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Caros CRMLOVERS, 

A paixão pelo chocolate, o espírito empreendedor, a busca por desafios e a 
constante evolução fazem parte da história do Grupo CRM.

Desde sempre, a base do nosso trabalho é a transparência e integridade nos 
negócios, respeito nas relações e, principalmente, oferecer produtos de 
qualidade e que atendam às expectativas de nossos clientes.

O Código de Conduta CRM é a expressão de nossas convicções e compromis-
sos com nossos diversos públicos de interesse. Apoiado sobre as bases sólidas 
de nossos princípios éticos, queremos chegar onde nosso Propósito nos guia e 
vivenciar os Valores e Comportamentos traduzidos nas Competências que nos 
distinguirão no mercado e perante a nossa concorrência.

É importante que todos que possuam relações conosco o conheçam e ajam de 
acordo com o que o Grupo CRM preza e acredita ser a melhor forma de seguir 
com o nosso trabalho e nossas relações.

 Fazer negócios com transparência, equidade, honestidade, integridade e, 
principalmente, com respeito aos nossos colaboradores, franqueados e clientes 
é algo inegociável.

No entanto, para que tudo isso se realize, não basta somente formalizar esse 
compromisso. Nós, colaboradores, e demais partes interessadas temos que 
formar a atitude ética CRM, simples como fazer o que é certo, mesmo que 
ninguém esteja vendo.

Convidamos vocês a ler e entender o nosso Código de Conduta. Temos a 
certeza de que juntos construiremos um ambiente de trabalho e de negócio 
cada vez mais saudável, digno e realizador. 

Essa é a sua, a nossa atitude.

Renata Moraes Vichi 
CEO Grupo CRM
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DNA 
CRMLOVERS

PROPÓSITO

Conexões que tornam os 
momentos comuns, 
extraordinários.

VALORES

Os valores são o conjunto de princípios éticos de uma 
empresa, que formam o seu código de conduta e condição 
moral. Eles são a filosofia que rege o modo de agir da 
companhia e devem ser respeitados enquanto a empresa 
busca cumprir sua missão e atingir os objetivos de sua visão.

QUALIDADE É O NOSSO PRINCIPAL INGREDIENTE:

Buscamos excelência em tudo o que fazemos para entregar o melhor 
aos nossos consumidores. Isso passa por ter um time dedicado que se 
preocupa com a qualidade inegociável de nossas entregas. Um 
cuidado que vai dos produtos à experiência com nossas marcas. 

Colocamos atenção especial em tudo o que fazemos para nunca 
perder o reconhecimento de qualidade que nos trouxe até aqui. 

UMA BOA MEDIDA DE INICIATIVA:

Para nós, ter inciativa significa ser protagonista. É sobre puxar a responsabilidade 
para si e dar o exemplo. Com proatividade e atitude de dono, agimos com 
transparência e reparamos erros com agilidade. Fazemos nossa parte, mas também 
contribuímos para o crescimento do outro, enxergando como cada tarefa impacta o 
resultado do negócio. É assim que somos capazes de crescer tendo o cliente como 
centro de tudo que fazemos.
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SABOR DE INOVAÇÃO:

Somos um Grupo que nunca teve medo 
de inovar. Respeitamos os clássicos, 

mas sabemos que para elevar a régua 
do jogo precisamos nos manter 

atualizados, trazendo inovação em 
produtos, experiências e negócios. Um 

pensamento experimental que nos 
permite ousar para sempre ir além do 

óbvio. Mantemos o olhar apurado para o 
mercado em busca de inspiração, com a 
mente e o coração abertos para arriscar 

novas receitas de sucesso.

UM TIME MÃO NA MASSA:

Agimos com rapidez e temos resiliência frente aos 
desafios do dia a dia. Somos incansáveis porque 
queremos sempre atingir excelentes resultados. 

Com processos bem definidos, sabemos como agir 
e nos colocamos no lugar do outro para encontrar a 

melhor solução. Mesmo quando não temos a 
receita, nos ajudamos e colocamos a mão na massa 

para fazer acontecer. Entendemos que o varejo é 
dinâmico e estamos sempre prontos para fazer 

ajustes e nos adaptar. 

RECHEADOS DE ORGULHO:

O chocolate que corre em nossas veias nos impulsiona a colocar 
paixão em tudo o que fazemos e a manter sempre viva essa inquietude 
positiva que nos nutre e nos move. Ser um Grupo reconhecido por sua 
solidez e integridade nos enche de orgulho. É por isso que celebramos 

nossas conquistas, mas também corremos atrás do próximo desafio, 
buscando crescer para construir novas histórias. Queremos deixar 

nossa marca na vida das pessoas que se relacionam conosco. 
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CÓDIGO DE 
CONDUTA

O Jeito CRMLOVERS de fazer a coisa CERTA!

Nosso Código é um guia de conduta para as ações e 
decisões que tomamos, das mais corriqueiras às mais 

importantes e tem o objetivo de direcionar e instruir a forma de 
ser e agir de um grupo de pessoas com foco em promover um 

ambiente de trabalho ético, seguro, agradável e respeitoso, contribuin-
do, assim, para a melhoria dos relacionamentos interpessoais e, conse-

quentemente, para o crescimento e sustentabilidade do nosso negócio.

O QUE É O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA 
E COMO DEVEMOS USÁ-LO?
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NOSSO JEITO DE SER E AGIR COM ÉTICA

O Grupo CRM é composto por colaboradores, parceiros, franqueados, clientes, 
consumidores e fornecedores que têm chocolate correndo nas veias! 

O sucesso do Grupo CRM depende de que todos se relacionem de uma forma que 
demonstre honestidade, profissionalismo, integridade e uma conduta justa e 
transparente, queira o Código preveja cada situação específica ou não.  

Esperamos de você o compromisso de praticar e de compartilhar os valores 
morais e éticos inspirados nesse Código, demonstrando um comportamento 
exemplar. Portanto, somos responsáveis por saber, compartilhar e fiscalizar os 
critérios que se aplicam às práticas aceitáveis em nossas atividades diárias. 

Este Código foi aprovado pela Diretoria 
Executiva. Os administradores, colabo-
radores, franqueados e demais partes 
com interação com Grupo CRM devem 
aderir e conhecer o Código no momen-
to inicial de sua contratação e/ou início 
do relacionamento e sempre que for 
atualizado, sendo dever de cada um 
seguir rigorosamente as suas disposi-
ções. Serão realizados periodicamente 
treinamentos, ampliando a clareza dos 
colaboradores sobre os temas e seu 
cumprimento.

Leia, entenda e assine o 
termo de compromisso ao 

final. O documento deve ser 
destacado e entregue para a 
área de Recursos Humanos, 

ou assinado digitalmente 
conforme recomendação.
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O compromisso do Grupo CRM é promover um ambiente de 
trabalho seguro, ético, respeitoso, inclusivo, transparente e com 
liberdade de expressão. Para isso, as atitudes corretas dos 
colaboradores e demais públicos no dia a dia são essenciais.  A 
seguir, compartilhamos as premissas do Grupo CRM.
Sempre que estiver diante do que aparenta ser uma situação 
que traga implicações éticas ou comportamentais, antes de 
tomar qualquer decisão, questione-se:
1. Será que está de acordo com a legislação?
2. É ético?
3. Trará uma exposição positiva para mim e para o Grupo CRM?

