuam suas
respectivas licenças;

- São proibidas a comercialização e a permuta de mercadorias de interesse
particular nas dependências da Empresa;

- o colaborador deve zelar pela sua aparência e usar vestimenta apropriada a
suas atividades e ao ambiente de trabalho;

- é vedado ao colaborador realizar qualquer manifestação política dentro ou
em nome da empresa. Qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para
campanhas ou causas políticas também são proibidas, exceto se devidamente
realizadas com aprovação da Diretoria e em conformidade com a legislação vigente;

- a Empresa respeita o direito individual do colaborador de se envolver em
assuntos cívicos e de participar do processo político. Entretanto, tal participação deve
ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o colaborador deve tornar claro
que as manifestações são suas, e não da Empresa. Recursos, espaço e imagem da
Empresa não podem ser usados para atender a interesses políticos, pessoais ou
partidários;

- a Empresa respeita a livre associação, reconhece as entidades sindicais
como representantes legais dos colaboradores e busca o diálogo constante. As
negociações e o diálogo com esses parceiros devem ser feitos apenas pelas pessoas
formalmente autorizadas;

- as condutas dentro da Empresa devem observar também o regulamento
interno e demais orientações e normas que sejam divulgadas a qualquer tempo.

14
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Brindes, presentes e relacionamento institucional

Brindes e presentes institucionais são aqueles que configuram prática de gentileza
e cordialidade entre as partes de uma relação comercial e que não caracterizem a
obtenção de benefícios em quaisquer negociações, podendo ser recebidos ou
oferecidos. Os colaboradores podem aceitar brindes e presentes institucionais de
fornecedores, clientes e parceiros de negócios, desde que:

- sejam categorizados como institucionais, ou seja, contenham a marca da
outra Empresa;

- não sejam feitos em dinheiro e não tenham valor comercial (exemplo: vale presente);

- não sejam utilizados como meio de favorecimento, para fechamento de um
negócio com a Empresa;

- não sejam frequentes;

- os colaboradores não comercializem interna ou externamente os brindes recebidos;

- por brindes e presentes institucionais entenda-se: canetas, agendas,
réguas, chaveiros ou qualquer outro produto de valor não significativo comercialmente.

Brindes ou presentes não institucionais, tais como, bebidas alcoólicas, livros, caixas
de chocolate, pen-drives, dentre outros deverão ser destinados ao Departamento de
Recursos Humanos para sorteio.

A Empresa poderá oferecer produtos ou outros bens como brindes ou presentes de
natureza institucional, para clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.

Além disso, podemos conceder brindes ou prêmios em ações comerciais de
incentivo em parcerias, contudo, tais ações não deverão ser utilizadas como forma de
obtenção de vantagens ou troca de favores para a Empresa ou para o colaborador. As
ações serão sempre promovidas com base em regras previamente estabelecidas.

Viagens, jantares, encontros ou eventos de entretenimento com clientes,
fornecedores, parceiros, colaboradores e representantes de Governo ou quaisquer
terceiros devem:

- ser justificáveis no contexto da ocasião institucional ou comercial,
relacionados com uma finalidade legítima de negócios (por exemplo, acompanhar
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um cliente ou fornecedor a um teatro, evento esportivo local, participar de um jantar de
negócios);

- comunicadas e aprovadas pelo seu líder direto.

Venda de produtos aos colaboradores

A venda interna de produtos comercializados pela Empresa aos colaboradores é
permitida exclusivamente para consumo e suas regras serão previstas em política
específica.

Patrimônio da Empresa

Cabe ao colaborador zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da Empresa.
Os equipamentos fornecidos e as instalações não devem ser usados para fins
particulares.

Questões relativas à doação, venda e cessão de uso de bens móveis e imóveis devem
ser submetidas à avaliação da área jurídica e autorizadas formalmente pela Diretoria.

Exatidão dos registros contábeis

Todos os ativos, passivos, receitas, despesas e transações comerciais devem ser
devidamente registrados com exatidão nos livros e registros da Empresa, de acordo
com a legislação pertinente, com os princípios contábeis geralmente aceitos e com as
políticas e procedimentos financeiros estabelecidos pela Empresa.

