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Prezados amigos e colegas,
Tenho a honra de apresentar esta nova versão do Código de Ética 
do Grupo Comdata.

Tenho certeza que será uma leitura interessante para todos vocês, 
relembrando os valores que são bem conhecidos por nós - valores 
que sempre nos motivaram e que continuam a ser essenciais 
na nossa busca por soluções cada vez mais complexas e estruturadas 
para garantir o desenvolvimento sustentável do Grupo Comdata.

Entretanto, se eu fosse resumir o significado das regras, indicações, 
artigos e definições que você encontrará em nosso Código de Ética 
em um conceito simples, ele poderia apenas ser o seguinte:
O SUCESSO VEM E VAI, MAS A INTEGRIDADE DURA PARA SEMPRE.

Integridade significa fazer a coisa certa em todas as circunstâncias, 
independentemente de haver alguém nos observando 
ou não; significa ter a coragem de fazer a coisa certa, apesar 
das consequências.

Leva anos para construir uma reputação de integridade, 
mas apenas um segundo para destruí-la e, portanto, nunca devemos 
nos permitir tomar decisões que possam ser prejudiciais à nossa 
própria integridade e, por fim, à reputação do Grupo Comdata.

Não há como medir a confiança que outras pessoas depositaram em 
nós, mas ela se expressará no sucesso de seu trabalho e se espalhará 
como um incêndio.

PORTANTO, FAREMOS A COISA CERTA E VEREMOS OS RESULTADOS 
NO FUTURO.

Portanto, convido você a revisar esta nova versão do Código de Ética 
e usá-la como um guia para a avaliação de suas ações durante 
o trabalho.

O Presidente
Massimo Canturi
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Considerando a complexidade das situações e contextos 
econômicos, institucionais, sociais e culturais em que operamos, 
consideramos	importante	definir	claramente	o	conjunto	
de valores que a Comdata reconhece, aceita e promove. 
Estes valores, expressos neste Código de Ética, inspiram 
a conduta, a cultura e a maneira especial com que o Grupo 
faz negócios. O cumprimento dos princípios do Código de Ética 
é	um	pré-requisito	fundamental	para	a	reputação,	confiabilidade	
e sucesso de longo prazo da Comdata.

Todas as atividades do Grupo Comdata devem ser realizadas 
em conformidade com a lei, dentro de um quadro 
de concorrência leal, com honestidade e integridade, com relação 
aos seus Clientes, Fornecedores, Funcionários, Colaboradores, 
Parceiros	comerciais	e	financeiros	e	à	Comunidade	em	que	
o Grupo está presente. Todas as Pessoas que trabalham 
ou colaboram com a Comdata, sem distinções ou exceções, são 
obrigadas a cumprir e assegurar a conformidade 
com os princípios do Código de Ética no âmbito de suas tarefas 
e responsabilidades. Em hipótese nenhuma a convicção de agir 
em	benefício	do	Grupo	pode	justificar	a	adoção	
de comportamentos contrários a estes princípios. 
Os gerentes, como líderes de suas equipes, são responsáveis 
pela implementação prática dos valores do Código de Ética, 
promovendo, por meio de sua própria conduta, a consciência 
de que atuar de acordo com os princípios do Código de Ética 
é uma parte fundamental do mundo Comdata.

Diretrizes gerais e princípios básicos
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Comportamentos antiéticos na condução de seus negócios 
podem	comprometer	a	confiança	entre	a	Comdata	e	suas	partes	
interessadas, que representam um recurso intangível essencial. 
Este	respeito	pelos	valores	principais	essenciais	ajuda	a	construir	
a reputação da Comdata e é a primeira linha 
de defesa contra qualquer conduta ilegal ou - mesmo conduta 
legal	-	que	possa	constituir	ou	simplesmente	encorajar	a	prática	
de crime e, portanto, resultar na detenção das Empresas 
do Grupo responsável.
Todos os trabalhadores, colaboradores e todas as pessoas 
envolvidas nas operações das Empresas do Grupo têm 
a obrigação de conhecer o Código de Ética e de contribuir 
ativamente para a sua implementação.
A Comdata compromete-se a promover o conhecimento 
do Código de Ética entre os seus destinatários pretendidos, 
garantindo a maior distribuição possível por meio das 
ferramentas mais adequadas.
O Código de Ética também será levado ao conhecimento de todos 
aqueles com quem a Comdata possui relações comerciais, 
com	o	objetivo	de	infundir	a	regulação	dessas	relações	
com o respeito pelos princípios expressos no Código de Ética.
Este Código de Ética vincula todas as pessoas e entidades 
que trabalham com as Empresas do Grupo e que, portanto, 
são referidas como os Destinatários.

1.1. Valores

IOs valores indicam a maneira como se espera que todos 
os trabalhadores e colaboradores da Comdata atuem em cada 
dia	de	trabalho	com	os	clientes,	colegas,	os	objetivos	almejados	
e o ambiente em sua volta.

1
Princípios éticos e o valor da reputação
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			Buscamos	a	excelência	e	trabalhamos	para	fazer	as	coisas	
   acontecerem

				Construímos	a	confiança	de	nossos	funcionários	dia	após	dia

			Acreditamos	que	inovação	seja	o	pilar	da	nossa	missão

   Contamos com uma equipe internacional porque 
   abraçamos o multiculturalismo

   Apoiamos o ambiente em que trabalhamos e vivemos.

1.1.1. paixão pelos nossos clientes

Nosso foco na Satisfação do Cliente e na prestação de serviços 
que	atendam	às	expectativas	de	nossos	clientes	estão	na	essência	
da Visão Corporativa da Comdata.
A	promoção	da	Qualidade	é	essencial	para	garantir	a	eficiência	
e a satisfação do Cliente. Isto inclui também a recepção, 
divulgação e gestão dos relatos feitos por Clientes como uma 
ferramenta de melhoria do serviço que prestamos.

1.1.2. transparência das relações

As relações corporativas têm como base regras claras e simples: 
transparência,	imparcialidade	e	profissionalismo	são	essenciais	
para aumentar o valor agregado dos serviços prestados. 
A	criação	de	um	ambiente	de	trabalho	agradável,	profissional	
e	desafiador	é	uma	exigência	mínima	e	necessária	para	atingir	
as metas.
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1.1.3. Colaboração e trabalho em equipe

A Comdata apóia e incentiva o trabalho em equipe. 
É	a	contribuição	profissional,	justa	e	calma	de	todos	
os	trabalhadores	que	leva	à	conquista	de	resultados.