O Código se destina aos colaboradores, 
prestadores de serviços, terceiros, fornecedores, 
franqueados e todos aqueles que tenham algum 
relacionamento direto ou indireto com o Grupo 
CRM, independentemente de sua posição 
hierárquica ou área de atuação.

A QUEM 
SE DESTINA?

RELAÇÕES E COMPORTAMENTOS 
NO AMBIENTE DE TRABALHO

Se a resposta for NÃO para qualquer uma das 
perguntas, não adote a conduta. Na dúvida, NÃO FAÇA!
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PREMISSAS
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Qualquer tipo de preconceito ou 
discriminação, pois acreditamos 
em uma sociedade mais justa e 
igualitária. O Grupo CRM tem 
compromisso com a diversidade. 
É uma empresa inclusiva.

Não são toleradas condutas que caracterizem assédio, 
preconceito, tratamento vexatório ou qualquer tipo de 
discriminação, como por exemplo:

ASSÉDIO, 
PRECONCEITO E 
DISCRIMINAÇÃO

Preferências, favorecimentos ou 
vantagens indevidas, sejam 
quais forem, decorrentes de 
posição social, hierárquica ou 
tempo de trabalho;  

Atitudes ou palavras que possam 
ser caracterizadas como assédio 
sexual, raça, cor, etnia, sexo, 
idade, estado civil, religião, 
orientação sexual, necessidades 
especiais, aparência, origem, 
convicção política ou qualquer 
outra forma de preconceito;

Intimidações, humilhações, 
ameaças ou atitudes abusivas, 
sejam por meio de gestos, 
palavras ou comportamentos 
contra a integridade moral e 
física de qualquer pessoa;
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Algumas frases podem parecer inofensivas, mas caracterizam a 
prática do assédio moral. Fique atento quando ouvir palavras 
agressivas no ambiente de trabalho, como “incompetente”, 
“lerdo” ou “burro”, por exemplo. Já o assédio sexual não se 
caracteriza apenas por tentativas físicas, mas também por insinua-
ções, mensagens, exposições de imagem ou qualquer situação 
em que alguém se sinta desconfortável e ofendido sexualmente.

Passar por 
intimidação e 
humilhação

Assédio moral ou cobrança natural de trabalho?
A cobrança de metas ou resultados, desde que não implique abuso de direito com 
humilhações ou exposições vexatórias do colaborador, encontra-se dentro da respon-
sabilidade diretiva da empresa, não configurando assédio moral.

Meu gestor chamou a minha atenção quanto à 
qualidade da minha entrega por mais de uma vez, 
disse que era para eu refazer. Essa conduta pode ser 
considerada como Assédio Moral?

Não, esta conduta busca a evolução da qualidade como resultado, é pontual e tem um 
único objetivo que é a correção e o desenvolvimento, não tem o intuito de desmoralizar 
a capacidade, dignidade e o caráter do colaborador. 

D
IC

A

INDÍCIOS DO 
ASSÉDIO SEXUAL

Receber Proposta 
constrangedora que 
viole a sua liberdade 

sexual

Ser vítima de 
chantagem em troca 

de benefícios ou 
para evitar prejuízos 
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A empresa preocupa-se com a saúde e integridade 
física dos colaboradores e terceiros e para que este 
objetivo seja atingido é necessário o empenho de 
cada um, agindo de forma a prevenir acidentes, 
sendo dever de todos informar ao Setor de Segu-
rança do Trabalho (MAHPI) e a equipe de Medicina 
Ocupacional sobre os riscos existentes.

São fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para 
cada tipo de atividade. A recusa ou incorreta utilização do EPI poderá incidir na ruptura 
do contrato de trabalho, inclusive por justa causa, nos termos da lei.

Cada colaborador deve se responsabilizar, fazendo o uso eficiente e consciente dos 
recursos existentes (energia, água, papel etc.). 

O GRUPO CRM NÃO TOLERA QUE EMPRESAS COM AS 
QUAIS MANTÊM QUALQUER TIPO DE VÍNCULO 
ADOTEM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE TRABALHO, 
TAIS COMO O FORÇADO, ESCRAVO, INFANTIL OU POR 
EXPLORAÇÃO SEXUAL.

É COMPROMISSO DO GRUPO 
CRM OFERECER UM AMBIENTE 
DE TRABALHO SEGURO E QUE 
ATENDA A TODAS ÀS NORMAS 
ESTABELECIDAS, RELACIONA-
DAS À SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 

CONDIÇÕES 
DE TRABALHO  
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• Substâncias ilícitas/álcool: não é permitida a posse, oferta, uso ou 
estar sob o efeito de substâncias ilícitas ou alcoólicas durante o expe-
diente de trabalho. 

• Porte de armas de fogo e/ou brancas: em hipótese alguma é permiti-
do o porte de qualquer tipo de arma nas dependências do Grupo CRM, 
exceto para equipe de vigilância e segurança, seguindo as devidas 
normas e autorizações legais.

• Lixo e Descarte: todo o lixo, bem como produtos de descarte são de 
propriedade do Grupo CRM, sendo vedada destinação diferente 
daquela definida pela empresa, ou seja, os produtos descartados não 
devem, em hipótese alguma, serem utilizados ou desviados pelos 
colaboradores.

• Desvio de produtos, material e/ou ferramenta: é proibido o desvio de 
produto, material e/ou ferramenta de propriedade do Grupo CRM sob 
qualquer motivo ou circunstância, constituindo tal desvio falta grave.

Acabei de identificar uma atitude insegura. 
Como devo proceder? 

Se você identificar uma situação que represente 
risco à vida ou à integridade dos colaboradores, 
comunique imediatamente ao seu gestor imedia-
to. Na ausência dele, comunique um colaborador 
do MAHPI.

D
IC

A
DIRETRIZES 
DE SEGURANÇA
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Conflito de interesse ocorre quando uma decisão é influenciada pelos 
interesses de uma das partes envolvidas, prejudicando as demais, ou 
seja, exercer qualquer tipo de ação para obtenção de vantagens pesso-
ais prejudicando outros, é agir tanto de forma antiética (por ser contrário 
ao que se entende por correto) como imoral (por trazer prejuízo ao 
outro).

Para que o relacionamento entre o Grupo CRM e seus parceiros 
seja realizado de forma imparcial e sem conflito de interesses, 
todos os contratos firmados com fornecedores, prestadores de 
serviços e outros agentes são aprovados pela área Jurídica, 
obedecendo os limites previstos em normas próprias.

NÃO É PERMITIDO QUALQUER FAVORECIMENTO 
INJUSTIFICÁVEL DIRECIONADO PELO COLABORADOR A 
UM DETERMINADO CLIENTE/FORNECEDOR, EM 
DETRIMENTO DOS DEMAIS OU DOS INTERESSES DO 
GRUPO, EM ESPECIAL QUANDO O COLABORADOR 
MANTIVER QUALQUER RELACIONAMENTO SOCIAL OU 
AFETIVO COM O CLIENTE FAVORECIDO. 

CONFLITOS 
DE INTERESSE  
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Os colaboradores do Grupo CRM não 
deverão prestar consultoria ou ocupar 
cargo em organizações que realizem 
negócios com o Grupo CRM, mesmo 
fora do horário de trabalho, se o cargo 
que ocupam na empresa lhes conferir 
poder de influenciar transações ou lhes 
permitir acesso a informações que 
possam representar conflitos de 
interesse.

