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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Este é o Código de Ética e Conduta do Grupo José Alves. Ele foi criado para orientar e
firmar o compromisso com a Ética que cada Profissional do Grupo deve manter em suas
atividades e relações no trabalho, baseado nos Valores Corporativos: Integridade, Trabalho em Equipe, Excelência e Responsabilidade.
O Código de Ética e Conduta aplica-se a todos os Acionistas, Membros do Conselho de
Administração, Diretores e Colaboradores, que deverão mantê-lo consigo e consultá-lo
frequentemente, a fim de esclarecer diretrizes para apoiar a tomada de decisões.
É responsabilidade de cada um, enquanto integrante do Grupo, entender os valores deste Código de Ética e Conduta. No caso de dúvidas quanto às questões de ética ou ao
cumprimento de diretrizes, é nosso dever encaminhá-las ao Superior Imediato, ou ao
Departamento de Recursos Humanos, ou ao Departamento Jurídico, ou ao Departamento
de Auditoria Interna.
Ao longo da sua história, o Grupo José Alves, orgulha-se em conduzir suas atividades com
base na Honestidade e no comprometimento pela defesa dos princípios fundamentais
da importância à Vida Humana, buscando sempre a plena realização no respeito às Leis,
Estatutos e Regulamentações, adotando práticas de proteção ao bem-estar de todos e ao
meio ambiente.
Sendo uma estrutura organizacional integrada e alicerçada em Princípios e Valores Sociais, o Grupo José Alves, com este Código de Ética e Conduta, reforça sua preocupação
em Consolidar o Presente e Garantir o Futuro.

JOSÉ ALVES FILHO
PRESIDENTE
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VISÃO
Ser um Grupo Empresarial Familiar que opera negócios com produtos e serviços
com valores agregados.

MISSÃO
Garantir o contínuo desenvolvimento, a lucratividade e a segurança do Patrimônio Econômico-Financeiro do Grupo José Alves, seus Valores, sua Tradição de
Empreendedorismo, sua Vanguarda Tecnológica e sua Ética nos Negócios.
Promover a contínua modernidade dos sistemas de Governança Corporativa e
Governança Familiar, na condução dos negócios das Empresas do Grupo José
Alves.
Ser respeitado pela valorização do trabalho de seus Colaboradores, pela preservação do Meio Ambiente, pela contribuição à Sociedade, pelo relacionamento
com seus Fornecedores, Clientes, Consumidores de seus Produtos e na Sociedade
das regiões em que se faz presente.
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VALORES
O compromisso com os mais altos padrões de integridade inicia por garantir que
todos os membros e Empresas do Grupo entendam os Valores Básicos - valores
que definem como nos comportamos como Colaboradores e como Tomadores de
Decisão.
INTEGRIDADE
Exigir de nós mesmos e de nossos colegas o maior nível de integridade individual
e coletiva, bem como o cumprimento de todas as Políticas Internas.
TRABALHO EM EQUIPE
Promover um ambiente que estimule a inovação, a criatividade, e os resultados
através do Trabalho em Equipe. Praticar a liderança, estimular e promover a
participação total e o desenvolvimento da carreira. Incentivar a interação e comunicação aberta e eficaz.
EXCELÊNCIA
Melhorar nossos produtos, serviços, processos e nós mesmos. Criar uma disciplina de melhoria contínua em todos os processos.
Buscar sempre entender os negócios dos Clientes e ajudá-los a alcançar seus
objetivos, praticando tratamento justo, com respeito e confiança mútua.
RESPONSABILIDADE
Honrar nossos compromissos e assumir responsabilidade pessoal por todas as
ações e resultados.
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1. OBJETIVO DO CÓDIGO
Este Código de Ética e Conduta reúne as principais diretrizes que devem ser observadas em nossa ação profissional. Reflete a nossa imagem de Empresa sólida,
confiável, a nossa identidade cultural e os compromissos que assumimos nos
Mercados em que atuamos.