A colaboração contínua entre colegas e a partilha de metas 
formam a base para a criação de um ambiente corporativo 
positivo que incentiva uma ética de trabalho mais focada 
e envolvida e uma consciência maior das expectativas do Cliente.

1.1.4. Desenvolvimento de pessoal 
           com base em resultados

O Grupo valoriza as competências e habilidades de seu pessoal.
A Comdata adota uma abordagem meritocrática, em que a 
capacidade e o desenvolvimento de competências - inclusive 
por meio da formação contínua - são valores únicos e essenciais 
para a satisfação das partes interessadas e a melhoria do serviço 
percebida pelo Cliente.

1.1.5. escuta e responsabilidade

A Comdata acredita na escuta atenta e crítica de todas 
as contribuições recebidas das suas Partes Interessadas, 
especificamente	de	Clientes,	trabalhadores,	consultores,	
fornecedores e entidades externas. A habilidade de escutar 
é de fundamental importância para a Satisfação do Cliente. 
A responsabilidade dos trabalhadores e colaboradores é um fator 
vencedor que contribui para o alcance das metas corporativas.
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O Código de Ética é aplicável a todas as Empresas do Grupo, 
em todos os países e a todos os níveis da Organização. 
Em caso de divergência entre os princípios declarados no Código 
de Ética e as regulações locais, as disposições mais restritivas 
serão	aplicáveis,	sejam	os	princípios	expressos	no	Código	de	Ética	
ou	no	sistema	judiciário	individual.
Para promover a conformidade com o Código de Ética 
em todos os níveis e em todos os países, a Comdata elabora 
e atualiza regularmente ferramentas adequadas de comunicação, 
treinamento, prevenção e controle.

Os Destinatários do Código são as partes a quem se aplicam 
as	disposições	deste	documento,	especificamente	os	membros	
dos Órgãos Sociais de todas as Empresas do Grupo, Pessoal 
(Colaboradores ou não), e todos aqueles que, direta 
ou indiretamente, em uma base permanente ou temporária, 
negociar ou estabelecer relações com a Comdata ou operar para 
atingir suas metas.

Os princípios expressos no Código de Ética constituem os valores 
comuns do Pessoal da Comdata e representam as exigências 
mínimas obrigatórias que devem guiar o comportamento 
de todos. O cumprimento dos princípios do Código de Ética abre 
espaço para a expressão pessoal e o caráter de cada Pessoa.

O Código de Ética é parte integrante do vínculo empregatício. 
O cumprimento das disposições do Código deve ser considerado 
parte essencial das obrigações dos Funcionários da Comdata. 
A violação de qualquer das disposições do Código de Ética 
implicará na aplicação de medidas disciplinares e, nos casos mais 
graves, também na rescisão do vínculo empregatício.

Para os demais Destinatários, o cumprimento do Código de Ética 
constitui uma exigência essencial para o estabelecimento e/ou 
continuidade	da	relação	profissional/de	trabalho	com	a	Comdata.

2
Escopo e destinatários
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2.1. Departamentos de referência

Cada Destinatário tem a obrigação de conhecer o Código 
de Ética, de contribuir ativamente para a sua implementação 
(também por meio da comunicação de possíveis violações) 
e de sugerir possíveis melhorias aos departamentos de 
referência. Os departamentos de referência para a aplicação 
do Código de Ética são: 

a alta administração, como o nexo fundamental da organização 
para o encaminhamento de dúvidas ou pedidos de diálogo 
ou esclarecimento sobre detalhes do texto e na sua adoção 
integral no dia a dia;

recursos Humanos, com a missão de promover a divulgação 
do Código de Ética no Grupo, de receber sugestões de melhoria 
e de implementar as medidas disciplinares adequadas em caso 
de violação do Código de Ética por parte dos Funcionários;

auditoria interna do grupo, com a tarefa de examinar os relatos 
de	eventuais	violações	e	promover	as	devidas	verificações	
com o apoio das estruturas competentes; 

Jurídico/Compliance, com a função de apoiar os departamentos 
mencionados acima durante as inspeções em plena conformidade 
com a legislação em vigor nos diversos países;

Departamentos encarregados de inspecionar o sistema 
de Controle interno	nos	diversos	órgãos	jurídicos	do	Grupo	
Comdata,	que	estão	encarregados	de	monitorar	a	eficácia	das	
regras éticas e da conformidade destas - em coordenação 
e com o apoio do departamento central de Auditoria Interna 
do Grupo.
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2.2. gestão de denúncias

Para facilitar a denúncia de possíveis violações do Código 
por qualquer pessoa que tome conhecimento delas, o Grupo 
Comdata preparou e disponibilizou canais de comunicação 
diferentes para estruturas adequadas e independentes, 
responsáveis pela recepção e gestão delas. Além dos canais 
de comunicação ativados nas empresas individuais do Grupo, 
foi ativada uma plataforma web independente que representa 
o canal recomendado para as referidas denúncias e que pode 
ser consultado na página web 
https://whistleblowing.comdatagroup.com. 

Todas as Pessoas devem ter um papel ativo na promoção 
dos valores do Código de Ética. Com isto em mente, portanto, 
qualquer Destinatário que tome conhecimento da violação 
de	algum	dos	princípios	do	Código	de	Ética	fica	obrigado	
a comunicar a referida violação, seguindo o referido canal 
de comunicação.

O Grupo Comdata compromete-se a proteger o anonimato 
do delator e a garantir a proteção do mesmo: na verdade, 
nenhuma forma de retaliação ou medida discriminatória direta 
ou indireta que produza efeitos na situação de trabalho 
do delator e que tenha um nexo causal direto ou indiretamente 
com a denúncia feito é tolerado.

