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APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO
Construímos um ambiente profissional que possibilita,
diariamente, a paixão pelo nosso trabalho, o brilho
nos olhos e o orgulho de fazer parte da Via Varejo.
Somos legítimos representantes da confiança com
simplicidade, humildade e respeito com a Nossa Gente.
Valorizamos o profissionalismo, a honestidade, o
respeito e a transparência – acreditamos que esses
atributos constroem valores positivos para a Via Varejo
e para a sociedade.
O Código de Conduta Ética da Via Varejo reafirma os
atributos da Nossa Causa, visando ao estabelecimento
de um padrão de relacionamento baseado no respeito,
na transparência e na ética.
É destinado aos membros da administração e a todos os
colaboradores do grupo, bem como a nossos parceiros
de negócio e todos os prestadores que exerçam
atividades nas dependências físicas da Via Varejo. O
objetivo é servir como referência de conduta pessoal
e profissional nas relações de trabalho. Todos devem
conhecê-lo, praticá-lo, divulgá-lo e garantir que ele seja
cumprido por todos os públicos.
Todos nós na Via Varejo, indistintamente, somos
agentes fundamentais para o sucesso da Nossa Causa
e devemos contribuir para que os temas abordados
neste Código orientem, inspirem e engajem os nossos
públicos na ação e na tomada de decisão segundo os
mais elevados valores e princípios éticos.
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APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO

PALAVRA DO PRESIDENTE
A reputação e a credibilidade são nossos ativos mais importantes. Os
princípios éticos que orientam nossa forma de pensar e agir contribuem
para a consolidação da Via Varejo como empresa sólida e confiável perante
os nossos clientes, fornecedores e colaboradores. Mais do que isso, a nossa
paixão e dedicação em servir devem estar à frente de todas as nossas ações,
dia após dia.
Nós, da Via Varejo acreditamos que este documento é, acima de tudo, um
compromisso da maneira como queremos alcançar os desempenhos da
companhia e de uma sociedade mais justa, responsável e transparente.

Diretor-Presidente da Via Varejo
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APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO

REALIZAR SONHOS dos clientes e colaboradores, respeitando
valores humanos e empresariais com DEDICAÇÃO, valorizando
a NOSSA GENTE, sendo PRÁTICO E SIMPLES e
gerando RESULTADOS SUSTENTÁVEIS.
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APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO

NOSSO COMPROMISSO
RESPEITO ÀS POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS DA EMPRESA
Este Código é de cumprimento obrigatório e as condutas esperadas devem ser adotadas
por todos, para o sucesso do desenvolvimento dos negócios da Via Varejo e perenidade,
de forma a preservar e fortalecer a cultura organizacional.
As condutas contrárias a este Código levam à aplicação de medidas disciplinares, que
podem incluir o término da relação de trabalho ou de prestação de serviço/fornecimento e
responsabilizações legais. Buscamos a prática de ações e procedimentos de acordo com as
previsões na lei, e não admitimos qualquer exceção.
Não serão aqui esgotadas todas as possíveis questões éticas e condutas relacionadas e,
portanto, a Via Varejo não está restrita à aplicação apenas de medidas expressamente
mencionadas neste Código, cabendo à empresa avaliar cada caso, pautada essencialmente
nas diretrizes da Nossa Causa, políticas internas e
legislação vigente.
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capítulo 1

NOSSAS RELAÇÕES
Asseguramos o atendimento aos direitos humanos em
todas as nossas operações e em toda a nossa cadeia
de negócios. Os nossos valores, o nosso Código de
Conduta Ética e as nossas políticas e estratégias estão
fundamentados no respeito à dignidade e ao valor de
cada pessoa.
Repudiamos e proibimos o trabalho escravo, a
exploração infantil e condições desumanas e
degradantes na nossa organização e em todos os elos
de nossa cadeia. Exigimos que todos os fornecedores
da nossa cadeia respeitem esses princípios e agimos
de forma preventiva, para que todas as questões de
direitos humanos sejam respeitadas.
Oferecemos um local de trabalho seguro e saudável,
livre de discriminação e assédio.
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NOSSAS RELAÇÕES