2. ABRANGÊNCIA DO CÓDIGO
Este Código de Ética e Conduta aplica-se a todos os Acionistas, Membros do
Conselho de Administração, Diretores e Colaboradores das Empresas pertencentes ao Grupo José Alves. Os princípios aqui mencionados, devem ser praticados
também nos relacionamentos internos e externos (Clientes, Fornecedores, Prestadores de Serviços, Concorrentes, Comunidade, Visitantes, Imprensa, Propaganda
e Publicidade e Órgãos Públicos).
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3. PRINCÍPIOS DE CONDULTA ÉTICA
3.1 RESPEITO E TRATAMENTO JUSTO
As relações entre os colaboradores no ambiente de trabalho das Empresas do
Grupo, além daquelas com Clientes, Prestadores de Serviços, Fornecedores,
Acionistas, Membros do Conselho de Administração, Diretores e Autoridades;
devem ser baseadas na atitude positiva, na cortesia, no respeito mútuo, comprometendo-se em garantir um bom ambiente de trabalho, onde predomine a
transparência nas relações, o espírito de equipe, o profissionalismo, a lealdade
e a confiança;
A Ética orienta não apenas o teor das decisões (o que devo fazer), como também
o processo para a tomada de decisão (como devo fazer).
Nossos objetivos de eficácia, competitividade e lucratividade não poderão prescindir de um comportamento ético.
É considerada INACEITÁVEL qualquer conduta que possa ser caracterizada como
discriminatória em função de raça, origem, sexo, crença religiosa, deficiência física, orientação sexual, veterania, status social ou econômico, convicção política,
bem como tratamento pejorativo ou deprecativo;
As oportunidades de trabalho e tratamento justo serão dadas a todos os colaboradores. Esses princípios aplicam-se à todas as situações.
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3.2 DIREITOS HUMANOS
Não se admite a exploração do trabalho infantil, do trabalho escravo e qualquer
conduta que possa criar um ambiente de trabalho hostil, intimidador, ofensivo e
constrangedor, assim como qualquer atitude ou conduta que se configure como
ofensiva à moral ou à integridade física e intelectual - como assédio sexual e
moral.
- Assédio Sexual: “ é constranger alguém com intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se agente de sua condição superior hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função”.
- Assédio Moral: “ é a exposição do Trabalhador a situações de humilhação e
constrangimento, durante a jornada de trabalho e no exercício de sua função,
trazendo danos à sua integridade física ou psíquica, colocando em perigo seu
emprego ou degradando seu ambiente de trabalho “.
O Grupo José Alves não contratará serviços ou terá relacionamento comercial com Organizações, Entidades e ou Instituições que explorem o trabalho
Infantil ou Escravo.

3.3 VIDA HUMANA
Nada é mais importante que a Vida Humana, e isto deve ser respeitado em tudo
o que se faz.

3.4 SAÚDE E SEGURANÇA
- São valores fundamentais: a garantia de condições de trabalho seguro e sadio,
assim como o comprometimento com os procedimentos e instruções que regulem
e preservam a segurança, a saúde e o cumprimento das leis relativas à Medicina e
Segurança do Trabalho;
- Não é permitido agir com violência, fazer ameaças e portar armas ou outros dis-
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positivos perigosos no interior das Empresas do Grupo, exceto os Colaboradores
das áreas de Segurança Pessoal e Patrimonial.

3.5 ATIVIDADES POLITICAS
Os Colaboradores do Grupo José Alves são liberados para exercer seu direito de
participar de atividades políticas. Qualquer decisão de participação é pessoal e voluntária. Atividades políticas pessoais dos Colaboradores deverão ser exercidas em
seu tempo livre e utilizando seus próprios recursos (materiais e financeiros);
Não se admite que Colaboradores do Grupo José Alves pressionem outros Colaboradores ou solicitem que façam contribuições financeiras com fins políticos.

3.6 CONFLITO DE INTERESSES
É fundamental que todos os Colaboradores evitem criar situações que denotem
conflito entre Interesses Pessoais e Interesses das Empresas do Grupo.
Conflito de interesses: é qualquer situação onde há interesse que esteja em conflito com o objetivo, políticas ou operações relacionadas à sua função na Empresa.

