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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Na medida em que a COPAG trabalha para ser uma empresa inovadora de referência
mundial em entretenimento e diversão, há algo que continua sendo uma constante:
o nosso firme compromisso em fazer o que é certo, sempre! Este posicionamento delineia alguns de nossos valores essenciais: comprometimento com a responsabilidade
social, respeito, segurança total no ambiente de trabalho, preservação do meio ambiente, excelência e ética no relacionamento com todos os públicos que sustentam o nosso
crescimento, fazendo da COPAG uma empresa íntegra e confiável, onde todos nós podemos ter orgulho de trabalhar.

Ana Carolina Gonçalves - CEO
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POR QUE ESSE
CÓDIGO EXISTE?

A QUEM SE APLICA
O CÓDIGO?

Este Código de Conduta e Ética foi criado com
os seguintes objetivos:

• Colaboradores
• Clientes
• Prestadores de serviço
• Fornecedores
• Agentes públicos
• Sindicatos
• Acionistas
• Outras partes interessadas

• Assegurar que todas as decisões sigam as leis
brasileiras e sejam regidas por elevados padrões
de conduta e ética.
• Constituir uma cultura organizacional que preserve a reputação da COPAG junto à sociedade.
• Estabelecer uma conduta organizacional que
proteja a empresa de perdas financeiras decorrentes de extorsão, fraude, roubo ou outras práticas desonestas.
• Preservar a integridade física e moral dos nossos colaboradores.
• Tornar de conhecimento de todos a Lei Nacional Anticorrupção (Lei 12846/2013), a fim de que
as condutas dos colaboradores e parceiros, na
interação com a administração pública e seus
entes, sejam sempre realizadas dentro do mais
elevado nível de padrão ético.

VIOLAÇÕES E MEDIDAS
DISCIPLINARES
A determinação da medida disciplinar ou corretiva em caso de descumprimento deste Código
será definida pelo Comitê de Ética e pode variar
de uma advertência verbal até uma demissão
por justa causa, dependendo da gravidade da
infração. Os casos de infração à lei serão encaminhados às autoridades competentes.

CERTO X ERRADO
Para ajudar no entendimento deste Código, criamos uma sessão Certo x Errado, onde, através
de exemplos práticos e simulações de casos que
podem ocorrer no dia a dia do nosso trabalho,
mostramos a melhor atitude a ser tomada e indicamos o posicionamento esperado pela COPAG.
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COMPROMETIMENTO COM
A RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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COMPROMETIMENTO COM A
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A COPAG está comprometida em conduzir suas atividades em conformidade com as leis e regulamentações nos âmbitos trabalhistas, de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Mais do
que respeitar os aspectos legais, esperamos que os colaboradores interajam entre si e com quaisquer terceiros e cliente final com cordialidade, confiança, respeito e honestidade, independente de
posição hierárquica, cargo ou função.

TRABALHO INFANTIL
Nenhuma criança ou adolescente menor de 16
anos deve ser empregada em nossa fábrica ou
por fornecedores que produzam ou forneçam
qualquer produto ou serviço para COPAG.

• Condutas Proibidas
Nenhum de nossos colaboradores está autorizado a contratar ou permitir o trabalho
de crianças em nossas instalações.

CERTO OU ERRADO?
Um dos nossos fornecedores veio
realizar uma entrega acompanhado por uma criança. A portaria
permitiu o ingresso e não relatou
o a ocorrência ao departamento
de Gente e Gestão.

Um dos nossos fornecedores veio
realizar uma entrega acompanhado por uma criança. Nossa portaria
não permitiu que a mesma ingressasse em nossa fábrica e relatou
o caso ao Gente e Gestão para as
devidas tratativas.
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TRABALHO FORÇADO
E PRÁTICAS DISCIPLINARES
Não admitimos o trabalho forçado ou compulsório,
tampouco a aplicação de qualquer tipo de punição
corporal, mental, coerção física e abuso moral.

• Condutas Proibidas
Nenhum de nossos colaboradores está autorizado a requerer qualquer tipo de “depósito”, reter
documentos originais, punir ou forçar qualquer
colaborador a realizar o trabalho de forma involuntária, incluindo horas extras.

CERTO OU ERRADO?
João é gerente e precisa entregar um
pedido com urgência e, para isso, precisa
que os colaboradores da área industrial
façam horas extras. Ele comenta que irá
se lembrar bem dos colaboradores que
não puderam fazer horas extras por causa de compromissos particulares

João não ameaça sua equipe e entra em acordo com os colaboradores
para decidir quem poderá fazer horas
extras, a fim de concluir a demanda e
entregar o pedido a tempo.

Vânia trabalha no departamento de Gente e Gestão e retém documentos dos colaboradores, informando que o fez a pedido do gerente, e que só irá devolvê-los
quando o trabalho for concluído.

Vânia, que trabalha no departamento
de Gente e Gestão, não retém nenhum
documento pessoal do colaborador,
pois sabe que essa é uma prática proibida dentro da COPAG.
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HORÁRIO DE
TRABALHO E
REMUNERAÇÃO
Prezamos pela qualidade de vida dos nossos colaborares e, por isso, garantimos o cumprimento
de todas as leis nacionais e locais, acordos coletivos (se aplicável) e requisitos normativos e
dos clientes, com relação à salário, benefícios e
horas de trabalho aplicáveis.

• Condutas Proibidas
Não é permitido contratar colaboradores com
um salário inferior ao definido por lei. É proibido
solicitar a um colaborador que efetue mais horas extras que o permitido por lei.
Nota: Informações complementares e procedimentos relativos à remuneração e jornada de
trabalho podem ser acessados no Manual do
Colaborador.