São proibidos vínculos societários e comerciais, pessoal-
mente ou por intermédio de familiares, com parceiros de 
negócio e concorrentes do Grupo CRM. Não são aceitáveis 
qualquer tipo de favorecimento, vantagens materiais ou 
financeiras que um colaborador receba de um fornecedor 
ou parceiro comercial do Grupo CRM.

É terminantemente proibido que colaboradores do Grupo CRM 
utilizem de sua posição ou influência para promover interesses 
particulares. Exemplo disso é obter favorecimento, vantagens 
materiais ou financeiras vindas de um fornecedor ou cliente do 
Grupo.

INTERESSE DE COLABORADORES EM OUTROS 
NEGÓCIOS, NEGÓCIOS PRÓPRIOS OU ORGANIZAÇÕES
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O Grupo CRM não permite o comércio de produtos ou serviços em suas 
dependências (ou fora dela, durante horário de expediente, inclusive em 
horário destinado ao descanso e refeição), como venda de cosméticos, 
alimentos, catálogos, roupas, consultoria financeira, imposto de renda, 
assistência técnica para equipamentos celulares e TI, entre outros, espe-
cialmente se tais atividades forem exercidas com a utilização de recursos 
da empresa, seja por parte dos colaboradores, como também por parte de 
fornecedores e prestadores de serviços. 
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CAMPANHAS 
E PROMOÇÕES

Os colaboradores e seus familiares não poderão participar de promoções 
mantidas pelo Grupo CRM que sejam destinadas aos consumidores em geral. 

Atualmente, o programa de pontuação KOP Club só pode ser utilizado pelos 
colaboradores do escritório e fábrica, que não possuem interação com o atual 
processo e com o sistema utilizado nas lojas. Todas as regras detalhadas estão 
no regulamento do KOP Club.

ATIVIDADES COMERCIAIS 
PARALELAS NAS DEPENDÊNCIAS 
DA EMPRESA

16



O Grupo CRM quer que o local de trabalho 
seja justo e livre de qualquer possibilidade de 
favoritismo. A empresa é soberana nos 
critérios para admissão/movimentações de 
novos colaboradores.

Não se admite a subordinação direta entre 
cônjuges, avós, pais, filhos, irmãos, sogros, 
genros, noras e cunhados. Essa situação se 
aplica também a contratação de empresas 
cujos sócios e/ou administradores possuam o 
mesmo grau de parentesco aqui tratado com 
colaboradores CRM.

Os colaboradores com grau de parentesco não 
devem compartilhar responsabilidades sobre 
controles ou auditorias contábeis, de patrimô-
nio, compras e suprimentos e outras que a 
empresa considerar pertinente.

ADMISSÃO/MOVIMENTAÇÕES 
DE COLABORADORES COM 
GRAU DE PARENTESCO 

O preenchimento da declaração de transparência é obrigatório. Anexo 1

O relacionamento afetivo de colaboradores com 
subordinação direta ou dentro de uma mesma Diretoria 
pode, em certas circunstâncias, gerar um conflito de 
interesses. Caso exista alguma situação real ou potencial de 
Conflito de Interesses a mesma deve ser comunicada para o 
seu gestor imediato e para a área de Compliance através do 
e-mail compliance@grupocrm.com.br.
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O Grupo CRM entende que brindes e oportunidades de entretenimento 
podem ajudar a fortalecer o relacionamento com fornecedores e parcei-
ros de negócios. No entanto, não deverão ser oferecidos ou aceitos 
brindes em circunstâncias que possam criar obrigação comercial e/ou 
influenciar na escolha por um fornecedor. 

Os colaboradores do Grupo CRM são 
proibidos de oferecer/receber quaisquer 
tipos de brindes, presentes, entreteni-
mento, hospitalidade ou custear quais-
quer tipos de despesas para agentes 
públicos. Declinar de forma cordial e 
explicar que não é política da empresa 
ofertar ou receber brindes.

BRINDES, ENTRETENIMENTO 
E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 
E CONGRESSOS.

Como eu saberei se um brinde é apropriado ou não? 
Brindes apropriados são aqueles dentro do valor estipulado, 
normalmente contendo a marca corporativa e distribuídos de 
forma geral a todos os públicos. Material de escritório, como 
carregadores de celular, cadernos, canetas e afins são 
considerados apropriados. 

É PERMITIDO RECEBER, POR PARTE DOS 
COLABORADORES, APENAS BRINDES DE 
FORNECEDORES/CLIENTES QUE NÃO ULTRAPASSEM 
O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS). 

Caso um colaborador ou área recebam 
brindes, ingressos ou qualquer outro tipo 
de produto acima deste valor ou em 
grande quantidade, estes devem ser 
encaminhados para a equipe de Recur-
sos Humanos, que fará um sorteio 
auditado pela área de GRC (Governança, 
Riscos e Compliance) entre todos os 
colaboradores do Grupo CRM.
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Materiais de 
escritório, tais como 

mouse pads, 
calendários, 

agendas, cadernos e 
canetas simples, 

podem ser utilizados 
pelo colaborador no 

ambiente de 
trabalho.

DIRETRIZES BRINDES

As premiações em espécie ofertadas pelos Shoppings às lojas 
ganhadoras devem ser comunicadas ao setor de Compliance 
através do e-mail compliance@grupocrm.com.br e Departamen-
to Jurídico através do e-mail juridico@grupocrm.com.br  para 
orientações e tratativas internas.

PREMIAÇÃO 
DE SHOPPING

É permitida a 
participação em feiras e 

eventos, da área de 
atuação, desde que as 
despesas adicionais, 

como viagens e 
hospedagens sejam 

pagas pelo Grupo CRM 
ou pelo próprio 

colaborador.

Itens comestíveis 
podem ser 

consumidos se 
compartilhados 

com a equipe do 
departamento, 
exceto bebidas 

alcoólicas.  
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Todos os colaboradores do Grupo CRM, bem como franqueados, 
fornecedores e empresas parceiras são responsáveis por proteger 
as informações confidenciais a que têm acesso. É imprescindível 
tratar com sigilo informações de colaboradores, clientes, 
franqueados, contratos, negociações, informações de produtos 
ou lançamentos ou qualquer outro assunto estratégico da 
empresa. Toda informação que não é de conhecimento público e 
que pode causar prejuízo a alguma negociação da empresa é 
considerada confidencial. 

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL É AQUELA QUE PODE 
CAUSAR PREJUÍZO À EMPRESA SE INDEVIDAMENTE DIVUL-
GADA. TENHA CUIDADO AO DEIXAR INFORMAÇÕES CONFI-
DENCIAIS EM IMPRESSORAS, SALAS DE REUNIÕES, 
AMBIENTE DE TRABALHO EXPOSTO, BEM COMO AO DES-
CARTAR ESSES DOCUMENTOS QUANDO NECESSÁRIO. 
RECOMENDA-SE A DESTRUIÇÃO COMPLETA DO DOCU-
MENTO ANTES DO DESCARTE. 

CONFIDENCIALIDADE

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO 
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Para a realização de reuniões virtuais, o colaborador deve se organi-
zar para estar em um ambiente reservado, utilizando fones de 
ouvidos, de modo a preservar os assuntos debatidos apenas entre os 
participantes, zelando pela confidencialidade das informações.