O planejamento da companhia e avaliações econômicas devem representar com
exatidão todas as informações relevantes para a tomada de decisão solicitada ou
recomendada.

Todos os colaboradores devem assegurar que as transações e operações estejam
totalmente formalizadas, documentadas, corretamente aprovadas e codificadas para a
descrição correta de despesas, em conformidade com os procedimentos da área Fiscal
e de Controladoria. Em hipótese alguma, documentos falsos ou enganosos devem
constar dos livros e registros da Empresa. A escrituração obedecerá às normas legais
e fiscais aplicáveis e aos procedimentos e normas internas da Empresa.

Não devem ser estabelecidos nem mantidos, para quaisquer objetivos que sejam,
fundos de caixa ou outros bens secretos ou não registrados.

Tecnologia da Informação

Todos os sistemas e equipamentos de informática da Empresa estão disponíveis
para que os colaboradores possam desenvolver suas atividades com velocidade,
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produtividade e segurança e seu uso deve restringir-se apenas às atividades
profissionais.

Os sistemas somente serão instalados pela equipe de T.I. e adquiridos no mercado
conforme as leis e impostos cabíveis.

Você deve seguir atentamente a Política de Privacidade de Dados da Empresa.
Todos os dados pessoais não devem ser utilizados, salvo no exato limite de finalidade
e com consentimento. As dúvidas e informações sobre Privacidade de Dados podem
ser direcionadas para privacidade@sanchezcano.com.br ou
privacidade@finicompany.com;

2922 - Fini - Código de Conduta_2018_7.indd 17 02/05/2018  17:20:53
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É ESSENCIAL SABER QUE:

- todas as informações geradas pelos colaboradores são de propriedade da
Empresa;

- todos os acessos realizados entre sistemas e computadores estão sujeitos
a monitoramento e pesquisa;

- todos os arquivos são mantidos em cópias de segurança, armazenadas
para consulta futura sem prazo de vencimento;

- o mau uso dos recursos e das informações será de responsabilidade dos
colaboradores, que poderão sofrer sanções cabíveis;

- em caso de desligamento do colaborador, as informações contidas em seus
equipamentos ficarão à disposição da liderança imediata para as providencias cabíveis
e todos os equipamentos cedidos deverão ser devolvidos;

- o uso dos meios eletrônicos de comunicação para assuntos pessoais é
permitido, desde que não contrarie normas e orientações internas, nem prejudique o
andamento do trabalho. São proibidos a troca, o resgate, o armazenamento ou a
utilização de conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista ou
difamatório, que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade e seja contrário às
políticas e bons costumes;

- a Empresa reserva-se o direito de monitorar e inspecionar o uso de todos
os meios eletrônicos de comunicação e de transmissão de dados por ela
disponibilizados aos colaboradores e parceiros para evitar abusos e proteger os seus
interesses;

- a senha de acesso aos sistemas é de uso pessoal e exclusivo, não sendo
permitida sua concessão a terceiros, ainda que a um colega de trabalho ou superior.

18
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Propriedade intelectual

A propriedade intelectual é um ativo estratégico para a Empresa. Nela incluem-se
patentes, marcas registradas, know-how, dados técnicos e informações de processos e de
mercado, entre outros itens que beneficiariam um concorrente se fossem de seu
conhecimento. O resultado do trabalho de natureza intelectual e de informações
estratégicas gerados na Empresa é de propriedade exclusiva da mesma. O colaborador
é responsável por tratar de forma confidencial as informações sobre a
propriedade intelectual a que tenha acesso em decorrência de seu trabalho,
utilizando-as de forma cuidadosa. Não é permitida a divulgação dessas informações
sem formalização pela área jurídica e a autorização expressa da direção da Empresa.