MINERAIS
DE CONFLITO
A COPAG tem como compromisso não utilizar
componentes e materiais oriundos de minerais
(Tântalo, Estanho, Tungstênio, Ouro) de áreas de
conflito que, direta ou indiretamente, financiem ou
beneficiem grupos armados na República Democrática do Congo (RDC) ou nos países vizinhos.
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CERTO OU ERRADO?
Um gerente contrata o colaborador seguindo o salário base, definido por lei e pelas convenções
coletivas da categoria da qual ele
está inserido.

Um gerente contrata o colaborador com um salário inferior ao
mínimo definido por lei prometendo que isso será ajustado após o
período de experiência.

João é gerente e respeita o limite
máximo de carga horária permitida por lei. Ele organiza a escala
dos funcionários de modo a entregar os pedidos em dia. Caso seja
necessário e em casos extraordinários, ele informa as horas extras
ao Gente e Gestão.

João é gerente e pede ao impressor que trabalhe 12 horas todos
os dias da semana para adiantar
os pedidos e reduzir os prazos de
entrega.

O colaborador recebe o seu salário em dia todos os meses.

O trabalhador não tem data certa
para receber seu salário.

VOCÊ SABIA?
O Congo e outros países vizinhos estão em conflito armado brigando por poder há anos. Este
conflito já matou milhares de pessoas inocentes,
incluindo mulheres e crianças. Não consumir os
minerais que vem desta região é uma forma de
enfraquecer estes grupos guerrilheiros e acabar
com o conflito.

O Tântalo, Estanho, Tungstênio e Ouro são chamados de minerais de conflito pois são extraídos de
minas na África Central que ficam nas regiões em
guerra. Estes tipos de minerais são utilizados comumente em componentes eletrônicos como os
utilizados em celulares, videogames ou carrinhos
por controle remoto.
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RESPEITO

DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
A COPAG acredita no potencial das pessoas e
respeita indivíduos de todas as origens, capacidades, orientações e opiniões.
Cremos que a diversidade de pessoas e ideias
inspira inovação e proporciona conhecimento.

• Nossas Práticas
Contratamos, retemos e promovemos os colaboradores com base em suas qualificações, habilidades, conquistas e méritos.
Tratamos uns aos outros com dignidade e respeito, promovendo um ambiente de comunicação franca e aberta.

DISCRIMINAÇÃO
E ASSÉDIO
A COPAG repudia a discriminação de cor, raça,
religião, ideologia política, sexo, idade, condições físicas, sociais, profissionais ou quaisquer
outras razões.
O colaborador que, porventura sofrer discriminação ou se sentir vítima de assédio sexual, desrespeito ou de pressões que o levem a trabalhar
com receio, deverá denunciar o caso por meio
dos Canais de Manifestações.
As denúncias feitas pelos colaboradores serão
devidamente investigadas, com garantia do anonimato e na não retaliação ao denunciante, em
conformidade com a legislação pertinente.

MAS AFINAL,
O QUE É ASSÉDIO?
Quaisquer situações que envolvam humilhação, intimidação, exposição ao ridículo, hostilidade ou constrangimento são
consideradas assédio, sejam elas relacionadas a cor, sexo, orientação sexual,
idade, etnia, competência, condição médica, religião, ideologia política, nacionalidade ou condição social. O assédio moral consiste em expor alguém a situação
de humilhação discriminatória de modo
repetitivo e constante.
O assédio sexual, por sua vez, é definido
como o constrangimento de alguém com
a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se de
condição de superioridade hierárquica
ou influência sobre a vítima, inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função.
Se você se sentir assediado, faça uma
denúncia utilizando nossos canais de
manifestação!

• Condutas Proibidas
A COPAG não admite que colaboradores tenham
uma postura ofensiva, seja ela verbal, física ou
virtual, que constranja outros colegas.
Também não é tolerada a prática de atos que
configurem discriminação ou assédio moral ou
sexual durante sua atividade profissional, dentro
ou fora do ambiente corporativo. Àquele que o
fizer estará sujeito a sofrer sanções previstas
neste Código, assim como será responsabilizado
civil e criminalmente pelos seus atos.
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CERTO OU ERRADO?
Vanessa é funcionária da COPAG e
percebe que um gerente tem agredido verbalmente diversos membros da equipe, repetidamente,
mas prefere continuar calada,
sem fazer nada nem levar o caso
ao Representante dos empregados, Gente e Gestão, ou canais de
manifestações disponíveis.
Natália deseja se candidatar a ser a
primeira mulher a ocupar uma vaga
de operador de máquinas, mas escuta dos colegas que “este não é
trabalho para mulher”, sem sequer
ter provado suas competências.
Diante de um problema muito grave, o gestor da área fica nervoso
e chama todo o time de burro e
incompetente.
Jorge não convida Lola para uma
partida de Truco patrocinada pela
empresa porque ele acredita que
mulheres geralmente acham o
jogo de Truco chato.

Vanessa entra em contato com o Representante dos empregados para
relatar que um gerente tem agredido
verbalmente diversos membros de sua
equipe repetidamente. Além de saber
que é o certo a se fazer, ela conhece as
políticas da empresa e não tem medo
de sofrer qualquer retaliação.
N
 atália se candidata para uma vaga de
operador de máquinas para a qual nenhuma mulher se candidatou antes. Ela
é contratada para o trabalho com base
em suas qualificações, exclusivamente.
Diante de um problema grave, o gestor
da área procura entender o que aconteceu e, caso seja necessário, conversa em particular, de forma educada e
respeitosa, com os colaboradores diretamente envolvidos no caso.
Jorge é inclusivo e convida a todos
seus colegas, seja da sua equipe ou
não, para uma partida de Truco patrocinada pela empresa e entende que
todos têm o direito de participar do
momento de lazer.
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LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO E
DIREITO A ACORDO
COLETIVO

LIBERDADE DE
PRÁTICA RELIGIOSA

A COPAG respeita o direito que todo colaborador tem de formação e associação aos sindicatos de trabalhadores de sua escolha, assim
como a possibilidade de negociarem acordos
coletivamente.