Para mais informações sobre como gerenciar denúncias 
e as medidas de proteção de delatores, consulte a Política 
de Denúncias publicada na seção de governança do website 
institucional https://www.comdatagroup.com. 

https://whistleblowing.comdatagroup.com./#/
https://www.comdatagroup.com/en
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Todas as atividades da Comdata devem ser realizadas em total 
conformidade com a legislação e os princípios de honestidade, 
profissionalismo,	imparcialidade,	integridade,	confidencialidade,	
transparência, diligência, lealdade e boa fé para com clientes, 
trabalhadores, colaboradores, acionistas e negócios e parceiros 
financeiros,	bem	como	as	autoridades	administrativas	
e as comunidades com as quais a Comdata se relaciona 
no desempenho de suas atividades.

Estes	princípios,	que	definem	os	valores	éticos	que	norteiam	
as	atividades	do	Grupo,	são	implementados,	para	os	fins	deste	
Código de Ética, de acordo com os termos descritos abaixo.

3.1. Honestidade e cumprimento da lei

O cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis nos 
diversos países nos quais a Comdata atua é um pré-requisito 
para todas as suas ações, operações e negociações. 

Em nenhuma circunstância será tolerada qualquer conduta 
que viole as leis em vigor em qualquer país em que o Grupo opera.
Em conformidade com as disposições Antitruste, a Comdata 
promove a integridade, a honestidade e a concorrência leal entre 
as	partes	na	busca	por	metas	desafiadoras	e	novas	conquistas,	
e se compromete a sempre respeitar todas as contrapartes, 
incluindo os concorrentes.

Com relação a isto, a Comdata se opõe abertamente a quaisquer 
práticas corruptas que visem a obtenção de benefícios indevidos, 
tanto	no	que	se	refere	às	relações	com	as	Autoridades	Públicas	

3
Princípios éticos gerais
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e	Entidades	Públicas	em	geral	(em	relação	às	quais	é	necessário	
agir com a máxima transparência e integridade), 
bem como em negociações com Entidades Privadas.

No desempenho de suas funções, todo o pessoal da empresa 
deve cumprir com as leis e regulamentos em vigor e também 
respeitar integralmente os procedimentos, regulamentos 
e o Código de Ética da empresa. A Comdata não tolera qualquer 
derrogação ao referido princípio, mesmo no caso em que uma 
pessoa	aja	com	a	convicção	errada	de	agir	no	interesse	
da sociedade individual de referência ou do Grupo.

3.2.	Profissionalismo

Todas as atividades da Comdata devem ser realizadas de maneira 
comprometida	e	estritamente	profissional,	de	acordo	
com o espírito de respeito mútuo e colaboração.
O desempenho de cada Destinatário do Código deve ser 
compatível com a função desempenhada.

3.3. Comportamento correto em caso 
								de	conflito	de	interesses

Devem ser evitadas situações em que as pessoas envolvidas 
em quaisquer operações da empresa se encontrem 
em	um	conflito	de	interesses.
Em particular, a equipe deve abster-se de usar a sua posição 
para perseguir interesses que estão em contraste com 
os da Comdata e para celebrar contratos ou iniciar negociações 
com contrapartes que estão relacionadas ou são parceiras 
dos Destinatários do Código.
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As seguintes situações, por exemplo, podem resultar em um 
conflito	de	interesses:

    participação em decisões relacionadas a negócios com 
    empreendimentos, empresas ou organizações em que 
    o funcionário, colaborador, sócio ou seus familiares 
    tenham interesses;

    ter (pessoalmente ou como familiar e/ou convivente) 
				um	interesse	financeiro	ou	participativo	em	um	concorrente,	
    fornecedor ou cliente da Comdata;

    ter familiar e/ou convivente que trabalhe ou colabore direta 
    ou indiretamente em empresa concorrente, fornecedora 
    ou cliente da Comdata;

    o uso dos nomes “Comdata” - ”Grupo Comdata” e dos nomes de 
    cada uma das empresas do Grupo para obter vantagens pessoais;

    realização de transações especulativas com base 
				em	informações	confidenciais	internas.

Os destinatários devem evitar se envolver ou facilitar transações 
com	um	conflito	de	interesse	possível	ou	real	com	a	Empresa,	
bem como atividades que possam interferir na capacidade 
de tomar decisões imparciais no melhor interesse da Empresa 
e em total conformidade com as disposições deste Código de Ética. 

Caso	o	Destinatário	se	encontre	em	situação	de	conflito	
de interesses, ainda que apenas possivelmente, deverá comunicar 
esse fato ao seu contato dentro da empresa ou superior 
hierárquico, para que a decisão quanto a melhor solução 
a ser adotada possa ser feita.
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3.4. transparência e integridade na gestão 
        dos negócios e nas informações, registro 
        e rastreabilidade das transações

Todas as ações, transações, negociações e, em geral, a conduta 
do pessoal no desempenho de suas funções devem ser 
rastreáveis e baseadas nos mais elevados princípios 
de integridade gerencial, completude e transparência 
de informações, legitimidade, tanto na forma como no conteúdo, 
também como clareza e veracidade de todos os documentos 
contábeis, de acordo com a legislação aplicável em vigor 
e os regulamentos internos. 

Todos os Destinatários do Código são obrigados a fornecer 
informações completas, transparentes, coerentes e precisas 
para que as partes interessadas possam tomar decisões 
independentes e informadas com pleno conhecimento 
dos interesses envolvidos, das alternativas disponíveis 
e das consequências relevantes.

Todas as ações e operações devem ser devidamente registradas 
e o processo de decisão, autorização e implementação deve ser 
rastreável. Cada operação deve ser devidamente documentada 
de	forma	a	permitir	a	realização	de	verificações	a	qualquer	
momento	para	verificar	as	características	da	operação	
e	identificar	os	vários	níveis	de	responsabilidade.

3.5. Diligência e integridade na negociação 
        e execução de contratos

Na elaboração dos contratos a serem celebrados, a Comdata 
observará	os	princípios	estabelecidos	neste	Código	de	Ética,	cuja	
existência	e	conteúdo	serão	informados	à	contraparte.
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Os contratos com terceiros e os trabalhos atribuídos devem ser 
executados de acordo com o que for estabelecido e acordado 
por ambas as partes.