4.2 Relação com clientes e consumidores
- Buscamos o princípio da qualidade total. Os requisitos e as expectativas

dos clientes e consumidores devem ser considerados e todos aqueles que forem
acordados ou oferecidos devem ser rigorosamente cumpridos e entregues;

- os produtos e serviços oferecidos pela Empresa devem seguir
rigorosamente as exigências regulamentares e legais do mercado a que se destinam;

- é proibido fazer pagamentos ou conceder benefícios e vantagens com o
intuito de facilitar a venda de nossos produtos ou serviços, mesmo à custa de perda de
oportunidades de negócios;

- é de nossa responsabilidade a confidencialidade das nossas informações
sigilosas e também dos nossos clientes e parceiros;

- a Empresa buscará atender seus clientes, independentemente da sua
origem, porte econômico ou localização, mas reserva-se o direito de encerrar qualquer
relação comercial que não esteja em conformidade com seus interesses ou importe
risco legal, social ou ambiental para a empres;

- zelamos pelo atendimento das dúvidas, informações e reclamações de
nossos consumidores. Todos os colaboradores, em qualquer situação, devem entender
a importância da satisfação do consumidor em relação ao produtos e serviços
oferecidos por nós.

4.3 Relação com fornecedores e parceiros de negócios
A seleção e contratação de fornecedores deve ser objeto de concorrência

transparente e inequívoca, seguindo a competência técnica, a conformidade legal, a
reputação e o comportamento ético do fornecedor, visando ao melhor retorno possível
em termos de custo e qualidade para a Empresa e a boa gestão do risco de imagem.

As compras e contratos de bens e serviços devem estar alinhados com os objetivos e
processos do negócio, mantendo os mais altos padrões de qualidade e o cuidado com as
pessoas. Por isto, ao realizar compras ou contratos, você deve garantir que eles estejam
alinhados com os procedimentos internos, com o seu limite para gastos, aprovações
corporativas e restrições quanto aos tipos admissíveis de bens ou serviços.
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Fornecedores e parceiros comerciais devem seguir a legislação vigente com
relação ao meio ambiente, a medicina e segurança do trabalho.

4.4 Relação com parceiros comerciais e concorrentes
A Empresa adota o princípio da livre concorrência. Todas as informações de

mercado e de concorrentes, legítimas e necessárias ao negócio, devem ser obtidas por
meio de práticas transparentes e idôneas, não se admitindo sua obtenção por meios
ilícitos. É vedado ao colaborador adotar qualquer atitude que denigra a imagem de
concorrentes ou parceiros comerciais. Os negócios da Empresa devem ser realizados
com observância às leis, aos Valores e aos padrões e procedimentos estabelecidos,
cabendo a todos os colaboradores assegurar seu cumprimento. Não devem ser
promovidos com concorrentes entendimentos com o objetivo de abuso de poder
econômico ou de práticas comerciais que não respeitem o mercado.

4.5 Relação com o Governo
O fornecimento de informações a todas as esferas de governo, incluindo órgãos

públicos municipais, estaduais e federais, deve ser efetuado sempre por escrito, de
forma completa em atendimento à solicitação, mediante protocolo, com a aprovação da
área Jurídica e da Diretoria.

Convites para participação da Empresa em eventos, reuniões ou quaisquer
atividades realizadas com orgãos públicos devem sempre ser comunicados para sua
liderança direta para avaliação da Diretoria. Nenhum colaborador deve participar de
qualquer atividade em nome ou por conta da Empresa, exceto quando expressamente
autorizado.

4.6 Relação com a Imprensa
A gestão de imagem e reputação deve seguir o posicionamento definido pela

Diretoria.

A Empresa buscará manter um relacionamento produtivo, transparente e saudável
com a mídia, com o fim de possibilitar a presença ativa na imprensa, com credibilidade
para a construção da sua imagem institucional, na promoção de seus produtos e
proteção da sua marca.

Toda e qualquer relação com a imprensa deve ser realizada através da área de
Comunicação, com aprovação da Diretoria. O colaborador não pode realizar qualquer
manifestação perante a imprensa, exceto se for designado para tanto.