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE TRATAMENTO
Acolhemos a diversidade, por considerar que as diferentes perspectivas ampliam o olhar e
promovem a criação de um ambiente plural, mais rico e desenvolvido culturalmente. Tratamos a
todos indistintamente e não toleramos preconceito e discriminação em qualquer relação com o
nosso público, sejam clientes, fornecedores, prestadores ou colaboradores.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Agir com preconceito ou discriminação com colegas, clientes e outras pessoas.
• Tratar de maneira pejorativa colegas, clientes ou outras pessoas da relação profissional, por conta de suas
características pessoais.
• Permitir que outras pessoas da equipe tenham atitudes preconceituosas ou discriminatórias no ambiente de trabalho.
• Manifestar intolerância.
• Contar piadas de cunho discriminatório ou usar apelidos ofensivos ou desrespeitosos para tratamento de qualquer pessoa.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Gestão do Jovem
Aprendiz e Política de Gestão do PCD – Profissional com Deficiência.
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NOSSAS RELAÇÕES

ASSÉDIO MORAL
Construímos relações respeitosas e livres de situações humilhantes ou constrangedoras.
Repudiamos qualquer ato de hostilidade, ridicularização ou inferiorização do próximo. Somos
contrários à violência moral no trabalho e agimos de modo a preservar a identidade, a dignidade
e as boas relações sociais dos nossos colaboradores.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Ameaças, xingamentos, ofensas verbais, brincadeiras ofensivas, castigos que ridicularizem os colaboradores perante os
demais, entre outros.
• Ter atitudes de desqualificação e desrespeito às pessoas.
• Tolerar, incentivar ou participar de condutas de assédio moral.
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NOSSAS RELAÇÕES

ASSÉDIO SEXUAL
Proibimos todas as situações de pressão ou constrangimento para obtenção de vantagem ou
favorecimento sexual, sejam elas através de manifestações explícitas ou implícitas. O assédio
sexual é inaceitável e todos devemos coibir, preservando a honra, a imagem, a dignidade e a
intimidade de todos os nossos colaboradores.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Coação ou chantagem, prometendo promoção ou vantagem profissional ao(à) colaborador(a) tendo como condição para
isto, a aceitação da proposta de apelo sexual.
• Contatos físicos forçados, comentários e propostas de caráter sexual.
• Tolerar, incentivar ou participar de condutas de assédio sexual.
• Praticar, retaliar ou ser omisso diante de ocorrências de assédio moral ou sexual.
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NOSSAS RELAÇÕES

COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS
Devemos manter nosso ambiente profissional livre de fofocas, grosserias, mentiras ou
comportamentos inapropriados. E evitar situações que possam levar a concessão de privilégios,
desatenção, interferir negativamente com o trabalho, entre outros comportamentos que não
sejam profissionais ou que privilegiem determinadas pessoas em prejuízo de outras, por motivos
alheios a questões profissionais.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Difundir informações mentirosas que possam ser qualificadas como injúrias ou calúnias.
• Utilizar linguagem oral, escrita ou gestual ofensiva ou palavras de baixo calão.
• Promover ou premiar colaboradores por qualquer outra razão que não seja a competência técnica ou o desempenho
profissional efetivo.
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NOSSAS RELAÇÕES