Qualquer solicitação de informação para trabalhos acadêmicos deve 
ser enviada para a área de Recursos Humanos e Compliance (com-
pliance@grupocrm.com.br), com a validação da Diretoria responsá-
vel. Se o pedido for aprovado, será disponibilizado material apropria-
do e que não contenham informações sigilosas ou relacionadas aos 
negócios do Grupo CRM. 

A produção intelectual realizada pelo colaborador durante o período 
em que estiver no Grupo CRM também deve ser resguardada. É 
proibido copiar, reproduzir, publicar em redes sociais, bem como 
encaminhar qualquer tipo de documento, processo, apostila, cartilha, 
pesquisa, projeto, análises e relatórios produzidos pelo colaborador 
ou pela equipe de trabalho. Estes materiais são de propriedade do 
Grupo CRM. 

O colaborador deve tomar cuidado 
ao tratar de assuntos confidenciais 
do Grupo CRM em locais públicos 
como elevadores, restaurantes, 
aeroportos, mídias sociais, 
transporte público ou táxis. 

ALGUNS EXEMPLOS DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:

Divulgação de 
produtos 
antes do 

lançamento

Estudos de 
viabilidade de 

novos 
negócios

Resultados 
dos negócios

Informações 
pessoais de 

colaboradores, 
administradores e 

clientes
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ARQUIVOS E UTILIZAÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS 
DO COLABORADOR  

Informações pessoais sobre os colaboradores do Grupo CRM só podem ser 
abertas para outro colaborador ou terceiros que tenham legítima necessidade 
dos dados, como por exemplo o Departamento Jurídico, Departamento Pessoal, 
Recursos Humanos e GRC, ou em resposta a determinações judiciais. Colabora-
dores da empresa que tenham acesso aos arquivos dos demais colaboradores 
devem tomar os cuidados necessários, zelando para que as informações sejam 
tratadas e mantidas de forma confidencial.

Arquivos médicos são confidenciais e pessoais. Essas 
informações são arquivadas em local diferente ao 
dos demais arquivos dos colaboradores, com 
acesso restrito ao médico do trabalho, 
bem como não serão liberados para 
nenhuma pessoa, exceto se requerido 
por lei, determinação judicial ou 
baseado em autorização expressa 
do colaborador envolvido.

RECEBIMENTO 
DE DOCUMENTOS

É imprescindível que o colaborador, ao receber qualquer documento em nome do 
Grupo CRM, seja correspondência, especialmente as remetidas por órgãos públicos, 
fóruns etc., seja um boleto e/ou guia de pagamento, notas fiscais etc., siga imediata-
mente os procedimentos internos para encaminhamento aos departamentos respon-
sáveis. Não o fazendo, poderá ensejar falta grave e aplicação de medida disciplinar, 
sem prejuízos das demais sanções cabíveis.
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Sempre que a mensagem for no âmbito confidencial ou restrita, informar 
logo no início da conversa seja qual for o meio de comunicação.

Não faça download de nenhum arquivo ou programa que não seja de domí-
nio público ou que não seja apropriado para uso referente ao trabalho. 

O colaborador é responsável por suas senhas (telefonia, meios eletrônicos 
e sistemas). Elas são pessoais e intransferíveis. Nunca divulgue senhas aos 
seus colegas de trabalho, terceiros, fornecedores, clientes, não deixem 
senhas anotadas e visíveis. O compartilhamento de acessos é considerado 
falta grave, passível de aplicação de medida disciplinar.

COMPUTADORES, SOFTWARES, 
INTERNET E MENSAGENS INSTANTÂNEAS 

Fique atento aos programas de mensagens 
instantâneas como o WhatsApp, teams, e-mails 
etc. Diferente de uma conversa falada, essas situa-
ções geram arquivos permanentes. Qualquer 
mensagem instantânea que você enviar pode ser 
retransmitido pelo destinatário para outras pessoas, 
além de poder permanecer no sistema da empresa ou em 
outros equipamentos por algum tempo. Portanto, todos 
devem ter o mesmo cuidado, precaução e gentileza que teriam com 
uma comunicação verbal ao enviar a mensagem. Tenha certeza de que a mensagem 
que você pretende enviar não é considerada abusiva, obscena, ofensiva, profana ou 
preconceituosa. Além disso, em razão do e-mail ser um sistema pertencente ao Grupo 
CRM, em algumas circunstâncias, poderá haver a necessidade de que seja examinado 
sem breve aviso.

O GRUPO CRM SE RESERVA O DIREITO DE MONITORAR A UTILIZAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DE ACESSAR MENSAGENS E 
ARQUIVOS ELETRÔNICOS DOS COLABORADORES, SEM QUALQUER 
AVISO OU NOTIFICAÇÃO. 
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UTILIZAÇÃO DE CELULARES, 
MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NO AMBIENTE FABRIL

É terminantemente proibido adentrar na unidade fabril portando celulares, máquinas 
fotográficas ou qualquer outro equipamento eletrônico, com exceção aos cargos de 
gerentes e coordenadores ou gravações previamente autorizadas pela Diretoria, ou, 
ainda, com exceção de situações autorizadas judicialmente, como no caso de peritos 
judiciais, em acompanhamento de perícias técnicas, por exemplo.

REVISTA 
PESSOAL

O Grupo CRM adota um sistema de revista pessoal de seus colaboradores. Cada 
colaborador, ao sair da empresa, poderá ter seus pertences revistados, tais como 
veículos, bolsas e sacolas. Os colaboradores responsáveis pela revista são orientados 
a agir sempre de forma gentil e cortês, respeitando o colaborador.

Se na revista forem encontrados quaisquer produtos do Grupo CRM, sem a devida 
autorização, o crachá do colaborador será retido, sendo certo que, no dia seguinte, 
deverá ser retirado no departamento de Recursos Humanos, ocasião em que o colabo-
rador apresentará suas justificativas, as quais serão avaliadas pela empresa, que adota-
rá as medidas cabíveis.

O COLABORADOR SOMENTE PODERÁ DEGUSTAR OS PRODUTOS 
OFERECIDOS PELO GRUPO CRM, DENTRO DO ESTABELECIMENTO EM 
QUE TRABALHA, CONFORME INDICAÇÃO EM NORMA PRÓPRIA.
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Com o objetivo de assegurar a integridade, disponibilidade, confi-
dencialidade, legalidade e autenticidade dos nossos ativos de 
informação, e com a finalidade de se equiparar às boas práticas de 
mercado e atender às exigências dos órgãos reguladores e dos 
próprios acionistas, as nossas informações de uso interno devem ser 
armazenadas, processadas e transmitidas em ambiente seguro, 
sendo responsabilidade de todos os nossos colaboradores zelarem 
por sua proteção.

PROTEÇÃO 
DE ATIVOS

Disponibilizamos aos nossos colaboradores ativos necessários para a 
adequada execução de suas atividades. É de responsabilidade dos 
colaboradores utilizar os recursos com cuidado e zelo, de forma 
consciente e somente para finalidades profissionais, jamais para 
benefício próprio ou de terceiros. 

ATIVOS DE INFORMAÇÃO SÃO BASE DE DADOS E ARQUIVOS, CONTRATOS E 
ACORDOS, DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISA, 
MANUAIS DE USUÁRIO, MATERIAL DE TREINAMENTO, PROCEDIMENTOS DE SUPORTE 
OU OPERAÇÃO, PLANOS DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO, PROCEDIMENTOS DE 
RECUPERAÇÃO, TRILHAS DE AUDITORIA E INFORMAÇÕES ARMAZENADAS. 
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O uso dos recursos físicos deve seguir estritamente as orientações da Política de 
Segurança da Informação. Não são permitidas cópias ilegais de software, utilização de 
produtos piratas e acesso a sites não relacionados às atividades de trabalho.