• Condutas Proibidas
Não é permitido que qualquer membro, independente de cargo ou função, impeça outros colaboradores de se associarem ao sindicato.

Assim como para outras orientações, a COPAG
respeita a livre escolha de religião dos nossos colaboradores e garante que todos tenham o direito de
trabalhar em um ambiente que suporta e acomoda todas as práticas religiosas. Da mesma forma, a
empresa espera que este respeito seja praticado,
de forma mútua, entre seus colaboradores.

• Condutas Permitidas
É permitida a manifestação de prática religiosa
desde que previamente validada de acordo com
procedimento interno e gerente do setor.

ENVOLVIMENTO
POLÍTICO
A COPAG estimula o debate político, desde que
seja promovido de forma democrática e pacífica. Espera-se que nenhum colaborador utilize
de seu relacionamento ou cargo na COPAG para
propagar posicionamentos e ideologias políticas, tampouco usar o ambiente de trabalho para
fazer campanha política para si ou terceiros.
Todo colaborador tem como dever informar o
eventual enquadramento no conceito de Pessoa
Politicamente Exposta no momento de sua contratação, fornecendo detalhes sobre o tema.
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RELACIONAMENTOS
AFETIVOS E RELAÇÕES
DE PARENTESCO
Entendemos que podem ocorrer situações em
que nossos colaboradores possuam relações de
parentesco, entre si, ou que se envolvam afetivamente com um colega de trabalho. Para evitar
que seja verificado um conflito de interesses,
estabelecemos como regra que não poderá haver subordinação hierárquica, direta ou indireta,
nessas situações.

• Condutas Permitidas
O colaborador pode ter uma relação de parentesco ou estar em um relacionamento afetivo
com outro, desde que não haja qualquer nível de
subordinação hierárquica ou influência em decisões de gestão entre eles.
Sempre que ocorrer um caso de envolvimento,
seja por parentesco ou afetivo, entre colaboradores da mesma cadeia hierárquica, a situação
deve ser reportada ao gestor imediato para que
o caso seja avaliado e, conforme for, os colaboradores remanejados de área.

• Condutas Proibidas
O colaborador não pode, em nenhuma hipótese,
intervir no processo de contratação ou de avaliação de uma pessoa que seja seu parente.
Também não é permitido esconder a existência
de vínculo afetivo ou relação de parentesco entre membros da mesma cadeia hierárquica, sendo tal omissão considerada uma falta grave.
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SEGURANÇA TOTAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO
E PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE
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SEGURANÇA TOTAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO
Saúde e Segurança são temas da maior relevância para a COPAG. Temos como política a priorização da vida e integridade do nosso quadro de
colaboradores, acima de qualquer outro objetivo. Por isso, queremos proporcionar um ambiente de trabalho no qual todos se sintam seguros
para exercerem suas atividades.

Adicionalmente, os colaboradores devem demonstrar compromisso em relação à segurança,
tanto pessoal quanto de terceiros.

• Conduta Esperada

Os regulamentos de Segurança estão disponíveis no Manual do Colaborador, Fichas de Instrução de Segurança e PA 09 Saúde e Segurança
do Trabalho.

Os colaboradores devem cumprir todas as regras estabelecidas e comunicadas para o cumprimento das leis, políticas, práticas e procedimentos relacionados ao tema.

Líderes devem tratar as preocupações de segurança seriamente, resolvendo os problemas
com adequado senso de prioridade.

CERTO OU ERRADO?
Liz recebe os seus EPI´s, mas acha
que não precisa deles e prefere não
usar. Quando resolve utilizar, faz de
qualquer jeito, sem procurar saber
se está sendo da forma correta.
Kevin precisava resolver uma questão e achou que não teria problema
em deixar, mesmo que por cinco
minutinhos, um pallet em frente à
saída de emergência.

Liz recebe os seus EPI´s e utiliza conforme orientações recebidas.

Kevin sabe que é proibido obstruir saídas de emergências e, mesmo que tenha
que resolver outro problema, prefere
deixar o pallet num lugar seguro, que
não atrapalhe a circulação. Ele sabe que
é melhor manter a segurança do que ganhar tempo.
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PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
VOCÊ SABIA?
Incentivada pela elevada demanda por
produtos madeireiros, a extração ilegal é
a maior causa de destruição da floresta
Amazônica.
Não comprar madeira de fonte duvidosa
significa proteger a nossa floresta.

A COPAG desenvolve suas atividades empresariais de maneira a respeitar, proteger e preservar
o meio ambiente. Estamos comprometidos em:
• Apoiar a sustentabilidade ambiental;
• Utilizar recursos e energia de forma eficiente;
• Utilizar a tecnologia a nosso favor, a fim de minimizar o impacto ambiental, onde for viável e
apropriado.
• Melhorar continuamente nosso Sistema de
Gestão Ambiental.

MADEIRA ILEGAL
Vetamos o uso de madeira extraída de forma ilegal em nossas instalações, assim como produtos
derivados da mesma, tais como móveis e suportes. Desta forma, além de visar a preservação
ambiental, também atendemos ao legislação
ambiental e colaboramos com o desenvolvimento sustentável do planeta.

• Conduta Esperada
Os colaboradores devem estar comprometidos
com a redução de desperdícios e usar os recursos de forma consciente. Profissionais cujo trabalho impacta o meio ambiente devem estar totalmente familiarizados com as licenças, exigências
e procedimentos aplicáveis ao seu trabalho.

CERTO OU ERRADO?
A Daniela costuma escovar os
dentes deixando a torneira aberta.