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS E PORTE DE ARMAS
Garantimos a integridade dos nossos colaboradores e a segurança no ambiente de trabalho, pois sabemos que esses fatores
favorecem a convivência social e criam condições de dignidade e confiança necessárias para que cada um possa se dedicar
ao desenvolvimento de suas atividades.
Não permitimos o uso ou comércio de substâncias ilegais e bebidas alcoólicas, no ambiente e horário de trabalho. O
tabagismo é permitido apenas em ambientes públicos e abertos.
Convivemos pacificamente. O porte de arma de fogo é autorizado somente aos colaboradores e prestadores de serviço
legalmente liberados e identificados, tais como vigias, seguranças e escolta. Não aceitamos que outra pessoa que não
pertença a essas categorias leve consigo arma de fogo, choque ou qualquer arma branca nas dependências da Via Varejo.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Portar, usar ou distribuir substâncias ilegais nas dependências da Via Varejo.
• Consumir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho, assim como exercer suas atividades profissionais sob o
efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias alucinógenas legais ou ilegais.
• Fumar no local de trabalho, estabelecimentos e escritórios fechados.
• Portar quaisquer tipos de armas de fogo, de choque ou brancas (tais como facas, canivetes, soco-inglês, dentre outras)
que representem perigo aos colegas de trabalho, clientes e outros públicos.
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NOSSAS RELAÇÕES

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Seguimos as normas e procedimentos relacionados à saúde e à segurança do trabalho, agindo de forma
cautelosa, consciente e de acordo com os treinamentos técnicos específicos para nossa função.
Não colocamos os outros ou nós mesmos em situação de risco. Apoiamos a construção de um ambiente
seguro e saudável para todos.
Usamos os equipamentos de proteção individual próprios às nossas funções e agimos de forma cautelosa
para não causar ou sofrer acidentes no trabalho. Somos alertados e incentivados pelos nossos gestores e
demais colegas sobre a necessidade de eliminar ou reduzir riscos de acidentes.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Negligência no cumprimento das normas e procedimentos de saúde e segurança da Via Varejo.
• Tolerância com infrações de colaboradores que desrespeitem as normas e os procedimentos relacionados à saúde e
segurança do trabalho na Via Varejo.
• Deixar de utilizar equipamentos de proteção individual.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Saúde e Segurança Ocupacional.
voltar ao índice
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capítulo 2

NOSSA INTEGRIDADE
Somos éticos e íntegros, garantimos que os resultados
dos nossos atos não prejudiquem a nós mesmos ou
aos outros. Não nos envolvemos em atos ilícitos ou
criminosos, nem em conflito de interesses. Corrupção,
fraude ou qualquer outra forma de favorecimento nas
atividades de negócios são completamente proibidas
em todas as nossas relações, tanto com entes públicos
quanto privados.
Buscamos fazer sempre a coisa certa e de modo
correto. Isso combina com os valores da Nossa Causa
e com o ambiente de trabalho inspirador e motivador
que desejamos para as nossas conquistas diárias e
realização dos nossos sonhos.
Realizamos da melhor maneira as tarefas que nos são
designadas, compartilhamos as nossas metas e damos
transparência dos resultados das áreas aos times
envolvidos. Cultivamos a cultura da dedicação e paixão
pelo trabalho na Via Varejo.
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NOSSA INTEGRIDADE

FRAUDE, CORRUPÇÃO E SUBORNO
As práticas de fraude, corrupção e suborno são proibidas por lei e inadmissíveis na Via Varejo, pois interferem
negativamente no tipo de relação que desejamos construir com todos os nossos públicos de relacionamento.
A Via Varejo também repudia e proíbe qualquer forma de corrupção privada, que consiste na promessa ou na
solicitação de vantagem pessoal (dinheiro, produtos, passagens aéreas, hotéis de luxo, entre outros) feita por
fornecedores e clientes aos colaboradores da Via Varejo, tendo por objetivo a obtenção de favores da Via Varejo, tal
como a manutenção de um contrato.

ALGUNS CUIDADOS PODEM AJUDAR A COIBIR OU MESMO EVITAR TAIS PRÁTICAS ILEGAIS:
• Apresentar-se aos representantes de órgãos
públicos credenciados portando identificação e
todos os documentos, dados e registros solicitados,
e sempre que possível na presença de outra pessoa.
• Manter o diálogo com representantes de órgãos
públicos sempre de maneira cortês e profissional,
tratando estritamente de assuntos pertinentes
ao cargo e nos limites da competência do
representante público em questão.