3.6. Competição leal

A Comdata apoia a competição leal e se abstém de comportamento 
conivente ou enganoso.
Os	concorrentes	fazem	parte	do	conjunto	geral	de	variáveis	que	
uma empresa evoluída deve levar em consideração em suas 
decisões e estratégias de desenvolvimento. Este é, portanto, 
também	um	aspecto	que	deve	ser	considerado,	mantendo-se	fiel	
aos princípios essenciais do Código de Ética.

Para isto, a Comdata compromete-se a respeitar os princípios 
de	concorrência	leal	estabelecidos	na	legislação	nacional	e	da	UE	
e, em particular, a cumprir com as seguintes regras fundamentais:

    As decisões sobre preços, termos e condições de venda 
    e estratégias de vendas e marketing devem ser tomadas 
    de maneira independente e em linha com as condições 
    de mercado e custos de produção e em conformidade com 
    as estratégias da Comdata. Não há razão alguma para discutir 
    os últimos aspectos com um concorrente;

				Abster-se	de	firmar	contratos	com	fornecedores	cujo	
				comportamento	possa	influenciar	ou	comprometer	a	livre	
    concorrência no mercado em que a Comdata atua;

    Não tente obter informações sobre concorrentes por meio 
    de métodos ilegais, como espionagem industrial ou corrupção;
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				Não	adote	qualquer	comportamento	cujo	objetivo	principal	
				ou	exclusivo	seja	obstruir	um	Concorrente;

				Nunca	peça	aos	candidatos	a	empregos	ou	equipe	já	empregada	
    que divulgue informações sobre seus antigos empregadores, 
				clientes	ou	parceiros	profissionais,	se	tal	divulgação	violar	
				as	obrigações	de	confidencialidade	e	integridade.

3.7. Colaboração, respeito mútuo 
        e vínculos empregatícios

O Grupo Comdata mantém e celebra contratos de trabalho com 
funcionários, fornecedores e colaboradores em conformidade 
com a regulamentação em vigor.
As relações entre trabalhadores e colaboradores, em todos 
os níveis, devem ter como base os princípios de integridade, 
cooperação, imparcialidade e respeito mútuo.

3.8. Cultura de auditoria interna e gestão 
        de risco

O Grupo Comdata acredita na importância de desenvolver uma 
cultura de auditoria interna e gestão de risco que estimule 
a tomada de decisões informadas e que contribua para garantir 
a	proteção	dos	ativos	da	empresa,	a	eficácia	e	eficiência	
dos	processos	da	empresa,	a	confiabilidade	das	informações	
financeiras	e	a	conformidade	com	as	leis	e	regulamentos,	
bem como com os estatutos e procedimentos internos da empresa.

Para	atingir	estas	metas,	a	Comdata	dispõe	de	um	conjunto	
de instrumentos, atividades, procedimentos e estruturas 
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organizacionais	que	visam	permitir	a	identificação,	medição,	
gestão e monitoramento dos principais riscos aos quais 
o Grupo está exposto.

Todos os Destinatários devem cooperar completamente com os 
departamentos internos e Órgãos externos encarregados 
de	inspecionar	a	eficácia	do	sistema	de	controle.
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4.1. princípios de conduta nos negócios

As relações comerciais estabelecidas pela Comdata são inspiradas 
nos princípios da imparcialidade, integridade, transparência, 
eficiência	e	livre	mercado:	princípios	que	devem	ser	respeitados	
por	quem	-	sejam	trabalhadores	ou	colaboradores	-	faz	negócios	
com terceiros, em nome de ou no interesse do Grupo.

Práticas corruptas, favores ilegais, comportamento colusivo, 
solicitação direta e/ou solicitação por meio de terceiros, visando 
benefício ou promoção pessoal ou de terceiros, são proibidos.

4.2. relação com clientes

A Comdata busca o seu sucesso empresarial nos mercados, 
oferecendo produtos e serviços de qualidade em condições 
competitivas em conformidade com todas as normas de defesa 
da concorrência leal.

A	oferta	de	serviços	inovadores	é	um	dos	objetivos	que	
a	Comdata	persegue	para	criar	relações	de	confiança	com	os	seus	
clientes	e	consumidores	finais.

Os destinatários deste Código de Ética são obrigados a cumprir 
com os procedimentos internos de gestão das relações com 
os Clientes e, em particular, fornecer, de acordo com as 
exigências contratuais, produtos e serviços de alta qualidade 
que satisfaçam as expectativas razoáveis do Cliente, bem como 
a fornecer informações precisas, verdadeiras e completas sobre 
os produtos e serviços oferecidos para que o Cliente possa tomar 
decisões informadas.

4
Relações com terceiros
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4.3. relações com fornecedores

 A seleção de Fornecedores e a formulação das condições 
de compra de bens e serviços devem ser guiadas pelos princípios 
de	concorrência,	objetividade,	integridade,	imparcialidade,	
equidade de preço e qualidade e do bem e/ou serviço.

Para a Comdata, a escolha dos fornecedores também 
é essencial para garantir inovação e excelência na produção 
e comercialização de seus produtos. 

Os Fornecedores da Comdata adotam soluções operacionais 
que cumpre com as legislações vigentes e, de forma mais geral, 
aos princípios da proteção das Pessoas, da saúde e segurança 
dos trabalhadores e do meio ambiente.

4.4. relações com colaboradores

O Código de Ética é levado ao conhecimento dos colaboradores, 
que são obrigados a cumprir as cláusulas que lhes são aplicáveis.
 
A remuneração paga pela Comdata será compatível com o serviço 
indicado no contrato e, em qualquer caso, com a capacidade 
profissional	e	com	o	serviço	efetivamente	prestado;	o	pagamento,	
além disso, deve ser acompanhado de documentação 
complementar adequada (fatura, etc.), devidamente endereçada 
e registrada. Os pagamentos não devem ser feitos a qualquer 
outra parte que não a contraparte contratual, nem a um país 
terceiro diferente daquele das partes ou do local de execução 
do contrato.
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4.5. proteção da propriedade industrial 
        e intelectual

A participação de empregados ou colaboradores, em nome 
ou como representantes da Comdata, em comitês ou associações 
de	qualquer	natureza,	sejam	científicos,	culturais	ou	profissionais,	
deve ser devidamente autorizada pela gerência da empresa 
de acordo com os procedimentos internos da empresa.
No caso de reuniões em espaços associativos ou institucionais 
com pessoal de concorrentes, os Destinatários deste Código 
de Ética devem evitar condutas que pareçam violar as normas 
de	proteção	à	concorrência	e	ao	mercado.