Daniela sabe da importância de economizar água, por isso fecha a torneira
sempre que escova os dentes ou ensaboa suas mãos.

Cada vez que vai beber água, João
usa um copo descartável novo.

João prefere utilizar a sua própria garrafinha de água, evitando o uso excessivo
de copos descartáveis.
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EXCELÊNCIA
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EXCELÊNCIA
PRESERVAÇÃO DOS
BENS E RECURSOS
DA COPAG
Entendemos que nossas instalações, infraestrutura (física e virtual), equipamentos, veículos,
mobiliário, informações, conhecimento, recursos e ativos financeiros, dentre outros, são bens
e recursos materiais da COPAG. Os colaboradores devem utilizá-los com prudência, respeitando as normas de segurança, bem como preservar sua integridade.

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
Nossos colaboradores contam com diversos ativos eletrônicos para o desenvolvimento de suas
atividades profissionais rotineiras. Arquivos
criados, recebidos ou armazenados nos equipamentos eletrônicos e sistemas de comunicação
fornecidos pela COPAG são considerados de
propriedade da empresa.

• Conduta Esperada
• Utilizar o telefone, a internet e a impressora
apenas para a rotina de trabalho.
• Manter dados e documentos organizados na
rede evitando perda de informação valiosa.
• Utilizar o aplicativo Skype for business apenas
quando estiver em seu posto de trabalho, facilitando e agilizando a informação dentro da organização.
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SEGURANÇA DE
DADOS FUNCIONAIS
A COPAG garante que os dados e informações
pessoais dos nossos colaboradores serão protegidos, mantendo o acesso à informações do
arquivo funcional restrito ao pessoal autorizado.
O respeito ao sigilo é estendido a todas as informações constantes dos arquivos da COPAG.

• Condutas Permitidas

• Condutas Proibidas
É expressamente proibido o uso da rede COPAG
para obtenção de lucros pessoais, atividades ilícitas, ilegais, não-éticas, preconceituosas, que envolvam pornografia, pedofilia, incitação à violência e downloads de arquivos protegidos por leis.
Também não é permitido responder pesquisas
externas através de telefone ou internet, em
nome da COPAG, a menos que essas pesquisas
sejam autorizadas pela gerência.
É proibida a instalação de qualquer tipo de programa (mesmo que freeware ou de uso livre) que
não os utilizados pela empresa.
Alterar ou retirar qualquer componente instalado nos equipamentos (hardware e software)
também não está autorizado.
Não é permitido burlar o sistema de restrição de
sites e aplicativos da empresa, seja por vírus, acesso à proxy ou qualquer outro tipo de programa.
Nota: Todas as ações ou transações efetuadas na
internet são de inteira responsabilidade do detentor da credencial de acesso e são monitoradas.
Maiores instruções sobre a utilização de recursos de tecnologia e segurança da informação
podem ser acessadas em PA 08 Utilização de
Microcomputadores.

Informações de nossos colaboradores apenas
poderão ser transmitidas externamente mediante autorização do próprio, salvo situações tais
como confirmação de emprego ou atendimento
de investigações legais ou determinação judicial.
O colaborador terá a obrigação de manter sempre atualizado o cadastro dos dados pessoais
na COPAG.
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PROTEÇÃO DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Os dados e informações produzidos ou armazenados internamente fazem parte de nossa
estratégia competitiva e de nosso patrimônio
intangível. Tais dados e informações devem ser
armazenados de forma segura e nunca compartilhados com ninguém de fora da COPAG.
Nossos colaboradores devem sempre manter a
confidencialidade em relação à relatórios, planilhas, dados, pesquisas, informações financeiras
e outros elementos aos quais tenham tido acesso durante o exercício de suas atividades.
Todos os colaboradores têm o dever legal e
moral de confidencialidade perante a COPAG,
permanecendo o compromisso de confidencialidade válido mesmo após o término do contrato
de trabalho ou do seu relacionamento comercial
com a empresa.
Ocasionalmente, a COPAG recebe informações
confidenciais de outras empresas e parceiros

comerciais, cuja divulgação está geralmente
amparada por acordos de confidencialidade, de
forma que os colaboradores devem proteger tais
informações conforme exigências do acordo e,
na ausência de regras mais rígidas, deste Código.
• Condutas Permitidas
Troca de informações em reuniões de negócio
ou em reuniões de benchmarking com colaboradores de outras empresas são permitidas, desde
que nossas informações, dados e relatórios considerados confidenciais não sejam divulgados,
exceto quando existente um acordo de confidencialidade (NDA) firmado entre a COPAG e
tais empresas.

• Condutas Proibidas
Não permitimos que o colaborador discuta ou, de
qualquer forma, repasse informações a respeito
dos negócios da COPAG que não tenham sido
publicamente divulgados. Tal sigilo deve ser mantido tanto em relação a terceiros quanto em relação a membros de outras equipes da COPAG que
não necessitem receber essa informação para
desempenhar suas funções adequadamente.
É proibido filmar, fotografar e circular nas nossas instalações desacompanhado de um colaborador da COPAG.
Para outras orientações, consultar o procedimento – PA 30 Proteção de Informações e Propriedade Intelectual.

FIQUE LIGADO
São comuns histórias de estratégias e negócios confidenciais que foram descobertas antes de sua divulgação oficial devido
a conversas em elevadores, táxis e restaurantes. Não gostaríamos que o mesmo
acontecesse com nossos produtos!
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CERTO OU ERRADO?
P
 eter tem acesso aos relatórios
da empresa, mas termina falando
sobre seu conteúdo em conversas
com gente de outros setores e até
mesmo de fora da COPAG.

Peter tem acesso a um relatório trimestral da COPAG, mas ele sabe que este é
um conteúdo confidencial e que deve
guardar a informação para si, sem contar
a ninguém.