Qualquer fato público que envolva a Empresa sempre será tratado com
transparência e de forma tempestiva. A Empresa sempre realizará apuração prévia
dos fatos, antes de qualquer manifestação com relação às ações a serem tomadas, as
quais sempre serão comunicadas aos colaboradores e demais públicos de interesse.
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4.7 Mídias sociais
Os posicionamentos apresentados a seguir visam orientar o comportamento dos

colaboradores e de nossos parceiros comerciais no uso das mídias sociais e devem
ser aplicados na conduta pessoal e profissional, buscando o alinhamento entre
comportamentos, atitudes e interações responsáveis e de acordo com os nossos
valores, com o objetivo de proteger a nossa marca.

• Identifique-se de forma adequada

Identifique-se de acordo com o perfil do canal de relacionamento e com a sua
identidade pessoal.

• Respeite os valores da Empresa

Conheça e vivencie a missão, a visão, os valores, o manual de conduta e as
normas de conduta da Empresa. O seu com portamento nas redes sociais deverá
refletir todos eles.

• Respeite e zele pela propriedade intelectual

Tome cuidado para não infringir os direitos autorais e de propriedade intelectual.
Nunca estimule ou participe de ações ilegais como downloads não autorizados, nem
participe de redes que estimulem pirataria, pornografia ou qualquer outro tipo de ação
criminosa. A utilização da marca depende de autorização prévia e deve seguir as
diretrizes de uso da marca. Em caso de dúvidas, consulte a área de Comunicação da
Empresa (e-mail: comunicacao@ finicompany.com).

• Respeite as regras de confidencialidade

Evite comentar assuntos confidenciais e/ou aqueles que você tenha tomado
conhecimento devido a natureza do seu vínculo com a Empresa, mesmo que já
tenham se tornado público. É dever dos colaboradores e parceiros comerciais garantir
a confidencialidade e integridade dos dados pertencentes à Empresa ou aquelas com
as quais se relaciona.

Qualquer informação postada em redes sociais será de total responsabilidade
daquele que divulgou a informação, sendo a Empresa isenta de responder civil ou
criminalmente pelos danos causados, salvo quando a postagem for autorizada
formalmente pela Empresa.

• Separe os perfis/assuntos pessoais dos profissionais

Evite fazer parte de comentários especulativos e/ou sobre posicionamentos em
mídias que possam conflitar com os profissionais, especialmente em relação ao seu
vínculo com a Empresa, ainda que seja em sua página pessoal.

Não recomendamos a utilização de e-mail pessoal e do aplicativo WhatsApp (em
especial grupos) para alinhamento e discussão de assuntos profissionais. Para
assuntos profissionais devem ser utilizadas as ferramentas de comunicação
disponibilizadas pela Empresa (e-mail e telefone corporativo, se for o caso).
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• Proteja as informações pessoais

Seja cuidadoso ao divulgar informações pessoais e profissionais. A maioria dos
sites de mídia social permite configurar as opções de privacidade.

• Horário de acesso às mídias sociais

Exceto se sua atividade esteja relacionada ao uso de mídias sociais, o acesso,
desde que autorizado, deve seguir o bom senso, ou seja, respeitando o horário de
expediente e utilizando as redes apenas nos horários definidos para esse acesso.

Os colaboradores devem observar as regras de segurança para utilização dos
recursos de tecnologia, conforme procedimento da Empresa.

• Linguagem

Cuide para que seus textos sejam escritos de forma correta, evitando termos
grosseiros e inapropriados. A linguagem das redes é mais informal, mas um português
ruim denota desconhecimento ou falta de zelo.
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• Práticas Ilegais ou não recomendadas

Zele para que os comentários ou atos manifestados não resultem em atos de
discriminação quanto à raça, credo, orientação sexual, posição social ou qualquer
outra forma de preconceito.

Da mesma forma, você deve estar atento às leis e boas normas de conduta,
evitando comentários ou atos que desrespeitem a lei local ou os bons costumes.

Zelamos pela infância e pela não utilização indevida de imagens de crianças como
apelo para incentivar a venda dos nossos produtos. Todas as ações de marketing
seguem diretrizes estratégicas de posicionamento e divulgação adequadas da marca e
dos produtos. Desta forma, qualquer ação de divulgação da marca sempre deverá ser
aprovada pelo departamento de marketing da empresa.