• Nunca solicitar qualquer tipo de favor ou ajuda extraoficial a
representantes de órgãos públicos, com o fim de agilizar qualquer pedido
ou necessidade da Via Varejo.
• Manter isenção em matéria política e exercer sua participação política em
caráter pessoal, evitando vincular quaisquer posicionamentos a nomes e
marcas da Via Varejo. Não estruturar comentários que possam transparecer
uma forma velada de preferências ideológicas e/ou partidárias ou
fazer comentários sobre decisões ou atitudes de agentes públicos que
possam comprometer a reputação da Via Varejo, caso não representem
explicitamente o posicionamento institucional da Via Varejo.
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NOSSA INTEGRIDADE

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

FRAUDE, CORRUPÇÃO E SUBORNO
• Qualquer tipo de conduta que possa ser
considerada fraudulenta, independentemente
desta ter, ou não, o potencial de prejudicar a
Via Varejo.
• Favorecer clientes na concessão de crédito em
desconformidade com os procedimentos e os
limites de concessão.
• Privilegiar ou favorecer agentes públicos,
fornecedores ou prestadores de serviços mesmo
que seja com o intuito de beneficiar a Via Varejo,
pois condutas de suborno ou de improbidade
serão sempre prejudiciais.
• Oferecer doações, presentes, privilégios,
gratificações ou vantagens pessoais a qualquer
autoridade do governo, funcionários públicos,
empregados de empresas públicas ou de regime
de contratação público, incluindo empregados de
bancos e hospitais públicos, permissionários ou
concessionários de serviços públicos.

• Oferecer ou receber qualquer tipo de doações,
presentes, privilégios, gratificações ou vantagens
pessoais a qualquer representante de fornecedores,
prestadores de serviços ou clientes que não esteja de
acordo com as políticas institucionais da empresa.
• Oferecer auxílio aos órgãos públicos ou contribuições
em produtos, exceto quando beneficiam a comunidade
local, mediante aprovação das áreas responsáveis, com
divulgação em canais institucionais e por ofícios formais.
• Oferecer recursos ou contribuições de qualquer natureza
para pessoas com intenções políticas ou religiosas.
• Oferecer dinheiro, presentes, brindes ou outras
vantagens a funcionários públicos, para burlar a
legislação ou acelerar processos, diretamente ou por
meio de terceiros.
• Aproveitar-se de possíveis falhas sistêmicas afim de
benefício próprio (por exemplo: descontos indevidos,
erros de precificação).

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Gestão a Fraude de Crédito
e o Procedimento de Prevenção a Fraude de Crédito.
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NOSSA INTEGRIDADE

CONFLITOS DE INTERESSES
Atuamos com imparcialidade. Desempenhamos nossas funções sem que os nossos julgamentos e ações
sejam influenciados por interesses pessoais contrários aos interesses da Via Varejo.
O conflito de interesse é identificado quando existe uma condição pessoal e o possível favorecimento de
uma parte envolvida por relação de parentesco ou amizade ou que conflite com os valores da Nossa Causa
e os interesses dos negócios da Via Varejo.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Que os interesses pessoais em conflito de interesses se sobreponham aos valores da Nossa Causa e aos interesses do
negócio da Via Varejo.
• Que uma empresa, com sócio/proprietário sendo um colaborador, seja contratada ou preste serviço para a Via Varejo,
sem que esteja em bases do mercado e com total transparência e pertinência de contratação.
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NOSSA INTEGRIDADE

RELAÇÕES DE PARENTESCO OU AMIZADE
As relações de parentesco e amizade não podem resultar em benefícios e privilégios pessoais ou
contrários às nossas políticas, que ataquem a Nossa Causa.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Indicar parentes ou levar outros a indicá-los, sem informar o fato ao responsável pela contratação, diante do evidente
envolvimento.
• Favorecer parente ou amigo na seleção ou promoção, à margem dos critérios técnicos, profissionais e éticos.
• Ter relação amorosa ou de parentesco, onde exista qualquer relação de subordinação direta e na mesma diretoria.
• Favorecer parente ou amigo na concessão de descontos ou trocas que não estejam de acordo com as políticas vigentes
da empresa.
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NOSSA INTEGRIDADE

EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Podemos realizar outras atividades profissionais, desde que: não conflitem com os negócios da Via
Varejo; inexistam conflitos de horários de trabalho e obrigações de cada função; e não contrariem a lei.
Todos os colaboradores que sejam donos ou sócios de alguma empresa e tenham dúvidas sobre a
existência ou não de conflito com as atividades da Via Varejo devem comunicar o fato e suas atividades
ao Canal de Ouvidoria.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Ter atividades que possam interferir em seu desempenho ou em suas atribuições, ou que concorram com aquelas
exercidas pela Via Varejo.
• Realizar negociação por conta própria ou alheia, em nome da Via Varejo, sem ter atribuição para isso.
• Praticar jogos de azar no local de trabalho.
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NOSSA INTEGRIDADE

BRINDES E PRESENTES
Apenas ofertamos e recebemos brindes e presentes que estejam rigorosamente dentro das políticas
institucionais permitidas. Cumprimos a Lei Anticorrupção e nunca oferecemos brindes e presentes fora
dessa política a representantes de órgãos do governo, nem a funcionários públicos.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Receber ou ofertar brindes ou cortesias fora das políticas internas da empresa.
• Receber ou ofertar cortesias ou brindes em dinheiro, cheque ou outro tipo de transação financeira.
• Deixar de reportar ao Canal de Ouvidoria todo e qualquer presente cuja recusa possa ocasionar constrangimento à outra
parte, ou cuja devolução não tenha sido possível.
• Viagens realizadas em desrespeito aos limites de gastos pré-aprovados ou fora das políticas internas.

» Para o nosso público interno e fornecedores, consultar Política de
Recebimento e Oferta de Brindes.
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NOSSA INTEGRIDADE

CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS
Temos instituída a Fundação Via Varejo, que atua e prioriza projetos nas áreas de educação, cultura,
esportes, social e empreendedorismo. Nossos trabalhos e investimentos contribuem com ações
positivas com e para a sociedade.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Aprovação de projeto em desacordo com o posicionamento de investimento cultural da Fundação Via Varejo e de acordo
com as leis de incentivos.
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NOSSA INTEGRIDADE

CUMPRIMENTO DA LEI, PAGAMENTOS E TRIBUTOS
Nossa cultura e ações estão voltadas para o cumprimento da lei. Buscamos e revisamos nossas práticas
de acordo com as regras tributárias brasileiras.
Não admitimos qualquer ação que seja contrária às determinações legais e às regras de compliance,
assegurando que os nossos procedimentos estejam corretos.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Descumprimento da lei.
• Pagamentos irregulares ou que não sigam as determinações legais de tributação.
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capítulo 3

NOSSOS PÚBLICOS
A relação com nossos públicos,
colaboradores, clientes,
prestadores, fornecedores e
sociedade civil, dentre outros,
se dá de forma transparente e
ética, em conformidade com a lei.
Colocamos paixão, excelência e
disponibilidade em cada detalhe
das nossas relações.
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NOSSOS PÚBLICOS

RELAÇÕES COM CLIENTES
Tratamos nossos clientes com respeito, acolhimento, transparência e agilidade. Queremos
realizar os seus sonhos e assegurar a sua satisfação. Valorizamos suas opiniões e sentimentos
e não os induzimos a consumir algo que não queiram. Não provocamos constrangimentos que
possam colocar a satisfação do cliente em segundo plano.
Fornecemos as informações corretas, para que eles possam comprar nas lojas da Via Varejo o que
foi oferecido nos anúncios veiculados nos meios de comunicação e a propaganda enganosa está
ausente das nossas práticas.
Disponibilizamos canais de atendimento preparados para ouvi-los e atender com atenção às suas
solicitações, reclamações e sugestões.
Garantimos o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e de todas as leis aplicáveis ao
nosso modelo de negócio.
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NOSSOS PÚBLICOS