4.6. proteção da propriedade industrial 
        e intelectual

A Comdata cumpre a legislação sobre marcas, patentes e direitos 
autorais.	É,	portanto,	proibido	utilizar,	para	qualquer	finalidade,	
produtos e/ou produtos semiacabados com marcas ou símbolos 
alterados	ou	falsificados,	bem	como	desenvolver,	comercializar	
e	distribuir	produtos	já	patenteados	por	terceiros	
para os quais a Comdata não possui direitos autorais ou produtos 
que contenham marcações enganosas sobre a origem 
e a qualidade do produto. A proteção dos direitos de propriedade 
intelectual é considerada de importância primordial e, portanto, 
qualquer distribuição, reprodução, uso ou venda ilegal 
dos	mesmos,	para	qualquer	finalidade	e	por	qualquer	meio,	
é estritamente proibida.
Além	disso,	no	âmbito	da	utilização	de	materiais	gráficos	
(fotografias,	representações	gráficas,	diagramas,	etc.)	utilizados	
para	fins	de	comunicação	e	marketing,	o	Grupo	Comdata	realiza	
as	verificações	preliminares	necessárias	para	não	violar	
os direitos autorais de terceiros.
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5.1. princípios gerais de conduta nas 
        relações com as autoridades públicas

No	desempenho	das	suas	funções	profissionais,	os	Destinatários	
do Código comprometem-se a cumprir com as mais elevadas 
normas de integridade moral, agindo sempre de boa-fé 
e de forma transparente, honesta e adequada em todas as suas 
negociações com terceiros, tanto dentro como fora do Grupo, 
e em conformidade com a legislação nacional e internacional 
anticorrupção. 
Os Destinatários do Código devem abster-se de agir ou procurar 
agir de forma a obter lucro ou vantagem para si próprios ou para 
as partes que trabalham com a Comdata.

Para	os	fins	deste	Código	de	Ética,	o	termo	Autoridade	Pública	
refere-se a qualquer entidade pública, órgão administrativo 
ou	pessoa	física	ou	jurídica	que	atue	na	qualidade	de	funcionário	
público ou preste serviço público.

Durante qualquer negociação comercial, processo de solicitação 
ou qualquer outra ligação com uma Autoridade Pública, 
o	pessoal	envolvido	não	deve	procurar	influenciar	indevidamente	
as decisões da contraparte, incluindo as de funcionários que 
negociam ou tomam decisões em nome da Autoridade Pública.

5.2. presentes e benefícios

Com	referência	às	normas	de	conduta	acima,	deve-se	destacar	
que é estritamente proibido receber qualquer presente 
ou	benefício	de	qualquer	tipo	que	seja	oferecido,	prometido	

5
Relações com autoridades públicas
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ou	dado,	seja	diretamente	ou	por	meio	de	um	intermediário,	
a	uma	Autoridade	Pública,	a	uma	pessoa	física	ou	jurídica	
empregada por ou atuando em representação de uma Autoridade 
Pública, ou perante seus familiares, ou qualquer pressão ilícita 
sobre	o	mesmo	para	influir,	facilitar	ou	recompensar	decisão,	
dever	oficial	ou	ação	contrária	aos	deveres	oficiais	
de uma Autoridade Pública.

É também expressamente proibido adotar essa conduta para 
favorecer	ou	prejudicar	qualquer	parte	em	uma	ação	judicial	cível,	
criminal ou administrativa e, assim, obter vantagem direta 
ou indireta para a Comdata.

Se algum funcionário da empresa receber qualquer pedido 
explícito ou implícito de benefícios de qualquer tipo 
de	uma	Autoridade	Pública,	ou	de	uma	pessoa	física	ou	jurídica	
empregada ou agindo em nome de uma Autoridade Pública, 
ele/ela deve suspender imediatamente todas as relações 
e informar a pessoa de contato dentro da empresa 
ou de seu superior hierárquico para que as providências cabíveis 
sejam	tomadas.	

Os destinatários deste Código de Ética não devem tentar 
contornar as disposições anteriores recorrendo a outras formas 
de	assistência	ou	contribuição,	cuja	finalidade,	ainda	
que	sob	outro	aspecto	econômico	ou	jurídico,	é	proibida	
por este regulamento.

As disposições acima não se aplicam a despesas 
de entretenimento normais e razoáveis ou a presentes de valor 
modesto que são habitualmente dados no curso de relações 
comerciais normais.
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5.3. pessoas politicamente expostas 
        e relações com partidos políticos

A Comdata limita a participação política e regula as relações 
com funcionários do governo.

Os Destinatários do Código não estão autorizados a apoiar 
publicamente qualquer partido político ou a participar 
em qualquer campanha eleitoral em nome da Comdata.

Caso as atividades comerciais desenvolvidas em nome, 
por conta ou no interesse de uma empresa do Grupo Comdata 
resultem em contato com Pessoas Expostas Politicamente, a alta 
administração deve ser prontamente informada para que as 
devidas avaliações possam ser feitas. As relações com Pessoas 
Expostas Politicamente devem ser conduzidas com a máxima 
transparência e regularidade e devem ser prontamente relatadas 
à	alta	administração.
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6.1. transparência com o mercado

A Comdata, no cumprimento da sua missão empresarial, garante 
a total transparência das informações societárias, 
tanto no que diz respeito ao cumprimento da legislação, 
como ao nível do conteúdo e das formas de divulgação.

6.2. registros contábeis

No	que	diz	respeito	à	gestão	e	registro	de	contas,	o	uso	
de informações verdadeiras, precisas e completas é o princípio 
básico que norteia os lançamentos efetuados no livro razão 
de contabilidade.

A Comdata, seus funcionários e colaboradores são proativos 
para	garantir	que	as	informações	administrativas	sejam	
registradas nas contas de maneira precisa e rápida.
Todas as transações devem ser registradas e acompanhadas 
de	documentação	de	suporte,	a	fim	de	facilitar	o	reconhecimento	
nas	contas	e	garantir	que	haja	um	registro	preciso	da	transação.