• Fale apenas sobre o que tem conhecimento ou autorização

Somente fale em nome da Empresa se for designado para isso. Se você não for o
responsável ou especialista da área, deixe isso claro para os participantes da rede e
busque direcionar a comunicação para a área responsável (e-mail: comunicacao@
finicompany.com). Jamais publique ou comente uma informação sobre a qual você não
tem conhecimento ou certeza.
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Lembre-se de que uma coisa é “falar sobre a Empresa” e outra bem diferente é
“falar pela Empresa”.

• Polêmicas e críticas

Se você identificar uma polêmica ou crítica envolvendo as atividades da Empresa,
informe a área de Comunicação (e-mail: comunicacao@finicompany.com). Não se
envolva em discussões para as quais não tenha responsabilidade ou se você não for o
porta-voz para falar sobre o assunto.

• Pense antes de emitir opinião

Respeite sua audiência, não importa quem seja e qual opinião manifestou. O que
for publicado nas redes poderá ser rapidamente reproduzido e permanecer por muito
tempo no ambiente digital. Assim, é importante pensar e avaliar os impactos que seu
post ou comentário poderá causar para você e a Empresa. Você é o único responsável
pelas informações que divulgar nas redes sociais.

Dúvidas? Consulte a área de Comunicação da Empresa para saber como proceder:
comunicacao@finicompany.com.
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5. Questões de Interesse Geral
5.1 Política Anticorrupção e Práticas Indevidas ou Irregulares
As diretrizes previstas neste Código são adotadas pela Empresa e devem ser

seguidas por todos como política anticorrupção. Elas têm como objetivo assegurar que
os colaboradores e representantes da Empresa observem os requisitos das Leis
Anticorrupção nacionais e internacionais, públicos ou privados, de forma a garantir que
durante a condução dos negócios seguirão padrões de integridade, legalidade e
transparência.

As leis anticorrupção não se aplicam somente ao indivíduo que paga suborno, mas
também aos que agirem de maneira a incentivar o pagamento, ou seja, se aplicam a
qualquer indivíduo que encobrir o pagamento indevido, cooperar conscientemente com
o pagamento indevido, aprovar o pagamento indevido, fornecer ou aceitar faturas
falsas, retransmitir instruções para pagamento de suborno.

Os colaboradores devem estar atentos a qualquer operação em que o pagamento
ou o benefício da negociação possa ser considerado indevido, seja ela com clientes,
fornecedores, parceiros ou com qualquer entidade pública ou privada nos seguintes
casos exemplificativos: ter fama de suborno; pedir um pagamento com valor fora da
prática de mercado, pagamento em dinheiro ou de outra forma irregular; ser controlada
por um funcionário público ou ter relacionamento próximo com o governo; ser
recomendada por um funcionário público; fornecer ou requisitar fatura ou outros
documentos duvidosos; recusar a incluir referência a medidas de anticorrupção no
contrato por escrito; propor um esquema financeiro incomum, como a solicitação de
pagamento em conta bancária de pessoa diferente a que está, em país diferente
daquele em que o serviço esteja sendo prestado ou com a solicitação de pagamento
em mais de uma conta bancária; perceber que a doação para uma instituição de
caridade a pedido de um funcionário público é uma troca para uma ação
governamental e não possui escritório ou funcionários.
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A Empresa espera que seus colaboradores e demais pessoas de interesse não se
envolvam em atos irregulares ou fraudulentos.

São considerados atos irregulares: prestação deliberada de informações incorretas,
incompletas ou ambíguas; violação do contrato de trabalho; violação deste manual,
das políticas e procedimentos internos, das diretrizes da Empresa e de outras normas,
além de qualquer conduta discriminatória.

São considerados atos fraudulentos, entre outras condutas, o ato de apropriação,
falsificação, remoção de dados, dinheiro ou mercadorias em que ocorre o desvio legal
de recursos ou bens.

É vital para a Empresa manter a reputação nos negócios que realiza e, por
isso, devemos ter tolerância zero em relação a pagamentos indevidos, como subornos
e outros atos de corrupção. Espera-se que todos mantenham a preocupação com este
tema e reportem quaisquer preocupações diretamente ao “Canal de Ética - Conte Com
a Gente”, podendo ser anônimas ou identificadas.