RELAÇÕES COM CLIENTES
O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Agir em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.
• Descumprir as normas existentes para atendimento aos clientes.
• Sobrepor interesses pessoais aos interesses dos clientes, ou favorecer alguns em relação a outros.
• Infringir a lei e/ou regulamentos internos para beneficiar clientes com os quais se mantêm relações pessoais.
• Deixar de agir de boa-fé nas relações com consumidores, fazendo com que a empresa corra riscos legais, sofra exposição
indesejada na mídia ou perca credibilidade perante a sociedade.
• Ser omisso na identificação correta e precisa de preços e produtos, causando frustração e confusão ao cliente.
• Conceder descontos nas vendas diferentes do permitido para cada nível hierárquico, conforme descrito na política da Empresa.
• Compartilhar informações e dados pessoais de clientes, sem que os mesmos estejam presentes, a outros clientes e/ou a
terceiros, e sem autorização em documento oficial assinado pelos envolvidos.
• Expor informações e dados pessoais de clientes em nossos terminais de atendimento e venda, sem que haja presença do
cliente ou do operador (caixa, vendedor, analista, gerente).
• Utilizar informações e dados pessoais de clientes para realizar contatos que não são relacionados ao negócio da Via
Varejo, infringindo a lei, o sigilo e a privacidade dos clientes.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Descontos de Mercadorias.
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NOSSOS PÚBLICOS

RELAÇÕES COM COMUNIDADES LOCAIS
Exercitamos a cidadania, promovemos e incentivamos campanhas sociais e estimulamos a dedicação ao
voluntariado em ações de desenvolvimento humano e solidário.
As comunidades locais são partes do dia a dia da Via Varejo e suas integrações e relações fazem parte
do processo de sustentabilidade da Nossa Causa e dos nossos negócios. As ações e programas de apoio
às comunidades do entorno/locais são conceituados e estruturados pela Fundação Via Varejo conforme
política da Fundação Via Varejo.
Todas as iniciativas de ações envolvendo as comunidades locais devem estar alinhadas e em
conformidade com as políticas da Fundação Via Varejo.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Apoiar ou estimular pedidos de doações de qualquer natureza a terceiros, para realizar promoções, eventos ou
campanhas sem o envolvimento da Fundação Via Varejo.

» Consultar o estatuto e objeto social da Fundação Via Varejo.
Para ajuda sobre este tema, consulte a Fundação Via Varejo.
voltar ao índice
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NOSSOS PÚBLICOS

RELAÇÕES COM FORNECEDORES
Os nossos fornecedores são nossos parceiros, cuidamos do estabelecimento claro dos direitos e das obrigações das partes, estabelecemos
processo de negociação transparente e ético, de acordo com as leis vigentes. Buscamos o bem dos negócios da Via Varejo e exigimos que a
escolha desses parceiros atenda às necessidades do grupo e esteja isenta de qualquer conflito de interesses.
Deixamos claras todas as informações necessárias para que as partes interessadas possam tomar suas decisões e realizamos licitações
rigorosamente de acordo com a lei.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Receber favores/brindes de qualquer tipo (presentes, descontos em transações pessoais, ofertas), em função do
estreitamento das relações profissionais internas ou externas, que possam afetar decisões, estimular tratamentos
diferenciados, facilitar negócios ou beneficiar terceiros, porque tais favores podem configurar tentativas de suborno.
• Contratar empresas em razão de relações de amizade ou de parentesco, em qualquer grau.
• Permitir que empresas contratadas atuem ou falem em nome da Via Varejo, sem autorização das alçadas competentes.
• Receber bonificações pagas por terceiros aos vendedores dos negócios da Via Varejo para efetivar transações comerciais
do interesse deles. A exceção se aplica às práticas de mercado reconhecidas, controladas e autorizadas pelas áreas
internas competentes, como premiações e bonificações nos setores de eletroeletrônicos e móveis.
• Contratação de fornecedores para assuntos pessoais e/ou particulares dos nossos colaboradores.
• Contratação de fornecedores em desacordo com os procedimentos e cadastros obrigatórios constantes na Política de
Requisitos para Cadastro de Novos Fornecedores.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Requisitos para
Cadastro de Novos Fornecedores.
Para ajuda sobre este tema, consulte o Departamento Jurídico.
voltar ao índice
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NOSSOS PÚBLICOS

RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS E EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO
Acionistas e seus familiares devem seguir as mesmas regras válidas para os empregados que
compram produtos ou serviços das empresas do Grupo.
São permitidas relações comerciais entre acionistas e seus familiares e empresas do Grupo,
seja na qualidade de pessoa física, seja por meio de empresas das quais façam parte direta ou
indiretamente. Mas os negócios mencionados anteriormente deverão respeitar, rigorosamente,
os princípios de isenção e transparência, ética, competitividade e inexistência de conflitos
de interesses, o que impede que os acionistas e seus familiares desenvolvam negócios ou
atividades cuja viabilização dependa exclusivamente do Grupo ou de suas empresas.
As empresas do Grupo devem adotar para com os membros da família dos acionistas
controladores as mesmas regras que adotam no tratamento com terceiros, principalmente sobre
os temas divulgação, preço, forma de pagamento, prazos contratuais e qualidade, dentre outros.
Cabe às pessoas ou às empresas interessadas em desenvolver relacionamento de ordem
comercial com a Via Varejo, quando houver tal ocorrência, verificar e informar à Via Varejo a
existência de vínculos familiares, conforme previsto acima.
Todas as transações previstas neste capítulo serão submetidas à aprovação prévia do Conselho
de Administração. Essas propostas devem ser informadas pelo principal executivo da empresa,
apresentando suas considerações, quando este entender que as premissas contidas neste
tópico foram atendidas.
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NOSSOS PÚBLICOS

RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS E EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO
O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Quebra de isenção, transparência, ética, competitividade.
• Existência de conflitos de interesses.
• Divulgação de relatos que possam causar prejuízo sobre a empresa e seus negócios.
• Ações para favorecimento pessoal ou de terceiros.
• Não comunicação de negócios entre acionistas, seus familiares e empresas do mesmo grupo, para aprovação do
Conselho de Administração.

» Consultar:
- Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Via Varejo.
- Política de Divulgação de Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Via Varejo.
Para ajuda sobre este tema, consulte o Departamento de Relações com Investidores.
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NOSSOS PÚBLICOS

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – CONTATOS COM IMPRENSA,
ACIONISTAS, CONCORRENTES E DEMAIS PÚBLICOS
A comunicação, divulgação de informações institucionais e dados da Via Varejo, é feita por uma equipe especializada de
profissionais que estão autorizados e possuem autonomia para falar em nome da empresa com público interno e/ou externo.
São exemplos de dados institucionais: faturamento da empresa, crescimento de vendas, expectativa de vendas, número de
funcionários da empresa, investimentos e novos projetos, dentre outros.
Apenas os Departamentos de Relações Institucionais/Imprensa e de Relações com Investidores e a própria Diretoria Executiva
da Via Varejo poderão responder a consultas e solicitações sobre dados institucionais da Via Varejo e suas bandeiras, para
garantir a uniformidade e a coerência das informações a serem divulgadas.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Dar entrevistas e prestar esclarecimentos – a jornalistas, pesquisadores e estudantes – sem a devida autorização das
áreas responsáveis.
• Permitir a gravação ou a realização de imagens dos colaboradores ou clientes no interior da loja e das demais
dependências da empresa sem a devida autorização das áreas competentes.
• Passar adiante informações para trazer benefícios à imagem dos negócios da Via Varejo, em detrimento de concorrentes,
de terceiros ou de quaisquer outros agentes; práticas de concorrência desleal, injúria ou difamação.
• Desprezar as competências de outras empresas e profissionais.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Comunicação Institucional e Imprensa.
Para ajuda sobre este tema, consulte o Departamento de Relações Institucionais e Imprensa.
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NOSSOS PÚBLICOS