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES ONDE EXISTEM
CONFLITOS DE INTERESSES:
- Utilizar bens e informações das Empresas do Grupo ou a posição que ocupa
na Empresa para benefício pessoal (obter proveito pessoal de oportunidade de
lucros financeiros, durante seu trabalho na Empresa);
- Ser proprietário ou ter interesses econômicos numa Empresa que efetue negócios com o Grupo (se estiver em posição de influenciar a relação do Grupo com
a referida Empresa);
- Ter poder de tomar decisões ou influenciar um Fornecedor das Empresas do Grupo, cujo representante seja um amigo, parente ou ex-colega de outra Empresa.
Uma relação onde o cônjuge é sócio de uma Empresa que quer ter relacionamento comercial com qualquer Empresa do Grupo, deve ser aprovada previamente
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pelo nosso Presidente Executivo;
- Concorrer com as Empresas do nosso Grupo, ou violar suas políticas investindo em
Empresa concorrente.

3.7 PATRIMÔNIO DO GRUPO JOSÉ ALVES
Os Acionistas, Membros do Conselho de Administração, Diretores e Colaboradores devem, em suas ações dentro e fora do ambiente corporativo, controlar e proteger o
Patrimônio Físico e Propriedade Intelectual das Empresas do Grupo, assim classificados:
a] Edificações de Propriedade das Empresas do Grupo ou Alugadas.
b] Bens imobilizados: móveis, computadores, impressoras, máquinas industriais, veículos;
c] Bens controlados: aparelho telefônico, conjunto logomarcado de mesa e cadeira,
geladeira, luminoso;
d] Bens de terceiros comodatatos;
e] Propriedade Intelectual.
Ainda são classificados como:
Bens Internos: São utilizados dentro das instalações da Empresa ou em função de suas
operações;
Bens de Mercado: São aqueles aplicados ou instalados no Mercado.
O Patrimônio das Empresas do Grupo não pode ser utilizado, fornecido, emprestado,
cedido ou alugado a terceiros, para a obtenção de vantagens pessoais e contrárias aos
interesses comerciais ou sociais das nossas Empresas.
Ignorar o desperdício é considerado ato contra os interesses e o Patrimônio das Empresas do Grupo.
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3.8 FRAUDE
Atos intencionais de fraude estão sujeitos a medidas disciplinares rigorosas.
São caracterizadas pelo ato ou pela intenção de enganar, trapacear, roubar e
iludir.
Exemplos:
- Apresentação de relatórios de despesas falsos;
- Cheques alterados ou forjados;
- Apropriação indevida de bens e uso inadequado intencional de propriedade
da Empresa;
- Manuseio ou divulgação não autorizada de transações.
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3.9 CLIENTES
É dever de todos os colaboradores atender aos nossos Clientes com clareza,
cortesia, presteza, eficiência, objetivando atender suas necessidades e buscar o
relacionamento de longo prazo, sempre de acordo com as políticas comerciais e
objetivos corporativos do Grupo;
Obrigações dos colaboradores:
a] Ter boa fé Negocial, Jogo Limpo - relacionar-se de forma correta com os Clientes, não se aproveitando de vantagens desleais, através de manipulações, abuso
de informações, uso de informações privilegiadas, não sendo tolerado que se
prometa o que não iremos cumprir, ou qualquer outra prática desleal;
b] Tratamento com Clientes - Agir com honestidade com os Clientes, tratando-os
com respeito e dignidade;
c] Práticas de Marketing - Descrever os produtos e serviços do Grupo de forma
verdadeira. Nunca tentar convencer os Clientes através de atos, práticas e mecanismos de publicidade enganosos, apresentação deturpada dos produtos e serviços, de seus Concorrentes, ou quaisquer outros métodos de concorrência desleal;
d] Confidencialidade de informações - Manter a confidencialidade e a segurança
das informações dos Clientes, Parceiros de Negócios, Fornecedores e contratos
firmados, divulgando-as somente com autorização dos mesmos. Não divulgar informações sensíveis de Mercado (preços, territórios ou estratégias). Nunca copiar
ou fornecer a terceiros informações confidenciais sobre Concorrentes. Quando as
obter, deverá protegê-las e encaminhá-las à sua Diretoria Executiva.
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3.10 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
O Grupo garantirá as práticas éticas na seleção, credenciamento e negociação
com os Fornecedores, cumprindo suas atividades comerciais sempre com base
em critérios técnicos, profissionais, éticos, sem privilégios ou discriminação de
qualquer natureza, independentemente do volume de negócios que mantém
com estes, buscando garantir resultado para nossas Empresas.
Os Colaboradores devem respeitar as condições contratuais estabelecidas, bem
como manter sigilo das informações prestadas durante e após o relacionamento
comercial mantido. Devendo ainda não aceitar, sob nenhuma hipótese, vantagens pessoais ou favorecimentos de qualquer tipo.
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3.11 CONCORRENTES
A competitividade dos negócios do Grupo é praticada com base na capacidade
de negociação sem deixar de lado aspectos éticos.
Nenhum Colaborador está autorizado a fornecer informações ou tratar com Concorrentes sobre assuntos confidenciais como: os Planos de Comercialização, Promoção e Divulgação de nossos Produtos e Serviços e Plano de Investimentos.
Não se admite que os Colaboradores façam comentários difamatórios sobre os
Concorrentes, que merecem o mesmo tratamento digno e respeitoso que esperamos receber. Se questionados por Clientes, Fornecedores ou Parceiros à respeito de alguma Empresa, Produto ou Serviço da Concorrência, estes devem evitar
opinião de cunho pessoal, podendo ser emitido somente se for positiva. Caso
contrário, a mesma só poderá ser manifestada se estiver fortemente baseada
em fatos reais concretos.