Cada	registro	deve	refletir	exatamente	o	que	é	mostrado	pela	
documentação complementar. Trabalhadores e colaboradores 
devem	certificar-se	de	que	a	documentação	pode	ser	facilmente	
encontrada e mantida de maneira organizada.

Qualquer Destinatário interno da Comdata que, no desempenho 
das	suas	funções	profissionais,	tome	conhecimento	
de	qualquer	omissão,	falsificação	ou	negligência	nas	contas	
ou na documentação relacionada, deve informar os seus serviços 
de auditoria interna sobre sua descoberta.

6
Transparência contábil e auditorias internas
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6.3. anti-lavagem de dinheiro 
        e crime organizado

A Comdata compromete-se a impedir a utilização do seu 
sistema	econômico	e	financeiro	para	fins	de	lavagem	de	dinheiro	
e	financiamento	do	terrorismo	(ou	qualquer	outra	atividade	
criminosa) por parte dos seus Clientes, Fornecedores, 
Colaboradores e contrapartes com quem negocie na execução 
de suas atividades.
Para isto, o Grupo Comdata evita e recusa qualquer organização 
que possa estar vinculada ao crime organizado local, nacional 
e internacional. As Empresas do Grupo evitam relações 
de qualquer tipo com entidades ligadas a associações criminosas, 
e	não	financiam	ou	de	qualquer	maneira	facilitam	qualquer	
atividade relacionada com organizações criminosas. 
Para evitar a prática de crimes transnacionais, as Empresas 
do	Grupo	verificam	que	as	relações	com	os	operadores	
internacionais decorrem em conformidade com as leis 
e regulamentos.

São expressamente recusadas as relações com qualquer tipo 
de contraparte que se considere possível envolvimento 
em atividades criminosas de qualquer espécie, nomeadamente 
no que se refere ao branqueamento de capitais.
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Um	aspecto	fundamental	que	qualifica	o	comportamento	ético	
da Comdata e que contribui para o estabelecimento 
e	crescimento	da	sua	reputação	e	confiabilidade	está	firmado	no	
respeito da empresa pelos princípios de comportamento 
que visam garantir a integridade do capital social, a proteção dos 
credores e de terceiros que celebram relações comerciais com 
o Grupo, o funcionamento normal do mercado e, de um modo 
mais geral, a transparência e integridade das atividades 
da	Comdata	do	ponto	de	vista	económico	e	financeiro.

A Comdata pretende, portanto, assegurar a divulgação 
e cumprimento das normas de conduta de forma a proteger 
os princípios e valores acima referidos e também a prevenir 
a adoção de condutas ilícitas ou que impliquem ou incentivem 
a prática do crime. 

A proteção dos valores éticos acima delineados e a prevenção 
do crime no âmbito das operações da empresa baseiam-se no 
cumprimento das normas de conduta descritas abaixo, 
as	quais	também	são	influenciadas	pelos	procedimentos	
relevantes da empresa.

7.1. Divulgações corporativas

Em conformidade com a legislação e os procedimentos 
da empresa, todos os funcionários e colaboradores 
da Comdata são obrigados a se comportar de maneira adequada, 
transparente e cooperativa em todas as atividades relacionadas 
à	preparação	das	demonstrativos	financeiros	e	demais	
divulgações corporativas legalmente exigidas dirigidas 

7
Proteção do capital social, credores e o mercado
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diretamente aos acionistas ou ao público em geral, que tem 
por	objetivo	fornecer	aos	acionistas	e	terceiros	informações	
verdadeiras	e	precisas	sobre	a	situação	econômico-financeira
do Grupo.
Para isto, o termo “divulgações corporativas” se refere a todas 
as divulgações legalmente exigidas e direcionadas aos acionistas 
e ao público em geral.

7.2. integridade do capital social

Todos os funcionários e colaboradores da Comdata são obrigados 
a cumprir rigorosamente as leis que regem a integridade 
e	eficácia	do	capital	social	e	a	cumprir	os	procedimentos	internos	
da empresa que se baseiam nas referidas leis, para evitar 
qualquer	prejuízo	às	garantias	com	credores	e	terceiros	em	geral.

7.3. relações com autoridades 
        reguladoras públicas

A Comdata lida com diversas Instituições Públicas e Autoridades 
Regulatórias com o mais alto nível de transparência, clareza 
e integridade, de forma a não causar interpretações parciais, 
falsas, ambíguas ou enganosas. 

Tendo	em	consideração	a	confidencialidade	e	sensibilidade	
das relações com estes Órgãos, apenas as Pessoas 
especificamente	designadas	terão	relações	com	Instituições	
Públicas e Autoridades Regulatórias.
A Comdata não permite qualquer ação ou omissão que possa 
constituir um obstáculo ao desempenho das funções 
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das Autoridades Regulatórias Públicas responsáveis pelos setores 
em que o Grupo opera.
Para isto, todos os trabalhadores e representantes da empresa 
são obrigados a se comunicar com as autoridades regulatórias 
públicas com prontidão, exatidão, boa-fé e nos termos da lei, sem 
prejudicar	de	forma	alguma	as	operações	por	elas	realizadas.

7.4. relações com a mídia

Apenas pessoas especialmente designadas lidarão 
com a imprensa e todos os meios de comunicação e informação, 
de acordo com os procedimentos ou regulamentos adotados 
pela Comdata.
Todas as divulgações externas devem seguir as diretrizes 
de veracidade, integridade, transparência e prudência e devem 
ter	como	objetivo	incentivar	o	conhecimento	das	políticas,	
programas	e	projetos	do	Grupo.

O relacionamento com a mídia deve ter como base 
o	cumprimento	da	lei	e	do	Código	de	Ética,	com	o	objetivo	
de proteger a imagem da Empresa.
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8.1. gestão e valorização de pessoas

A Comdata, além de ser uma “sociedade anônima”, é, antes 
de mais nada, uma “Empresa das Pessoas” caracterizada, apesar 
da sua individualidade, por um único código genético dentro 
da organização: empreendedorismo, paixão e rapidez.

Um	presente	e	um	futuro	para	a	Comdata	que	faça	jus	ao	seu	
passado	exigem	um	compromisso	forte	e	específico	em	gerir	
e valorizar cuidadosamente o capital humano de dezenas 
de milhares de Funcionários. 