5.2 Doações, patrocínio e contribuições partidárias
Doações devem ser realizadas apenas por razões filantrópicas legítimas, em

atendimento aos interesses humanitários e de apoio às instituições culturais ou
educacionais, sempre em conformidade com os procedimentos de avaliação e
aprovação internos. Todas as doações devem ser avaliadas pelo Jurídico e aprovadas
pela Diretoria, em conformidade com a legislação aplicável.

Todos os patrocínios devem ser baseados em contratos formalizados entre a
Empresa e instituições que o receberão, em conformidade com os procedimentos e
alçadas aprovados pela Diretoria.

A Empresa não realiza contribuições para partidos políticos, conforme a legislação
vigente.
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6. Área responsável por
compliance e comitê

Compliance está sob a gestão do
departamento Jurídico da Empresa, que
atuará juntamente com um comitê.

Comitê

Composto pelos gestores dos
departamentos Jurídico, Recursos
Humanos, T.I., Finanças, Supply Chain e
Controladoria, o comitê visa acompanhar o
cumprimento e avaliar a aderência deste
Código.

Casos Não Previstos

comitê
por

Situações não previstas neste Código de Conduta e Guia de Diretrizes serão
decididas pela Diretoria.
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7. Canal de Ética
A comunicação é um instrumento

fundamental para gestão transparente da
Empresa e disseminação eficaz dos
valores e princípios descritos neste Código.
Portanto, disponibilizamos para nossos
públicos de interesse o “Canal de Ética”,
denominado “Conte com a Gente”, que tem
como objetivo receber denúncias, tirar
dúvidas e informar sobre nossas diretrizes.

Você pode nos contactar via:

Site: www.finistore.com/sobreafini, Canal
de Ética - Conte Com a Gente.

E-mail:
contecomagente@sanchezcano.com.br
ou contecomagente@finicompany.com;

Telefone: 0800-771 8525.

Carta: Avenida José Benassi, n.º 1.003,
Distrito Industrial, Jundiaí – SP - CEP:
13.213-085. A carta deve ser direcionada
ao Canal de Ética – Conte com a Gente.

Todos os colaboradores e demais
pessoas de interesse que se relacionem
com a Empresa podem e devem comunicar
qualquer situação que esteja ou possa
estar em contrariedade com as disposições
deste Código.

IMPORTANTE:

Fale logo. A demora em comunicar
uma preocupação ou uma situação pode
acarretar seu agravamento.

Você pode permanecer no
anonimato. Entretanto, se preferir se
identificar, poderemos oferecer o
acompanhamento e retorno da sua
comunicação.

Sigilo. Sua identidade e as informações
prestadas serão compartilhadas apenas
com as pessoas responsáveis pela solução
do problema. Fique tranquilo!

Ausência de retaliação. É proibida
qualquer ação de retaliação contra quem
tenha comunicado uma preocupação
relacionada ao descumprimento deste
Código. Qualquer ação de retaliação estará
sujeita a punições, inclusive com

desligamento do colaborador que a
praticar.

Todas as denúncias serão apuradas e
tratadas em absoluto sigilo e um retorno
sempre será realizado à pessoa que
realizar a comunicação e que se identificar.
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8. Treinamento
A Empresa realizará treinamentos para implementação e manutenção deste

“Código de Conduta e Guia de Diretrizes”. Todos os colaboradores, fornecedores,
prestadores de serviços e demais parceiros da Empresa devem realizar o treinamento.
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9. Violações e Medidas
Disciplinares

Todas as informações sobre suspeitas de
violações do nosso Código ou da lei serão
encaradas com seriedade e imediatamente
analisadas pela área de Compliance da
Empresa.

O processo de investigação sempre
observará:

• proteção da confidencialidade dos
indivíduos envolvidos, na medida do
possível;

• comunicação ao colaborador
envolvido sobre as acusações contra ele
quando tal divulgação não colocar em perigo
a investigação;

• quando admissível, possibilitar
ao colaborador envolvido a correção dos
fatos alegados;

• atuação com objetividade na
determinação dos fatos através de
entrevistas e análise de documentos;

• contato com os funcionários que
possam ter conhecimento do incidente
alegado;

• recomendação de ações corretivas e/ou
medidas disciplinares quando
apropriado.