14
Código de ética 2018.indd 14

Código de Ética e Conduta do Grupo José Alves

29/11/2018 08:30:36

3.12 COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE
A Comunidade deve ser tratada com todo respeito e consideração, além disso,
deve ter seus anseios em relação a sua interação com as nossas Empresas compreendidos, e na medida do possível atendê-los.
Somos um Grupo de Empresas socialmente responsáveis, respeitando o Meio
Ambiente e normas de conduta com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras formas de Cidadania e Ética nos Negócios.
O Grupo tem por princípio desenvolver Projetos Sociais voltados para a Comunidade, com o objetivo de desenvolver a Cidadania e cumprir seu papel junto à
Sociedade. Seus Colaboradores são incentivados a participar das ações e Programas Sociais de forma voluntária.

3.13 RELAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO
O Grupo busca continuamente manter um relacionamento íntegro com representantes dos Setor Público, conduzindo esta relação de forma profissional e isenta.
Praticamos os mais elevados padrões de honestidade e integridade em todos os
contatos com Setores Públicos;
Ao defender os interesses das nossas Empresas observaremos sempre os mais
elevados princípios éticos, o respeito às Leis e normas vigentes.
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3.14 IMPRENSA / INFORMAÇÕES
O Grupo mantém um canal aberto com a Imprensa, conduzindo esta relação de
forma profissional e ética.
É de responsabilidade exclusiva do Presidente ou do Diretor de Assuntos Corporativos do Grupo José Alves oferecer ou divulgar informações para os meios de
comunicação e outros orgãos.
Não será permitido reproduzir, distribuir ou alterar materiais pertencentes à Empresas do Grupo, cujos direitos autorais estão protegidos por Lei, exceto mediante autorização prévia pela Diretoria Executiva. Da mesma maneira, quanto aos
materiais de propriedade de terceiros, incluindo parceiros, deverá sempre ser
respeitada a Lei de direitos autorais.
- Materiais: softwares; gravações de áudio e vídeo; livros e revistas de publicações especializadas; materiais utilizados em apresentações e treinamentos; modelos de gestão e processos organizacionais; produtos e estratégias comerciais
e administrativas.
- Não será permitida a divulgação fora do ambiente corporativo de informação
interna “ Não pública e sensível “.