Os recursos pertencentes ao Grupo CRM, desde materiais de escritório até correios 
eletrônicos, intranet, internet, veículos, celulares, computadores, notebooks e outros, 
devem ser usados para o exercício das funções na empresa e apenas em equipamen-
tos autorizados e validados pela equipe de TI.

O Grupo CRM disponibilizará notebooks e celulares para os colaboradores, que no 
exercício de suas atividades, necessitem de tal ferramenta, conforme previsão contida 
em política específica.

O colaborador, no exercício de suas atividades, deverá zelar pela integridade dos 
equipamentos que manipular, autorizando o desconto em folha de pagamento de 
eventuais danos que causar ao patrimônio da empresa.

Tanto as Políticas Corporativas quanto a legislação proíbem o uso de materiais protegi-
dos por direitos autorais. É particularmente vedada a duplicação, sem autorização da 
gestão, de materiais por escrito e sistemas de computador, seja ela via copiadora ou 
qualquer outro meio, a menos que a cópia seja de back-up autorizado ou que a licença 
adquirida pela Empresa permita que cópias sejam feitas.

Ninguém está autorizado a escrever cartas particulares em papel timbrado da empresa 
ou de que alguma forma sugira estar falando em seu nome. 

Fica expressamente proibido acessar conteúdos inapropriados e sites duvidosos que 
podem colocar em risco a proteção das informações do Grupo CRM.

Posso usar o computador e o acesso à internet para procurar algo não 
relacionado ao trabalho? Você pode usar o computador e o acesso à 
internet para acessar algo não relacionado ao trabalho, desde que seja 
pontual e limitado. Consultar o site do banco, verificar resultado de 
exames ou procurar um telefone são exemplos de usos permitidos. 
Acesso a jogos e pornografia são expressamente proibidos.

É de responsabilidade de todos os colaboradores do Grupo CRM 
seguirem todas as normas e procedimentos de Segurança da Informação.

RECURSOS FÍSICOS  (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 
COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TELEFONES E OUTROS)
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Os colaboradores deverão utilizar os recursos financeiros da empresa 
de forma sensata e informar com exatidão os gastos, bem como 
deverão seguir o estabelecido em norma própria.

A elaboração de relatório de despesas contendo erros que objetivem a 
fraude é considerada falta grave de conduta.

Todas as operações financeiras devem ser registradas contabilmente 
nos registros oficiais de forma precisa, completa e fidedigna, respei-
tando-se os princípios previstos na legislação societária e na da 
própria área.

Todos os pagamentos e os compromissos assumidos devem estar 
autorizados pelo nível competente e suportados por documentação 
legal conforme norma própria. 

Os colaboradores devem guardar sigilo sobre informações financeiras 
relevantes a que tenham acesso, não as utilizando para obtenção de 
vantagens para si ou para outrem.

OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
E COMPROMISSOS FINANCEIROS
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O Grupo CRM disponibiliza aos colaboradores 
a aquisição de produtos com desconto. Entre-
tanto, essa venda destina-se única e exclusiva-
mente para uso do colaborador, não se admi-
tindo, em hipótese alguma, a comercialização 
desses produtos.

Nas dependências da fábrica, os produtos da Lojinha são entregues em 
sacolas acompanhadas das respectivas notas fiscais e/ou lacre. O colabora-
dor estará sujeito à conferência de seu conteúdo com a nota fiscal na saída 
da Empresa.

LOJINHA 
GRUPO CRM

A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS NA 
LOJINHA GRUPO CRM CONSTITUI FALTA GRAVE, PASSÍVEL 
DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR.
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O cliente é o foco do nosso negócio e a 
chave para o nosso sucesso. Por isso, o 
nosso compromisso é construir 
relacionamentos sólidos e confiáveis, 
aprimorar o nosso atendimento e a qualidade 
dos produtos e serviços que ofertamos.

Não podemos conquistar clientes sem adotar uma postura ética em todos os momen-
tos dessa relação. Devemos atendê-los com educação, respeito e transparência, 
seguindo na íntegra e de forma incondicional o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).

Os colaboradores são responsáveis por agir com ética e simplicidade, priorizar o bom 
relacionamento em todos os momentos e preservar a imagem do Grupo CRM perante 
os clientes. 

ALÉM DISSO, OS PROFISSIONAIS DO GRUPO CRM NÃO DEVEM OFERECER OU ANUN-
CIAR ALGO QUE SABIDAMENTE NÃO PODERÁ SER CUMPRIDO.

A comunicação e relacionamento com o públi-
co externo de assuntos que envolvem negócios 
do Grupo CRM, além de sempre serem respeito-
sos, devem sempre ser conduzidos de forma a 
criar, preservar e melhorar a reputação da 
empresa. 

COM CLIENTES 

RELACIONA-
MENTOS
EXTERNOS 
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O relacionamento com os franqueados e 
vice-versa devem ser construídos de forma 
sólida, ética, respeitosa, transparente e de 
confiança. 

As diretrizes descritas no manual do franqueado 
devem ser seguidas e cumpridas conforme 
estabelecido no Contrato de Franquia vigente.

Nunca prometa ou ofereça condições em 
desacordo com as nossas políticas internas ou que 
não possam ser cumpridos.

São pilares importantíssimos para a execução dos 
trabalhos e projetos do Grupo CRM. Devem ser 
tratados em uma relação mútua de respeito, 
profissionalismo e ética. O Grupo CRM exige de seus 
fornecedores e prestadores de serviço todas as 
obrigações legais e requisitos éticos deste 
documento. Não são tolerados atos de corrupção e 
fraude, por isso, qualquer empresa que mantenha 
contrato com o Grupo CRM não pode estar ligada a 
atividades ilegais. 

COM FRANQUEADOS

FORNECEDORES E 
PRESTADORES DE SERVIÇO
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Embora todos os colaboradores do Grupo CRM sejam representantes 
da empresa, somente a assessoria de imprensa está autorizada a 
repassar informações do Grupo CRM, principalmente para a impren-
sa. Caso algum dia você seja abordado sobre assuntos da empresa, 
responda que direcionará o assunto para a assessoria. Caso você 
identifique alguma informação divulgada incorretamente sobre 
produtos, informe a área de Marketing, sobre práticas e processos do 
Grupo, informe a Comunicação Interna imediatamente.

LEMBRAMOS QUE O GRUPO CRM NÃO TEM POSIÇÃO POLÍTICA E/OU 
RELIGIOSA.

Qualquer área ou profissional que precise utilizar uma das marcas do 
Grupo deve solicitar a autorização para a área de Marketing (KOP ou 
CBC), que analisará o pedido e, caso aprove, fornecerá as orienta-
ções para que a marca seja utilizada da forma correta e que atenda 
aos requisitos técnicos necessários.

O Grupo CRM tem o compromisso de controlar, reduzir e tratar 
qualquer tipo de impacto ambiental nos ambientes onde atua. O 
setor responsável por estes assuntos é o MAHPI, que fica localizado 
na fábrica. 
Além disso, é mantida uma relação de transparência, ética e coopera-
ção com as comunidades próximas da atuação do Grupo.