David comparece a uma reunião
confidencial na qual fica sabendo
dos planos da COPAG de lançar um
jogo inovador. Ele fica tão feliz com
a novidade que resolve postar a informação nas suas redes sociais.

David foi chamado para comparecer a uma
reunião confidencial na qual descobre um
lançamento de um jogo inovador. Apesar
da animação em querer dividir a informação, ele entende que ainda é um projeto
secreto e deve aguardar o lançamento oficial por parte da empresa.

A turma da COPAG adora marcar
presença nas redes sociais. É
comum os colaboradores postarem fotos nos escritórios próximos aos projetos de Marketing e
PD&E, sem se preocupar com o
que pode aparecer.

A turma da COPAG adora marcar presença
nas redes sociais! Mas ela também entende que é preciso ter cuidado com as fotos
que posta, por isso evita tirar fotos em ambientes de trabalho, sobretudo naqueles
que possam comprometer o lançamento
de algum projeto inédito.

PRECISÃO DOS REGISTROS DA EMPRESA
Entendemos que Registros de qualidade permitem tomar decisões conscientes, bem como
cumprir com suas obrigações legais. Eles também ajudam a manter a reputação de integridade perante todos os públicos.
Por isso, é importante que todas as transações
estejam refletidas com exatidão nos registros da
Empresa, no tempo certo. Os registros devem ser
completos, precisos e confiáveis, bem como suportados por documentação apropriada. Ativos,
passivos, receitas e despesas não registrados
não são admitidos, em nenhuma circunstância.
A COPAG tem como uma das políticas de trabalho a adoção de boas práticas contábeis, financeiras e de auditoria, por isso a importância que
todos tenham responsabilidade com esses documentos e garantam a qualidade dos registros.
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ÉTICA
NO RELACIONAMENTO
COM TODOS OS PÚBLICOS
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ÉTICA NO RELACIONAMENTO
COM TODOS OS PÚBLICOS

CLIENTES
Os clientes são a razão da existência de qualquer
negócio. Na COPAG, acreditamos que não se
pode conquistar clientes sem adotar uma postura ética em todos os momentos dessa relação.

• Condutas Permitidas
Todos nossos colaboradores devem tratar o
nosso cliente com honestidade e transparência.
Devemos ofertar nossos produtos de maneira
absolutamente verdadeira.

• Condutas Proibidas
Prezamos pelo respeito e confiança com o nosso cliente e entendemos que não podemos oferecer ou anunciar algo que sabidamente não
poderá ser cumprido.

CONCORRENTES
E FORNECEDORES
Nossos colaboradores são responsáveis por negociar, de modo justo, com fornecedores, distribuidores, concorrentes e terceiros, respeitando
a livre concorrência. Respeitamos nossos concorrentes e desejamos competir com eles de
maneira leal e lícita.
Nenhuma pessoa dentro da COPAG tem autorização para discutir nossos preços ou informações confidenciais, manipular processos, ajustar
ou combinar valores com nossos concorrentes.

• Condutas Permitidas
O colaborador pode conhecer e manter relações pessoais com funcionários de empresas
concorrentes da COPAG, desde que não sejam
discutidos assuntos que envolvam informações
confidenciais da nossa companhia e/ou do concorrente em questão.

• Condutas Proibidas
Também não está autorizado que um colaborador mantenha contato com membros de companhias concorrentes com o intuito de fornecer
informações confidenciais da COPAG, combinar
preços ou excluir de alguma forma a participação de um concorrente.
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CERTO OU ERRADO?
Manoel combina um acordo com
um colaborador de uma empresa
concorrente sobre o aumento de
preços que ambos oferecerão
aos clientes.
Luís está entrevistando uma candidata ao cargo de gerente, que
anteriormente trabalhou em uma
empresa concorrente para a COPAG. Para se sair bem e conseguir
o emprego, ela acha que deve dividir com ele algumas informações
que poderiam ser úteis para a COPAG. Luís acha ótimo e incentiva
que ela continue falando para depois repassar esses dados dentro
da COPAG.

FEIRAS DE NEGÓCIOS
Feiras de negócios são oportunidades importantes para que nossos produtos sejam exibidos e
tenhamos contatos comerciais. No entanto, a
participação nesse tipo de evento apresenta riscos relacionados ao direito da concorrência já
que outras empresas e distribuidores (clientes)
encontram-se presentes. Por isso, reforçamos
a necessidade que nossos colaboradores atendam as regras de conduta abaixo destacadas:

• Condutas Esperadas
Com concorrentes:
Ao visitar uma feira, é permitido colher e fornecer informações públicas que estejam disponíveis no evento, a qualquer visitante, incluindo
as que estiverem nos estandes. No entanto, é
imprescindível que, junto a essas informações,
também tenham os dados de quando e de qual
feira específica elas foram obtidas.

Manoel conhece um funcionário da empresa concorrente e mantém uma relação de amizade com ele, mas ambos já
combinaram que o assunto de trabalho
não entra na conversa. Ele sabe que deve
guardar para si todas as informações no
que diz respeito à COPAG. Manoel também entende que cada empresa tem sua
política de preços e que esta não deve ser
acertada em conjunto com nenhuma outra do mercado.
Luís está entrevistando uma candidata a
gerente e ela quer lhe falar sobre quando
trabalhou para um concorrente. As informações poderiam ser úteis para a COPAG.
No entanto, Luís pede a ela que guarde essas informações para si.
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É permitido tirar fotos ou realizar filmagens (dos
estandes e dos produtos, mas não das pessoas),
da mesma maneira que qualquer pessoa que visite os estandes poderia fazer.
Assim como qualquer visitante da feira, o colaborador pode fazer perguntas casuais e pontuais sobre características de produtos que sejam de conhecimento público. É importante, no entanto, ter
cuidado com informações sensíveis do ponto de
vista comercial, que não devem ser questionadas.
Com distribuidores (clientes):
É permitido buscar e fornecer quaisquer informações, assim como fazer parte de qualquer
discussão, exceto nos casos indicados acima.