3.15. PRESENTES E CORTESIAS
Oferecer e receber cortesias ocasionais (brindes, presentes, refeições, entretenimento),
é uma prática comum adotada pelo Mercado, destinada a criar um bom ambiente e estreitar relações nos negócios. Para as Empresas do nosso Grupo, nos casos cabíveis isto
é permitido, desde que o valor aproximado da cortesia oferecida ou recebida não seja
maior do que US$ 100 (cem dólares americanos). No entanto, sempre deve haver a preocupação onde as cortesias negociais não se tornem excessivas, o que pode caracterizar
um sentimento pessoal de obrigação por parte do aceitante, interferindo na capacidade
de atuar para os interesses das Empresas do nosso Grupo representariam “ pagamentos
impróprios “.
Presentes com valor maior que o valor-referência US$ 100, deverão ser enviados para a
Presidência do Grupo, que definirá o destino dos mesmos.
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3.16 ADMISSÃO DE PARENTES
O Grupo permite que trabalhem em suas Empresas, Colaboradores com parentesco de primeiro grau, desde que não estejam alocados no mesmo departamento ou com subordinação hierárquica direta ou indireta.

3.17 IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
OU DE PRODUTOS EM VESTIMENTAS
Quando da utilização de uniforme com identificação do Grupo, das nossas Empresas, Marca ou Produto, os Colaboradores não poderão envolver-se em qualquer evento público onde haja exposição negativa (como passeatas, conflitos,
brigas e manifestações populares), bem como deverão observar rigorosamente
qualquer excesso de consumo de bebida alcoólica.

4. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
O Código deve ser praticado e cumprido por todos os Acionistas, Membros do
Conselho de Administração, Diretores e Colaboradores do Grupo José Alves e
qualquer violação resultará na aplicação das medidas disciplinares apropriadas.
Também são consideradas violações ao Código as seguintes situações:
a] Pedir a outros Colaboradores que viole;
b] Deixar de relatar uma violação;
c] Não cooperar em uma investigação;
d] Fornecer informações falsas.
Os Colaboradores das Empresas do Grupo devem se sentir sempre livres para
discutir e esclarecer dúvidas de questões relacionadas ao presente Código, inicialmente com seu Superior imediato e ou com o representante da área de Recursos Humanos da sua Empresa. Caso não queiram identificar-se ao esclarecer
uma dúvida ou fazer uma denúncia, poderão fazê-lo contatando diretamente o
Departamento Jurídico Corporativo por telefone ou e-mail. Retaliações contra
alguém que reporte uma situação relativa a uma questão ética ou legal são expressamente proibidas nas Empresas do Grupo.

17
Código de ética 2018.indd 17

Código de Ética e Conduta do Grupo José Alves

29/11/2018 08:30:36

5. MANUTENÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
Um Comitê formado por um representante da Diretoria de Recursos Humanos e
um da Diretoria de Finanças e Controladoria da Holding do Grupo, onde estão o
Departamento Jurídico e o Departamento de Auditoria Interna, será o responsável pela revisão, publicação e atualização do Código de Ética e Conduta, submetendo-a à aprovação do Conselho de Administração.

6. COMPROMISSO DE ADESÃO
Há um procedimento formal de apresentação do conteúdo do Código de Ética
aos Acionistas, Membros do Conselho de Administração, Diretores e Colaboradores das Empresas do Grupo (tanto para os já contratados quanto para os em
contratação). Sempre que isto ocorrer estes assinarão o TERMO DE COMPROMISSO (anexo), confirmando que tomaram conhecimentos deste instrumento e se
comprometeram a cumpri-lo.
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TERMO DE COMPROMISSO
Atesto que li e compreendi o conteúdo do documento intitulado de Código de
Ética e Conduta do GRUPO JOSÉ ALVES. Comprometo-me a cumpri-lo integralmente em todas as minhas ações no trabalho.

Nome Completo:
Empresa:
Área:
Matrícula:
,

de

de 20

Assinatura:
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ANOTAÇÕES

21
Código de ética 2018.indd 21

Código de Ética e Conduta do Grupo José Alves

29/11/2018 08:30:39

Código de ética 2018.indd 22

29/11/2018 08:30:39