Medidas Disciplinares

Este “Código de Conduta e Guia de
Diretrizes” é um instrumento direcionador de
Compliance, que significa estar em
conformidade com regras, normas e
procedimentos.

O descumprimento das normas e
diretrizes deste Código, uma vez apurado e
constado, pode gerar a aplicação de
medidas disciplinares para os colaboradores,
ou seja, advertência, suspensão e até justa
causa.

Em caso de violação de qualquer norma e
diretriz contida neste Código, praticada por um
parceiro comercial (fornecedores e demais
parceiros), desde que comprovada, gerará a
quebra de confiança, que pode acarretar o
encerramento da relação comercial.

Importante observar que a violação de
uma lei poderá ensejar a responsabilidade
civil e/ou criminal dos envolvidos.



D
iscip
linar
es
Viola
ções
e
Medi
das

2922 - Fini - Código de Conduta_2018_7.indd 35

02/05/2018 17: 21:03



36

2922 - Fini - Código de Conduta_2018_7.indd 36 02/05/2018  17:21:05



10. Perguntas
Frequentes

Relações com os fornecedores:

Pergunta 1: Durante o processo de
escolha de um novo fornecedor, o mesmo
me enviou um presente contendo uma
agenda e um pendrive. Posso aceitá-lo?
Como devo proceder?

Resposta: Você pode aceitá-lo desde
que tenha certeza que o presente não
influenciará na escolha do fornecedor. Mas
fique atento: se os presentes forem enviados
com frequência, pode parecer uma troca de
favores. É comum alguns fornecedores
darem brindes, principalmente no fim do
ano, e você pode aceitá-lo e até retribuí-lo,
desde que os valores representados sejam
de natureza institucional e não possuam
valor de mercado.

Pergunta 2: Temos um ótimo fornecedor,
que oferece boa qualidade, entregas no
prazo e preços imbatíveis, mas tomamos
conhecimento de que o mesmo não adota
práticas trabalhistas adequadas. O que
fazer? Devemos ignorar o fato?

Resposta: Não. Devemos garantir que
nossos fornecedores sigam práticas
trabalhistas justas e a legislação aplicável.
Sendo identificada uma situação de
irregularidade, devemos comunicar, avaliar e,
se necessário, desenvolver um novo
fornecedor.

Relações no ambiente interno:

Pergunta 1: Desconfio que um colega,
às vezes, vem trabalhar bêbado e, às vezes,
até consome bebida durante o expediente.
O que eu posso fazer?

Resposta: Você pode informar ao seu
superior direto ou entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos. Eles
saberão como agir sem tomar nenhuma
atitude desconfortável para você ou seu
colega.

Pergunta 2: Um colega de trabalho foi
desligado da Empresa e passou a divulgar

informações confidenciais. Eu devo falar
com alguém?

Resposta: Caso sinta-se à vontade, fale
com seu líder imediato ou entre em contato
com o “Canal de Ética – Conte Com a
Gente”. A divulgação de informações
confidenciais está sujeita a sanções. Todos
nós devemos zelar pela proteção das
informações e segredos de negócio da
Empresa.

Pergunta 3: Sei que uma colega de
trabalho revende roupas e acessórios dentro
da Empresa. Esta prática é aceitável?

Resposta: Esta prática é proibida dentro
da Empresa e deve ser informada ao “Canal
de Ética – Conte Com a Gente”.

Pergunta 4: Meu superior faz piadas e
comentários desagradáveis, o que cria um
certo mal-estar entre nós. O que devo fazer?
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Resposta: Caso sinta-se confortável para comunicar diretamente ao seu líder esse
desconforto, explique a situação. Caso não seja possível essa comunicação direta,
você pode falar com o “Canal de Ética – Conte Com a Gente”, que tratará o assunto
juntamente com a área de Recursos Humanos.

Pergunta 5: Fui instruído pelo meu superior a enviar um produto fora de
conformidade. Devo enviar o produto ou não?