Por isso a Comdata se compromete a cuidar dos seus recursos, 
incentivando	o	desenvolvimento	pessoal	e	profissional,	criando	
iniciativas para aprimorar suas competências e habilidades.
Todos os Funcionários devem ter treinamento e oportunidades 
de carreiras iguais garantidos, de acordo com os padrões 
de mérito e os resultados obtidos.

O Grupo também acredita na força da colaboração entre Pessoas; 
por	isso	promove	a	colaboração	e	relações	eficazes	caracterizadas	
por uma troca mútua constante e permanente sobre a atividade 
desenvolvida e os comportamentos adotados.

Cada Destinatário deve contribuir para uma atmosfera 
de respeito pela dignidade e reputação de cada pessoa.
A avaliação do desempenho individual deve levar em 
consideração não apenas “o que” foi alcançado, mas também 
“como” os resultados foram alcançados, recompensando 
integridade, paixão, espírito empreendedor e ideias inovadoras.
A remuneração das Pessoas deve ter como base os critérios 
de transparência. 

8
Políticas pessoais
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A Comdata promove o desenvolvimento de Pessoas 
que	perseguem	os	objetivos	do	Grupo.
A	seleção	dos	recursos	deve,	finalmente,	ser	justificada	
por	critérios	de	mérito,	profissionalismo,	competência	
e conformidade com os valores do Grupo. A Comdata é contra 
todas as formas de discriminação ou favoritismo indevido 
na seleção de Pessoal.

De maneira geral, a Comdata recusa a exploração do trabalho 
e do trabalho infantil, em particular, em todos os países 
em que opera.
Além de cumprir integralmente as normas em vigor em cada país, 
a Comdata promove a proteção dos direitos dos trabalhadores, 
a	liberdade	de	associação	e	o	direito	de	unir-se	à	sindicatos.

8.2. bem estar

A Comdata compromete-se a proteger o bem-estar físico 
e psicológico do seu Pessoal, esforçando-se por encontrar 
um equilíbrio entre as exigências do trabalho e as exigências 
familiares e pessoais e proibindo qualquer tipo 
de	comportamento	violento	ou	conduta	que	prejudique	
a dignidade do Pessoal.

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus 
recursos	é	uma	forma	de	comunicar	confiança,	que	promove	o	
sentimento de pertença ao Grupo e faz da Comdata não apenas 
uma simples Organização, mas uma Organização feita de Pessoas 
para Pessoas.
A Comdata promove ações sociais, benefícios, serviços 
e iniciativas que têm um impacto real na vida de seus 
trabalhadores.
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Os recursos humanos são um componente indispensável 
para a existência, desenvolvimento e sucesso de uma empresa.

A Comdata compromete-se a desenvolver as competências 
e	habilidades	dos	seus	trabalhadores,	para	que	o	profissionalismo	
e	o	empenho	que	desenvolvam	sejam	factores	essenciais	
para	a	concretização	dos	objetivos	da	empresa	e	também	
para que o seu potencial e criatividade possam ser expressados 
completamente nos ambientes em que operam.

8.3. proteção e promoção da diversidade

A	Comdata	acredita	firmemente	que	valorizar	as	diferenças	
e estimular a aceitação e inclusão de novos mundos, culturas 
e identidades no ambiente de trabalho é uma grande 
oportunidade.
Na	verdade,	estar	em	constante	sintonia	com	o	mercado	significa	
fazer	com	que	a	organização	reflita	totalmente	a	diversidade	dos	
seus Clientes e Funcionários, no sentido mais amplo da palavra.
O compromisso do Grupo não se limita a considerar a diversidade 
como um elemento a ser simplesmente acolhido e protegido, 
mas como uma característica da organização a ser promovida 
e enfatizada, com determinação e coragem.

A Comdata, portanto, garante as mesmas oportunidades 
de recrutamento e carreira para todos dentro de suas 
organizações em todo o mundo, eliminando todas 
as possibilidades de discriminação direta ou indireta devido 
às	características	individuais,	como,	por	exemplo,	sexo,	habilidade	
diferente, idade, estado civil, origem étnica ou social, religião 
ou orientação sexual ou política.
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8.4. gestão da informação

Os trabalhadores e/ou colaboradores devem conhecer e implementar 
as	políticas	da	empresa	relativas	à	proteção	da	privacidade	
e	à	garantia	da	integridade,	confidencialidade	e	disponibilidade	
das informações.
Documentos	claros,	objetivos	e	abrangentes	devem	ser	elaborados,	
permitindo,	se	necessário,	que	sejam	efetuadas	verificações	
por colegas, gerentes ou partes externas autorizadas a solicitar 
as informações.

É	estritamente	proibido	usar	recursos	de	TI	para	quaisquer	fins	ilícitos	
ou	para	quaisquer	fins	que	não	os	permitidos	pela	política	
de segurança da empresa.

A Comdata não permite o uso de software não autorizado ou não 
licenciado ou software obtido ilegalmente.

8.5. sistemas de ti, internet e redes sociais

As ferramentas TI são essenciais para apoiar a procura de 
inovação e excelência ao nível da qualidade do serviço prestado 
ao Cliente.
A Comdata também apoia fortemente a importância de 
estabelecer um diálogo aberto, construtivo e transparente com os 
seus Colaboradores, Clientes e Partes Interessadas, aproveitando 
também	as	oportunidades	associadas	às	redes	sociais,	bem	como	
por meio dos meios de comunicação mais tradicionais.
Tendo em vista a enorme ressonância e impacto que as 
informações e opiniões expressas com estas ferramentas podem 
ter	na	sua	reputação,	recomenda-se	aos	Destinatários	que	sejam	
extremamente vigilantes na avaliação dos conteúdos e materiais 
a divulgar nos meios digitais.
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Por	fim,	qualquer	uso	dos	sistemas	de	TI	ou	redes	sociais	da	
empresa que possa violar as leis em vigor ou ofender a liberdade, 
integridade e dignidade das Pessoas, e de menores em particular, 
ou	que	possa	resultar	em	invasões	indevidas	ou	danos	à	sistemas	
de TI de outros, é estritamente proibido.