O QUE FAZER EM
CASO DE DISCUSSÕES
INADEQUADAS?
Encerre quaisquer discussões inadequadas imediatamente, e deixe
claro que está se afastando da
discussão em questão.
Imediatamente relate a discussão e
sua reação a ela ao departamento e
ao seu gestor, que buscará orientação com o departamento jurídico.
Não realize nenhuma correspondência (adicional) interna sobre o
tópico em questão.

 • Condutas Proibidas
Com concorrentes:
Não é permitido marcar visitas prévias a estandes de concorrentes, durante as quais o colaborador teria uma reunião formal ou informal com
um representante de uma concorrente, exceto
nos casos em que houver a aprovação do Management Committe ou CEO.
É proibido Fazer uma lista de questões a serem
feitas a um representante de uma concorrente
no estande dele.
Os colaboradores não devem envolver-se em
conversas ou concluir acordos que estejam relacionados aos seguintes tópicos:
• Preços, políticas de afixação de preços, aumentos, descontos, abatimentos, condições de
preços;
• Quota de produção ou de vendas, ou lançamento de produtos;
• Licitações (públicas ou privadas);
• Territórios ou clientes para os quais as vendas
serão, ou não, realizadas.
• Comportamento coordenado, no sentido mais
amplo, que possa reduzir a concorrência.
• Fazer a troca de quaisquer outras informações
sensíveis, do ponto de vista comercial, ou estratégicas (como custos de produção, quantidades, volume de negócios, vendas, capacidades, planos de marketing, riscos, investimentos,
tecnologias...) durante ou após a feira de negócios, de maneira oral ou por escrito.
Com distribuidores (clientes):
• Não é permitido discutir ou forçar a manutenção de preços ou margens de revenda.
• O colaborador não está autorizado a discutir ou
impor restrições sobre quando e para quem os
distribuidores poderão efetuar as vendas.
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CONTRATAÇÃO DE
FORNECEDORES
E PARCEIROS
COMERCIAIS

Muitas vezes, conhecemos ou mantemos relacionamento de amizade com parceiros comerciais da COPAG, o que pode ser interpretado
como conflito de interesse. Assim, a contratação
de fornecedores e parceiros comerciais deve
sempre ocorrer de forma justa, transparente e
documentada.

• Condutas Permitidas
Você pode recomendar a contratação de fornecedores com quem tenha alguma relação pessoal, desde que não participe ou exerça influência
no processo de tomada de decisão sobre a contratação e que formalize previamente a situação
de seu conflito perante o seu gestor direto.

• Condutas Proibidas
O colaborador não está autorizado a influenciar
de qualquer forma na decisão sobre a contratação de um parceiro comercial com quem tenha
alguma relação de parentesco ou de amizade ou,
ainda, de quem espere receber algum benefício
pessoal.

CERTO OU ERRADO?
Alice é gestora e não está satisfeita
com a atual empresa que presta assessoria para a COPAG. A filha dela
trabalha em uma assessoria e ela
achou melhor trocar de empresa,
contratando a nova sem passar por
nenhum processo de seleção.

João ficou sabendo que a área de
Supply Chain está precisando de fornecedores para uma obra na fábrica.
Como ele é amigo do Pedro, que trabalha neste setor, os dois combinaram que a empresa da qual o irmão de
João é dono iria fornecer o material
necessário.

Alice é gestora e não está satisfeita com
a atual empresa que presta assessoria
para a COPAG. Ela solicitou propostas
de outras empresas que possam prestar
esse serviço, incluindo a assessoria na
qual a filha dela trabalha, para que todas
possam participar de um processo de
seleção. Como ela conhece as normas
da COPAG, junto à proposta, anexou um
documento informando o conflito de interesse, e repassou para que outro gestor
escolha, levando em conta, unicamente,
as competências de cada empresa.

João ficou sabendo que a área de Supply
Chain está precisando de fornecedores
para uma obra na fábrica. Ele é amigo de
Pedro, que tralha neste setor, e indicou
a empresa do amigo como uma das opções para participar da concorrência. Pedro analisou todas as opções e escolheu
àquela que melhor irá atender às necessidades da COPAG, independente de sua
amizade com João.
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FRAUDE

São exemplos de fraude a falsificação de documentos (como recibos e notas), a alteração indevida de dados contábeis e a alocação proposital
de despesas em centros de custos inadequados.

• Condutas Proibidas
O colaborador não pode, em nenhuma hipótese,
prestar contas utilizando-se de recibos forjados
ou que não correspondam ao gasto efetivamente realizado. Da mesma forma, não é permitida a
aprovação de despesas por um colaborador que
não possua competência para tal.
É proibido ocultar, alterar, falsificar, manipular ou
omitir intencionalmente qualquer tipo de informação ou documento, como balanços, relatórios,
documentos fiscais, dinheiro, provas e notas.
A fraude ocorre quando o colaborador, por qualquer ação ou omissão intencional, induz a COPAG, seus colegas de trabalho, ou algum terceiro, fornecedor ou cliente a erro a fim de receber
alguma vantagem para si ou para terceiros.

Além de ser proibida dentro da COPAG, a fraude
também é considerada crime e o colaborador
estará sujeito a punições legais perante às autoridades competentes.

CERTO OU ERRADO?
João vai fazer uma viagem de negócios
e, quando chega ao aeroporto, pede ao
motorista de táxi que emita o recibo
com valor maior que o realizado.