Independentemente da situação, o Grupo CRM não admite corrup-
ção por qualquer parte envolvida. Em conformidade com a Lei 
12.846/2013, não são admitidas pelo Grupo práticas antiéticas. Paga-
mentos indevidos podem prejudicar a imagem das marcas do Grupo 
CRM e trazer sanções legais aos envolvidos.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

UTILIZAÇÃO DA MARCA

MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE 

ENTIDADES PÚBLICAS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
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Os colaboradores do grupo CRM, terceiros, fornecedores e prestadores de 
serviços têm a obrigação de cumprir todas as leis aplicáveis aos setores de 
atuação da empresa (leis, regulamentos e normas em geral), bem como 
todas as leis que proíbem práticas de corrupção e que possam ensejar 
responsabilização do Grupo CRM por atos de seus colaboradores ou por 
terceiros, incluindo a Lei n.º 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) e a Lei n.º 
8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”).

O Grupo CRM repudia e não tolera atos de corrupção, seja por parte de 
seus colaboradores ou, ainda, por terceiros, fornecedores ou prestadores 
de serviços. A prática de condutas vedadas pela Lei Anticorrupção pode 
acarretar a responsabilização objetiva do grupo CRM, nas searas cível, 
criminal e administrativa, seja por parte de colaboradores ou de terceiros.

Vale ressaltar que a responsabilização objetiva dispensa a comprovação de 
que os atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
tenham sido praticados com dolo ou culpa. Assim, se um colaborador ou 
um terceiro praticar conduta vedada pela Lei Anticorrupção, ainda que 
sem intenção ou vontade de cometê-la, o Grupo CRM poderá ser civil, 
penal e administrativamente responsabilizado.

PROIBIÇÃO 
À CORRUPÇÃO
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(i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

(ii) financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção;

(iii) utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(iv) fraudar, manipular, impedir ou frustrar licitações e contratos administrativos; e

(v) dificultar atividade de investigação ou fiscalização, ou intervir na atuação de 
órgãos, entidades ou agentes públicos, inclusive de agências reguladoras.

Os colaboradores e terceiros deverão se atentar para que nenhum de seus atos possa 
gerar responsabilização do Grupo CRM com base na Lei Anticorrupção.

ADICIONALMENTE, O GRUPO CRM REPUDIA E NÃO TOLERA QUALQUER 
TIPO DE CORRUPÇÃO PRIVADA, QUE PODE SER COMPREENDIDA COMO 
QUAISQUER ATOS DE FINANCIAMENTO, CUSTEIO, PATROCÍNIO OU 
CONCESSÃO DE QUALQUER AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS 
INDEVIDAS NO MEIO PRIVADO.

SENDO ASSIM, É VEDADO AOS COLABORADORES 
E TERCEIROS VINCULADOS AO GRUPO CRM:

SINDICATOS

O Grupo CRM respeita o relacionamento dos colaboradores com as 
suas respectivas entidades de classe, assim como respeita a livre 
associação de seus colaboradores, reconhecendo sua legitimidade, 
bem como cumprindo com o disposto nas Convenções e Acordos 
Coletivos estabelecidos. 
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CONCORRENTES

O Grupo CRM valoriza e acredita na concorrência leal e ética. A 
competitividade deve estar alicerçada na capacidade de negociação 
e gestão profissional do negócio. O Grupo CRM não compactua com 
corrupção, formação de cartel ou qualquer artifício que fraude a 
fiscalização do setor.

Dessa forma, condenamos atitudes de corrupção, formação de cartel 
ou atos que possam fraudar os mecanismos que fiscalizam o setor.

Quaisquer ações consideradas anticompetitivas, como combinação 
de preços, divisão de clientes e mercados, recusa de vendas, entre 
outras, são proibidas e devem ser comunicadas ao seu gestor ou 
relatadas no Canal Conecta. Espera-se que o colaborador seja um 
defensor da boa reputação e do patrimônio do Grupo CRM.

AGREMIAÇÕES/VÍNCULOS POLÍTICOS

O Grupo CRM não possui vínculos políticos. Os colaboradores estão 
proibidos de realizar, em nome ou com recursos ou bens do Grupo 
CRM, quaisquer contribuições monetárias ou de qualquer outra 
forma a partidos políticos ou candidatos a cargos eletivos.

Os colaboradores têm total liberdade para se associarem a partidos, 
clubes, instituições e agremiações desde que as associações não 
interfiram nos deveres firmados em contrato de trabalho. No entanto, 
o Grupo CRM não permite a realização de campanhas, assim como a 
utilização de emblemas que sugestionem os temas acima em suas 
dependências. Fica proibido o uso de uniformes, camisetas com 
logotipos, crachás ou qualquer emblema que associe as marcas do 
Grupo CRM à participação de eventos, entrevistas ou atos políticos.

Os processos de patrocínios podem ser feitos única e exclusiva-
mente pela área de Marketing e toda e qualquer solicitação deverá 
ser direcionada para a área. 

Com relação a doações recebidas ou ofertadas, a área responsável 
pelo processo será Recursos Humanos.
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O mundo está cada vez mais dinâmico, tecnológico e conectado. Todos os 
dias surgem novas tecnologias, ferramentas e plataformas. As redes sociais 
estão aí como um suporte de comunicação instantâneo e de grande exposi-
ção. Na utilização delas, o Grupo CRM se rege por um dos pilares de sustenta-
ção: o RESPEITO. 

Além de oportunizar a interação social, as redes sociais também exercem 
influência no mercado de trabalho. 90% das empresas as utilizam na busca 
por novos talentos. Os gestores consultam as redes sociais para ver que tipo 
de pessoa um candidato parece ser.

MÍDIAS 
SOCIAIS

PENSE SEMPRE ANTES DE POSTAR ALGUM CONTEÚDO. FOTOS, VÍDEOS, 
TEXTOS, QUE VOCÊ DISPONIBILIZA NA INTERNET, PODEM CONTRIBUIR 
DE MANEIRA POSITIVA OU NEGATIVA, INCLUSIVE PARA A SUA PRÓPRIA 
IMAGEM. O GRUPO CRM APOIA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SEMPRE 
COM RESPEITO.
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Não é permitido postar fotos das áreas internas da nossa 
Fábrica, assim como de eventos de lançamentos de novos 
produtos que ainda não foram divulgados ao mercado 
pelos nossos canais oficiais.

Na prática, isso quer dizer que devem ser respeitadas as 
questões sociais, raciais, de gêneros e de crenças, além da 
opinião do outro, a imagem e propriedade. O que é dito nas 
redes sociais pode ganhar uma repercussão muito maior do 
que se imagina.

Além disso, o bom senso deve ser utilizado ao decidir enviar 
mensagens por meio dos aplicativos, sem exigir respostas 
imediatas. Sempre analise a necessidade, a importância e a 
urgência. Utilize sempre o e-mail corporativo para tratar de 
assuntos do trabalho, de modo que você possa criar históri-
cos e detalhar melhor as informações desejadas.