Resposta: Não. É contra a política da Empresa oferecer produtos que não estejam
em conformidade. Trabalhamos com qualidade total.

Pergunta 6: Meu irmão possui uma Empresa e quer ser fornecedor da Fini. Posso
indicá-lo ao Departamento de Compras?

Resposta: Sim, você pode indicar a Empresa de seu irmão, mas você deve
identificar claramente a existência deste vínculo pessoal. A indicação deve ser
transparente. Você deve comunicar expressamente o parentesco existente entre vocês
e as normas de seleção de fornecedores devem ser seguidas para garantir que não
haja conflito de interesses, bem como favorecimento. Em caso de dúvida, você poderá
conversar com o “Canal de Ética – Conte Com a Gente”.

Pergunta 7: Vou a uma feira do setor. Posso visitar o estande dos concorrentes?

Resposta: Sim. Ir ao estande e coletar materiais de distribuição pública faz parte
do processo, mas caso converse com alguém do estande, o melhor a fazer é se
identificar como colaborador da Empresa e evitar falar sobre negócios, para evitar
conflito de interesses.

Pergunta 8: Meu tio está se candidatando a um cargo político e eu gostaria de
apoiá-lo. Existe algum problema quanto a isso?

Resposta: O colaborador é livre para qualquer manifestação pessoal. Contudo,
não deve utilizar o ambiente de trabalho, seu cargo, o nome da Empresa ou seu
vínculo com a Empresa em suas manifestações (pessoais ou políticas).

Pergunta 9: Sou voluntária em uma ONG de crianças e gostaria de enviar alguns
produtos para eles. Posso fazer a doação em nome da Empresa?

Resposta: Não, exceto se a Empresa aprovar e realizar a doação. As doações serão
realizadas após avaliação e formalização, pois devem observar alguns requisitos legais.

Pergunta 10: Fiquei sabendo que a Empresa está em negociação para aquisição
de um novo negócio. Por ser uma excelente notícia, gostaria de compartilhar com
minha família. Esta conduta está correta? Posso fazer isso?
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Resposta: Se a informação for comunicada pela Empresa de forma aberta e oficial,
ou seja, a todos, sem qualquer restrição, não há qualquer impedimento para a sua
comunicação com membros da sua família. Contudo, se a informação não for aberta a
todos e se você teve acesso a ela em razão das suas atividades, você não deve
comunicá-la, nem mesmo para membros da sua família.

Dúvidas sobre a segurança da informação:
Pergunta 1: Às vezes, preciso acessar o internet banking pelo computador da

Empresa. Estou errado em fazer isto?

Resposta: Não. Acessar o internet banking pelo computador da Empresa não
oferece riscos aos sistemas internos.

Pergunta 2: Em meu e-mail particular, recebi uma mensagem tipo “corrente” e
gostaria de compartilhá-la com meus colegas de trabalho. Posso fazer isto pelo e-mail
corporativo?

Resposta: Não. Nossos sistemas não devem ser utilizados para começar ou dar
continuidade a mensagens pessoais desta natureza.

Pergunta 3: Posso baixar e instalar um software de música no computador da
Empresa?

Resposta: Não. Não é permitido baixar e instalar softwares sem autorização do
Departamento de TI. Caso ache o software indispensável para o seu trabalho, entre
em contato com o seu gestor e solicite ajuda.
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Termo de compromisso
Eu,

, declaro ter recebido, lido e compreendido o Código de Conduta
e Guia de Diretrizes, reconhecendo-o como parte integrante da relação
estabelecida com a Empresa. Após ler e compreender seu conteúdo,
assumo o compromisso de cumpri-lo, zelando por sua plena aplicação.

Assumo também, expressamente, o compromisso de observar e agir
de acordo com a legislação e normas vigentes ou que venham a vigorar,
bem como a seguir e adotar os valores e princípios contidos no Código
de Conduta e Guia de Diretrizes, principalmente, contudo sem qualquer
limitação, os relacionados ao trabalho, saúde e meio ambiente, agindo
sempre para evitar práticas ilegais ou injustas.

Nome:

Matrícula:

Assinatura Data e local
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