João precisa pegar um táxi para o aeroporto em uma de suas viagens de trabalho. Chegando ao destino, o taxista emite
um recibo com o valor exata da corrida.

Com a finalidade de atingir as metas
de venda, Rita registra uma grande
venda no último dia do mês, apesar
do pedido não ter sido confirmado
pelo cliente.

Mesmo tendo que atingir as metas de venda, Rita registra, apenas, os pedidos que
foram confirmados pelos clientes.

Todo mês Raul preenche o relatório
de reembolso das despesas efetuadas por ele, mas ele não é muito
organizado e sempre se esquece
de guardar, ou até mesmo perde, os
comprovantes, mas mesmo assim coloca como gastos no relatório.

Todo mês Raul preenche o relatório de
reembolso, com informações precisas e
apresenta todos os comprovantes, que
ele guarda em uma pasta.
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CORRUPÇÃO
E SUBORNO
Todos os colaboradores, sem exceção, inclusive
terceiros que estejam trabalhando em nome da
COPAG, clientes e fornecedores, têm a responsabilidade de assegurar que não estejamos envolvidos em atividades de corrupção, atentando
ao descrito neste Código.

MAS AFINAL O QUE
É CORRUPÇÃO?
Entende-se por corrupção todo ato que
envolva a promessa, o oferecimento ou
a entrega, direta ou indireta, de dinheiro
ou de quaisquer outros benefícios, independentemente do seu valor econômico,
com o objetivo de obter alguma vantagem ilícita para si, terceiros ou até mesmo para a COPAG.

• Condutas Proibidas
A COPAG adota tolerância zero em relação
a atos de corrupção!
Nenhum colaborador, cliente ou fornecedor tem
autorização para oferecer ou receber nenhum
pagamento ou vantagem indevida de eventuais
parceiros comerciais ou quaisquer agentes públicos, direta ou indiretamente, com o objetivo
de conseguir alguma vantagem ilícita ou imoral
para si, terceiros ou para a empresa.

VOCÊ SABIA?
• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva)
é um crime previsto pelo Código Penal,
com pena que pode chegar a até 12 anos
de reclusão.
• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são responsáveis por qualquer ato
de corrupção do qual elas se beneficiem,
ainda que nenhum de seus funcionários ou
alta direção saiba que tal ato foi cometido.
Dessa forma, precisamos ter cuidado redobrado ao contratar intermediários, conceder patrocínios ou fazer doações para
nossos clientes (atuais ou em potencial).

DOAÇÕES
E PATROCÍNIOS
Doações são contribuições realizadas exclusivamente de modo voluntário e sem a expectativa
de obter qualquer retorno. O recebimento de
qualquer contrapartida descaracteriza a doação, o que pode acarretar sérias consequências
fiscais e administrativas para a COPAG. O patrocínio caracteriza-se pela divulgação do nome e
da imagem da empresa, dos seus produtos ou
dos seus serviços através de sua associação a
eventos, atividades, entidades desportivas ou
culturais. Com exceção das ações de propaganda e marketing, as atividades de patrocínio
devem ser destinadas a instituições sem fins
lucrativos que desenvolvam atividades relativas
à pesquisa, educação, cultura, esportes ou programas sociais.
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do não agiu com integridade no cumprimento de
sua obrigação de atuar no interesse da empresa.

• Condutas Permitidas
Os pedidos de patrocínios devem ser feitos por
escrito, nos quais deve constar exatamente o valor desejado e a finalidade para qual será usado.
Todas as solicitações devem ser encaminhadas
às áreas responsáveis por sua aprovação.

• Condutas Proibidas
Nosso colaborador não está autorizado a oferecer, prometer ou entregar uma doação ou um
patrocínio em nome da COPAG para qualquer entidade, pública ou privada, sem que sejam previamente obtidas as devidas autorizações internas.
O processo para concessão de doações e patrocínios deve ser transparente e devidamente documentado. O pagamento ou a entrega de bens
relativos a doações e patrocínios deve sempre
ser realizado diretamente à instituição ou pessoa
beneficiária. Não é permitida a negociação ou
autorização do pagamento de quaisquer valores
relativos a terceiros que não sejam os beneficiários finais do patrocínio ou da doação.

CONFLITO DE
INTERESSES
O conflito de interesses ocorre quando um colaborador se encontra em uma situação que possa
levá-lo a tomar decisões motivadas por outros
interesses que não sejam os da COPAG.
O conflito pode ser acontecer de três formas:
• Real: uma situação em que existe, de fato, um
claro conflito de interesse;
• Potencial: uma situação que pode evoluir e se
tornar um conflito de interesse real;
• Aparente: uma situação em que uma pessoa
poderia razoavelmente concluir que o emprega-

O conflito existe mesmo nas situações em que
nenhum ato prejudicial tenha sido produzido,
pois um aparente conflito de interesse é capaz
de enfraquecer a confiança ou credibilidade,
seja na COPAG ou no colaborador. Portanto,
toda situação de conflito de interesse seja real,
potencial ou aparente deve ser evitada e declarada nos canais de comunicação disponíveis
para que possa ser tratada da forma apropriada.

• Condutas Permitidas
O colaborador pode desempenhar atividades
paralelas, desde que elas sejam sempre realizadas fora do horário de trabalho, não prejudiquem o seu rendimento no trabalho e não conflitem com os interesses da COPAG ou com as
atividades por ela desenvolvidas.