A SEGUIR, ALGUMAS 
ORIENTAÇÕES PARA 
UTILIZAR AS REDES SOCIAIS 
DE FORMA RESPEITOSA E 
SEGURA: 
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• Proteja suas informações pessoais – a maioria das mídias sociais permite a configu-
ração de privacidade;

• Escolha o grupo que poderá ter acesso aos seus dados. Isso pode evitar alguns 
problemas;

• Identifique-se claramente – não esconda sua identidade ou crie um falso perfil;

• Não divulgue informações estratégicas da empresa – nunca publique nas redes 
sociais conteúdo ou informações relacionadas às estratégias, mercado, cliente, 
fornecedores e franqueados;

• Caso seja percebido algum comentário que mereça a atenção de gestores, o 
colaborador/parceiro/cliente/franqueado deve sinalizar o gestor imediato ou o 
contato dento da empresa;

• Atenção, cautela e cuidado – Ninguém está proibido de citar o Grupo CRM. O 
importante é ter atenção e cuidado para quando fazê-lo. As publicações feitas nas 
redes sociais oficiais do Grupo ou das marcas são de conhecimento público e podem 
ser compartilhadas. Não é permitido criar grupos, páginas ou perfis em nome da 
empresa;

• Não exponha colegas de trabalho ou situações do dia a dia da empresa. Evite expor 
também as marcas, principalmente em situações inadequadas;

• Cuidado com a linguagem – A internet permite um texto informal e isso não quer 
dizer um texto com erros de português. Evite gírias, palavrões e muitas abreviações; 

• Respeito à diversidade – Deve-se evitar palavras grosseiras, escrever ou comentar 
em postagens ofensivas ou preconceituosas. O Grupo CRM classifica como intolerá-
veis as condutas discriminatórias.

• Respeito à propriedade intelectual – Não devem ser estimuladas ações ilegais, de 
pirataria, pornografia, pedofilia, ou qualquer outro tipo de ação ilegal.

• Respeito à audiência – Antes de postar um conteúdo, lembre-se que ele pode ser 
replicado e ficar muito tempo na rede. Verifique se a informação é própria para 
qualquer pessoa, desde um parente próximo, até o seu gestor imediato.

• Situações embaraçosas – cuidado com desabafos em rede social. Dar vazão a um 
sentimento em mídias sociais pode ser constrangedor e às vezes embaraçoso. 
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É FUNDAMENTAL O EMPENHO DE TODOS OS COLABORADORES PARA 
GARANTIR QUE OS REGISTROS FINANCEIROS REFLITAM, DE MANEIRA 
VERDADEIRA, A REALIDADE FINANCEIRA, E PARA QUE AS NORMAS DE 
CONTROLES INTERNOS DO GRUPO CRM ESTEJAM SEMPRE 
ATUALIZADAS. PARA QUE TAIS REGISTROS SEJAM EFETIVOS, OS 
COLABORADORES DEVEM SER PRECISOS E TRANSPARENTES NAS 
INFORMAÇÕES QUE ESTIVEREM PRESTANDO. 

O Grupo CRM possui sistemas contábeis e controles 
internos adequados para garantir a veracidade da sua 
situação patrimonial e financeira. Todos os registros 
contábeis devem ser suportados pelas respectivas docu-
mentações e ser objeto de imediato lançamento nos 
livros e registros oficiais, em observância à lei e princípios 
contábeis geralmente aceitos.

CONTROLES E 
REGISTROS 
FINANCEIROS
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Entende-se por lavagem de dinheiro as práticas econômico-financei-
ras que têm por finalidade dissimular a origem ilícita de determina-
dos ativos, de forma que eles aparentem ter origem lícita.

O Grupo CRM não compactua com tais práticas e adota políticas 
internas para impedir e fiscalizar quaisquer ocorrências suspeitas. 
Caso algum possível ato de lavagem de dinheiro seja identificado, 
denuncie, para que ele seja adequadamente reportado às autorida-
des competentes.

O Grupo CRM conta com um programa de sensibilização e educação 
com foco em Compliance Anticorrupção, sendo obrigatório a todos 
os colaboradores convocados, para qualificação e conscientização 
acerca das condutas, princípios, conceitos e procedimentos previs-
tos neste Código de Conduta.

Tais ações (treinamentos, live´s, material de leitura etc.), de periodici-
dade mínima anual, devem ser conduzidos pela área de Compliance 
e Recursos Humanos e convidados previamente autorizados pelo 
Comitê de Ética.

LAVAGEM 
DE DINHEIRO

EDUCAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 
EM COMPLIANCE
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O Grupo CRM disponibiliza aos seus colaboradores, terceiros, fornecedores, franquea-
dos, prestadores de serviços, e ao público em geral, um canal exclusivo para relatos de 
situações consideradas antiéticas, que violem este Código de Conduta, as políticas e 
procedimentos internos e/ou a legislação vigente. 

É importante que cada um promova um ambiente de trabalho onde todos possam 
comunicar as suas preocupações sobre questões éticas sem medo de retaliação. 

A retaliação contra qualquer pessoa que 
comunicar preocupações ou dúvidas 
sobre má conduta não será tolerada. 

As preocupações devem ser comunica-
das de boa-fé, o que significa que você 
deve relatar algo que você acredita ser 
uma informação honesta e precisa, 
mesmo que mais tarde fique comprova-
do que você estava equivocado. 

O Grupo CRM se reserva ao direito de 
aplicar medidas disciplinares a qualquer 
pessoa que, conscientemente, faça uma 
falsa comunicação ou aja de forma 
imprópria. 

O Grupo CRM repudia e não tolera atos de corrupção, seja por parte de 
seus colaboradores ou, ainda, por terceiros, fornecedores ou prestadores 
de serviços. A prática de condutas vedadas pela Lei Anticorrupção pode 
acarretar a responsabilização objetiva do grupo CRM, nas searas cível, 
criminal e administrativa, seja por parte de colaboradores ou de terceiros.

Vale ressaltar que a responsabilização objetiva dispensa a comprovação de 
que os atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
tenham sido praticados com dolo ou culpa. Assim, se um colaborador ou 
um terceiro praticar conduta vedada pela Lei Anticorrupção, ainda que 
sem intenção ou vontade de cometê-la, o Grupo CRM poderá ser civil, 
penal e administrativamente responsabilizado.

No entanto, se uma pessoa comunicar 
voluntariamente que estava envolvida 
em qualquer ato ilícito ou violação, tal 
atitude pode ser levada em consideração 
no momento da definição das medidas 
disciplinares a serem aplicadas. 

Os relatos são recebidos por uma empre-
sa independente e especializada e 
podem ser realizados de forma anônima, 
garantindo, assim, a confidencialidade, o 
sigilo absoluto e o tratamento adequado 
de cada situação, sem conflitos de 
interesses. 

TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO TRATADAS SEM RASTREAMENTO, PROTEGENDO 
COMPLETAMENTE A IDENTIDADE DO COLABORADOR OU DO TERCEIRO. 
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Os Relatos podem ser feitos a qualquer momento pelo site 
http://canalconecta-grupocrm.com.br ou pelo telefone 
0800 377 8036. 

Lembramos que o seu gestor geralmente está na melhor 
posição para ajudar em relação às preocupações éticas. 

Para questões sobre o ambiente de trabalho, também é 
possível contatar o departamento de Recursos Humanos. 