8.6. Uso de ativos da empresa

Qualquer trabalhador ou colaborador que usa os ativos 
da empresa deve:

   Exercer a devida diligência;

   Agir com responsabilidade na utilização do ativo, em linha 
   com os procedimentos da empresa;

   Se necessário ou necessário, documente com precisão 
   o uso do ativo;

			Evite	qualquer	uso	indevido	que	prejudique	ou	reduza	
			a	eficiência	do	bem,	ou	que	em	qualquer	caso	seja	contrário	
   aos interesses da empresa.

Em particular, ao usar aplicativos de TI, todos os trabalhadores 
e colaboradores são obrigados a cumprir os regulamentos 
internos	relativos	à	conexão	e	uso	da	Internet	e	ao	uso	do	e-mail	
da empresa.
O	uso	de	bens	da	empresa	que	não	são	autorizados	para	fins	
pessoais,	sejam	eles	materiais	ou	imateriais,	confiados	
aos Destinatários para o desempenho de tarefas relacionadas 
ao trabalho, é proibido.

As	atividades	não	incluídas	em	seus	deveres,	que	sejam	realizadas	
durante o horário de trabalho, também são proibidas.
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9.1.	Proteção	de	informações	confidenciais

A	Comdata	reconhece	que	a	confidencialidade	é	um	princípio	
ético fundamental.

A	Comdata	garante	a	confidencialidade	das	informações	
em	seu	poder	e	não	coleta	informações	confidenciais	de	terceiros,	
a	menos	que	expressamente	autorizada	para	isso,	em	cujo	caso	
atua em conformidade com a legislação aplicável em vigor.

Todas as informações, conhecimentos e dados adquiridos 
ou processados pelos trabalhadores e colaboradores durante 
o	seu	trabalho	pertencem	à	Comdata	e/ou	seus	Clientes	
e não podem ser utilizados, comunicados ou divulgados sem 
a autorização expressa do seu superior e/ou do Cliente.

Os Destinatários do Código são obrigados a manter o sigilo 
absoluto dos interesses da Comdata e a não utilizar informações 
confidenciais	do	Grupo	para	fins	alheios	ao	desempenho	das	suas	
funções	profissionais.

Também é absolutamente proibido para os Destinatários 
do	Código	divulgar	informações	relativas	à	organização	
da empresa e métodos de produção, e informações relacionadas 
às	condições	de	negócios,	preços	de	compra	e	operações	
de desenvolvimento.

9
Confidencialidade e proteção de dados 
pessoais e outras informações
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9.2. proteção de privacidade

O Grupo Comdata dedica o maior cuidado e atenção 
à	privacidade	das	pessoas	com	quem	mantém	relações	
comerciais em qualquer cargo - funcionários, relações comerciais, 
parcerias, etc. 
O tratamento dos dados pessoais ocorre em conformidade total 
com os direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 
e em conformidade com a legislação em vigor no assunto, pondo 
em prática as medidas técnicas e organizacionais adequadas 
à	proteção	dos	dados	pessoais	tratados	para	fins	comerciais.

Para isto, o Grupo Comdata elaborou princípios orientadores 
específicos	que	indicam	os	comportamentos	que	todos	
os membros da organização Comdata se comprometem 
a respeitar, mesmo nos casos em que possam ser mais restritivos 
do	que	o	sistema	regulatório	local	específico.

Para mais detalhes, consulte o Código de Ética e Privacidade 
publicado na seção de governança do website institucional 
https://www.comdatagroup.com.

https://www.comdatagroup.com/en
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A Comdata conduz as suas operações de acordo com a legislação 
em vigor que rege as condições de trabalho.

Na Comdata, a segurança dos Funcionários é um princípio 
fundamental no qual a Empresa fundamenta as suas escolhas 
e decisões e que é seguido com vigor e rigor em todas 
as organizações do Grupo a nível mundial. Funcionários 
e	Colaboradores,	cujo	bem-estar	físico	e	psicológico	é	primordial	
para a Comdata, são garantidos condições de trabalho seguras e 
saudáveis por meio da informação, da formação contínua 
e da responsabilização direta de todos na aplicação 
dos procedimentos de segurança e na ação preventiva vigilante.

A Comdata está empenhada em disseminar e consolidar 
uma cultura de segurança, desenvolvendo, por meio 
dos empregadores e da gestão da empresa, a consciência 
dos riscos relativos e utilizando todos os recursos necessários 
para garantir a saúde e segurança dos funcionários, 
colaboradores e clientes.

Por estes motivos, a Comdata compromete-se a cumprir 
a legislação em vigor sobre prevenção, proteção e impacto 
ambiental, adotando instrumentos técnicos e organizacionais 
de proteção da saúde e segurança e fornecendo 
aos responsáveis pela prevenção com todos os recursos 
financeiros	e	conhecimento	necessários.

10
Saúde, segurança e meio ambiente
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O Conselho de Administrativo da Comdata S.p.A. atualiza 
regularmente o texto do Código de Ética, efetuando alterações 
e atualizações, também sobre as possíveis recomendações 
da Comissão de Controle e Risco (quando estabelecida), 
do	Revisor	Oficial	de	Contas	e	do	Órgão	de	Fiscalização.

A promoção da conformidade com o Código de Ética abrange 
o âmbito das iniciativas de Governança Corporativa da Comdata 
e constitui um dos seus principais pontos de implementação.
Todos os Conselhos de Administração das Empresas do Grupo 
são obrigados a aceitar formalmente o Código de Ética 
da Comdata.
A	Comdata	compromete-se	a	garantir	que	o	Código	de	Ética	seja	
amplamente divulgado, e em particular a todos os Funcionários, 
também	graças	a	ações	de	formação	e	divulgação	específicas	
que visem aproximar o conteúdo do texto do dia a dia 
e do trabalho de todas as Pessoas da Comdata.

O	mesmo	compromisso	é	dirigido	às	partes	interessadas	externas	
ao Grupo, para as quais o Código de Ética está disponibilizado 
por meio da publicação na seção de governança do website 
institucional https://www.comdatagroup.com.

Para qualquer esclarecimento sobre a aplicação do Código 
de Ética, você pode entrar em contato com o seu Gerente 
de Pessoal de referência.

11
Adoção, divulgação e implementação
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