• Condutas Proibidas
Não é permitido desenvolver atividades paralelas junto aos concorrentes da COPAG.
O colaborador não pode aproveitar-se da posição que ocupa na empresa para apropriar-se
de oportunidades, comissões, abatimentos, empréstimos, descontos, favores, gratificações ou
vantagens em benefício pessoal, de membros de
sua família ou de terceiros.
É proibido obter vantagem financeira pessoal,
direta ou indireta, de fornecedores, prestadores
de serviço ou instituições que mantenham ou
queiram manter relações com a COPAG.
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CERTO OU ERRADO?
O irmão de João possui uma empresa de material de limpeza e
está participando de uma cotação
na COPAG. João é o responsável
pela aprovação deste tipo de serviço, mas não comunica ao seu
gestor sobre o assunto.

O irmão de João possui uma empresa de material de limpeza e está participando de uma
cotação para atender à COPAG. João é o responsável por este tipo de serviço, mas diante
do conflito de interesse comunica o seu gestor sobre o assunto.

Pedro foi indicado para fazer uma
auditoria em um fornecedor, mas
não conta ao seu gestor que já foi
funcionário dessa outra empresa.

Pedro foi designado a realizar auditoria em um
fornecedor onde já trabalhou, mas antes de
seguir com seu trabalho, comunica a situação
ao seu gestor.

BRINDES, PRESENTES
E HOSPITALIDADES
Brindes, presentes e hospitalidades, são recursos comumente utilizados para fortalecer relacionamentos comerciais, mas eles também podem atrapalhar no momento de tomar decisões
objetivas sobre parceiros comerciais. Por esse
motivo, devemos evitar que esses itens sejam
aceitos ou oferecidos, caso comprometam, ou
pareçam comprometer as decisões de quem os
recebe. Os colaboradores devem evitar receber
mais do que duas vezes em um período de um
ano presentes do mesmo fornecedor, parceiro
ou terceiro.

• Condutas permitidas
Está permitido aceitar ou oferecer brindes (itens
sem valor comercial, distribuídos a título de cortesia, propaganda ou divulgação habitual e que
devem conter o logotipo da pessoa jurídica)
como agendas, calendários, chaveiros, pen drives
e canetas.
Aceitar presentes (itens que possuam valor comercial até R$ 150,00) desde que eles sejam
encaminhados à área de Gente e Gestão para
sorteio entre os colaboradores. Neste caso, recomenda-se como uma boa prática, realizar a abertura do item oferecido na presença do seu gestor
ou, caso ainda não se sinta confortável, juntamente à área de Gente e Gestão.

O colaborador pode oferecer refeições ou outras hospitalidades desde que elas estejam de
acordo com a Política estabelecida pelo cliente/
fornecedor e autorizado previamente por seu
gestor imediato.

• Condutas Proibidas
Nosso colaborador não poderá, em hipótese nenhuma, solicitar ou oferecer presentes, patrocínios, descontos, gratificações ou qualquer outra
vantagem pessoal para parceiros comerciais nem
os colocar em situação em que se sintam obrigados a conceder tais benefícios.

DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
Apenas alguns colaboradores previamente selecionados estão autorizados a se manifestar em
nome da COPAG junto à imprensa e ao público
em geral. Sempre que receberem o contato de
representantes de veículos de comunicação,
nossos colaboradores devem procurar o Departamento de Marketing.
A comunicação e divulgação de informações a
acionistas e ao mercado em geral devem ser realizadas exclusivamente pela Diretoria, de forma
a garantir a transparência e clareza na comunicação de forma equitativa, nos termos da Lei das
Sociedades Anônimas e outras pertinentes.
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RELATO DE
PREOCUPAÇÕES E CANAL
DE DENÚNCIAS
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RELATO DE PREOCUPAÇÕES
E CANAL DE DENÚNCIAS
RELATANDO
PREOCUPAÇÕES
É importante que a COPAG conheça os questionamentos e possíveis violações relacionadas a este Código, para que possa orientar e corrigir desvios.
Essa é a razão pela qual os colaboradores devem tratar suas preocupações internamente,
resolvendo dúvidas e informando à Empresa
sobre atos praticados em desacordo com este
Código. Colaborador, o seu gestor é a melhor
pessoa para lhe ajudar em relação a preocupações éticas. Por isso, você deve procurá-lo em
primeiro lugar.
No entanto, essa não é a única alternativa. Considere também contatar a área de Gente e Gestão, o representante dos Empregados ou ainda o
Comitê de Ética. Se não se sente confortável em
fazê-lo ou já o fez, mas a questão ainda o preocupa, acesse os nossos Canais de Manifestações.

CANAIS DE DENÚNCIA
Contamos com canais de comunicação com mecanismos para receber informações ou denúncias, identificadas ou anônimas, sobre eventuais
descumprimentos dos princípios e valores defendidos pela COPAG. Os relatos recebidos são
apurados e discutidos por comitês específicos,
além disso, garantimos aos nossos colaboradores que não toleramos nenhuma forma retaliação aos denunciantes.
São canais oficiais:
Linha Direta: 0800 878 9033
Caixa de Manifestações
Representante dos Empregados
Site: www.canalintegro.com.br/copag

TOMANDO
DECISÕES ÉTICAS
Todos nós estamos sujeitos a passar por
dilemas éticos no nosso dia a dia. Sempre
que isto ocorrer pergunte a si próprio...
O fato ou a decisão está de acordo com:
• A Lei
• As políticas e normas
• Meus valores pessoais
Como eu me sentiria caso minha decisão:
• Aparecesse nos jornais
• Fosse exposta a minha família
• Prejudicasse ou colocasse alguém
em risco
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RECIBO DE ENTREGA DE CÓDIGO
DE CONDUTA E ÉTICA
Declaro que recebi o Código de Conduta e Ética da COPAG DA AMAZÔNIA S/A e estou
ciente de seu conteúdo e da suma importância para o exercício de todas as atividades
da empresa.
A assinatura da presente declaração é manifestação de minha livre concordância e do
meu compromisso em cumpri-lo integralmente.

Data:
Nome completo:
Número de matrícula:
Assinatura:
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