A ÁREA DE COMPLIANCE DO GRUPO CRM REALIZA A INVESTIGAÇÃO 
DE DENÚNCIAS DIRETAS OU ORIUNDAS DO CANAL CONECTA 
UTILIZANDO METODOLOGIA INTERNA E, DEPENDENDO DA 
COMPLEXIDADE DA ALEGAÇÃO, CONTRATA SERVIÇOS ESPECÍFICOS 
PARA AVALIAR A VERACIDADE DOS FATOS RELATADOS INCLUSIVE 
COM LEVANTAMENTO, CASO NECESSÁRIO, DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS. O RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO É 
APRESENTADO AO COMITÊ DE ÉTICA, COLABORANDO PARA 
DECISÕES IMPARCIAIS E TRANSPARENTES, BEM COMO, GARANTIR 
QUE AS INFRAÇÕES E VIOLAÇÕES SEJAM SEGUIDAS DE MEDIDAS 
DISCIPLINARES APLICÁVEIS, INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL 
HIERÁRQUICO, SEM PREJUÍZO DAS PENALIDADES LEGAIS CABÍVEIS. 

Tanto as áreas relacionadas ao processo de investigação 
quanto o Comitê de Ética são responsáveis por manter o 
sigilo de todos os relatos recebidos e pela aplicação 
deste Código de Conduta. 

ONDE 
RELATAR?
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Qualquer descumprimento das orientações contidas neste Código 
de Conduta, serão passíveis de medidas disciplinares descritas na 
Política de Consequências, com base nas diretrizes do Comitê de 
Ética. 

O Grupo CRM também se reserva o direito de não contratar servi-
ços, não estabelecer relacionamento comercial ou romper o 
contrato com fornecedores de produtos e/ou serviços que corrom-
pam os princípios estabelecidos neste Código, sem prejuízo algum 
para o grupo CRM.

A prática de atos ilegais ou ilícitos, que violem ou possam violar a legislação e regula-
mentação vigentes, bem como eventuais violações ou suspeitas de violações a este 
Código de Conduta e às políticas e procedimentos, sujeitam os colaboradores do 
Grupo CRM às seguintes medidas disciplinares, conforme aplicável: 

(i) advertência verbal e ou feedback; (ii) advertência por escrito; (iii) Suspensão; (iv) 
demissão sem justa causa, (v) demissão por justa causa, (vi) ajuizamento de ações 
trabalhistas, cíveis e/ou criminais (se aplicável).

No caso de violações por terceiros fornecedores e prestadores de serviços, poderá 
ser determinado o encerramento do relacionamento e, se necessário, a adoção de 
medidas judiciais contra os envolvidos. 

As medidas disciplinares serão aplicadas pelo departamento de Recursos Humanos, 
que levará em consideração a gravidade dos atos praticados e a consistência das 
evidências obtidas e, quando necessário, as áreas do Jurídico e Comitê de Ética serão 
envolvidos.

Salvo se de outra forma expressamente prevista, apenas o Comitê de Ética poderá, 
diante de análise do caso concreto e observado políticas e procedimentos específi-
cos, autorizar eventuais exceções ao disposto neste Código de Conduta, cabendo à 
área de Compliance, o suporte e as orientações necessárias para tal atividade.

MEDIDAS DISCIPLINARES - 
DESCUMPRIMENTOS

LEMBRE-SE QUE A OMISSÃO TAMBÉM É CONSIDERADA UMA FALTA GRAVE.
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Os colaboradores ao receber este código de conduta firmarão um 
termo de Ciência e Compromisso. Por esse documento reconhe-
cem e confirmam seu conhecimento e concordância com seus 
termos e políticas relacionadas. Anexo 2

Embora o objetivo deste código seja abranger a maioria das situa-
ções relacionadas à ética e conduta em nossas atividades, novas 
podem surgir.  Deve-se consultar a equipe de Compliance em caso 
de quaisquer dúvidas ou em caso de hipóteses que exijam solução 
ou orientação adicional, a fim de assegurar que os valores expressos 
neste Código sejam preservados.  

A equipe de Compliance é responsável por esclarecer eventuais 
conflitos entre o conteúdo deste Código de Conduta e demais 
normas internas do Grupo CRM.  

A revisão e atualização do Código de Conduta e políticas internas 
estão a cargo da área de Compliance.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Todos somos responsáveis 
por ser guardiões da ética.
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ANEXO 1 
DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA

1. Solicitamos que TODOS preencham o questionário a seguir. Importante ressaltar 
que qualquer resposta positiva neste questionário deve ser justificada logo abaixo. 

2. Você possui Parentes que são colaboradores e/ou fornecedores do Grupo CRM? 
(   ) SIM  (   ) NÃO

3. Você possui algum relacionamento afetivo com outro colaborador e/ou 
fornecedores do Grupo CRM? (   ) SIM (   ) NÃO

4. Você possui Parentes que trabalham em empresas concorrentes do Grupo CRM? 
(   ) SIM (   ) NÃO

5. Você ou algum de seus Parentes possuem participação societária em alguma 
empresa capaz de influenciar as decisões das empresas com negócios ou contratos 
celebrados com o Grupo CRM (parceiros, terceiros, representantes, subcontratados, 
fornecedores, consultores, prestadores de serviços em geral)?  (   ) SIM (   ) NÃO

6. Você ou algum de seus Parentes possuem participação societária capaz de 
influenciar as decisões em empresas concorrentes do Grupo CRM? (   ) SIM (   ) NÃO

7. Você presta algum tipo de serviço (ex.: autônomo, consultor, prestador ou 
empregado) para outra EMPRESA: (   ) SIM (   ) NÃO

8. Você ou algum de seus Parentes exercem ou ocupam o cargo de Agentes 
Públicos? (   ) SIM (   ) NÃO 
Definição: serão considerados como agentes públicos: (i) qualquer autoridade ou 
agente de um governo, de uma organização pública nacional ou internacional ou de 
algum de seus departamentos, órgãos ou agências, qualquer que seja a hierarquia; (ii) 
qualquer alto funcionário, autoridade ou empregado de um partido político; (iii) os 
partidos políticos propriamente ditos.

9. Algum outro suposto conflito que queira declarar? (   ) SIM (   ) NÃO 

Caso você tenha respondido SIM a quaisquer das perguntas acima, detalhe a 
informação abaixo (nome, cargo, empresa, área, entre outras informações, que julgue 
importante) e envie o formulário preenchido para Compliance@grupocrm.com.br: 
R:
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/          /

Agindo de acordo com o nosso Código de Conduta e as políticas do Grupo CRM, o 
colaborador deverá se comprometer a relatar as ocorrências acima dispostas, sempre 
que surgir um potencial conflito de interesses diferente daqueles aqui declarados. Os 
dados pessoais eventualmente obtidos em decorrência do preenchimento deste 
formulário serão considerados de acesso restrito e tratados como confidenciais, nos 
termos da lei geral de proteção de dados

Declaro a veracidade das informações aqui prestadas, não havendo a omissão de 
nenhuma informação que possa influenciar em decisões que a EMPRESA necessite 
tomar acerca da presente declaração.

Nome completo:                                                                            CPF: 

Cargo: 

Unidade/área/dpto: 

Assinatura: 

ANEXO 2
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro que li, entendi, compreendi e concordo com as normas estabelecidas no 
Código de Conduta do Grupo CRM.

Assumo a obrigação de segui-lo enquanto estiver no Grupo CRM, inclusive reforço 
meu compromisso de não divulgar ou compartilhar informações pertinentes à 
empresa seja durante ou após a vigência de meu contrato de trabalho. 

Nome completo:                                                                       Área:

Matrícula:                                           Cargo: 

Local de trabalho: 

Assinatura:

Data: 
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