RELAÇÕES SINDICAIS
A Via Varejo reconhece a legitimidade da representação sindical, a livre associação e o respeito
aos seus colaboradores sindicalizados. Portanto, os representantes da Via Varejo devem manter
com as Entidades Sindicais um relacionamento permeado de respeito e transparência. A Via Varejo
acredita no caminho do diálogo aberto para as negociações coletivas, pautadas no equilíbrio das
relações entre capital e trabalho.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Não reconhecer a legitimidade da representação sindical.
• Falar com as Entidades Sindicais em nome da Via Varejo, sem autorização do Departamento de Relações Trabalhistas e
Sindicais. Efetuar qualquer pagamento ilegal ou oferecer brindes e presentes, sem seguir a Política de Relação Sindical e
Política de Doação e Oferta de Brindes.

» Para o nosso público interno, consultar a Política de Relações Sindicais.
Para ajuda sobre este tema, consulte o Departamento de Relações Sindicais
responsável para tratar e orientar sobre as questões relacionadas ao tema.
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NOSSOS PÚBLICOS

MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
Estamos comprometidos com o uso e a gestão conscientes e responsáveis dos recursos naturais e com a melhoria
contínua de medidas sobre temas ambientais. Temos foco na conservação de recursos e energia e baseamos o nosso
comportamento diário em melhorias que permitam a proteção do meio ambiente e respeitem as leis ambientais.
As boas práticas da sustentabilidade estão presentes nos nossos hábitos de consumo consciente: eficiência no
consumo de água e energia, gestão de resíduos recicláveis e não recicláveis e medidas para evitar desperdícios de
alimentos e materiais.

QUAIS AÇÕES DEVEM SER PRATICADAS PARA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM
MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL?
• Cumprir as leis e políticas ambientais de âmbitos nacional e locais.
• Contribuir para a melhor eficiência do consumo de energia e de água, usando esses recursos de forma racional e responsável.
• Seguir a orientação da Via Varejo e da legislação quanto à forma correta de descarte do lixo e dos resíduos sólidos, cooperando com o
processo de reciclagem.
• Apoiar o desenvolvimento de ações que minimizem o impacto da Via Varejo no meio ambiente.
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NOSSOS PÚBLICOS

MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Aceitar passivamente ou adotar ações que contribuam para a degradação do meio ambiente.
• Operar sem autorizações ou em desacordo com as leis ambientais.

» Para o nosso público interno, consultar a Política Corporativa Ambiental.
voltar ao índice
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capítulo 4

NOSSAS INFORMAÇÕES
E RECURSOS
Protegemos nossas informações pessoais e
profissionais, assim como as informações de
terceiros e da empresa, e não divulgamos
nossas senhas ou dados sigilosos. Damos
transparência aos dados públicos e
preservamos as informações de caráter
confidencial da organização.
Utilizamos de forma adequada todos os
equipamentos e recursos da empresa.
Sabemos que os conteúdos dos nossos
e-mails profissionais podem ser monitorados,
sem prévio aviso, caso seja necessário.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Nossas informações são precisas e claras, divulgadas com transparência e no tempo
certo, elas garantem a boa execução das atividades e o rendimento do trabalho, o
alinhamento às normas e aos procedimentos da empresa.
Devemos assegurar sempre a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das
informações.
Também devemos evitar o uso de celular e internet para fins pessoais durante o
trabalho, assim como conversar e publicar nas redes sociais denúncias, desabafos e
reclamações sobre nossas atividades de trabalho, equipe, gestores e outros assuntos
que exponham a Via Varejo, suas marcas, colaboradores, clientes e fornecedores. A
empresa orienta que estes assuntos sejam tratados e resolvidos internamente, por meio
de conversas com o gestor ou com a Ouvidoria.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Fornecer a colegas ou outras pessoas as senhas de acesso a programas e sistemas da empresa. As senhas são de uso
pessoal e intransferível, e devem ser mantidas em sigilo.
• Utilizar de forma inadequada nome, marcas, logotipos, slogan, cores, tipos de letras, mascotes e tudo aquilo que venha
a compor a identidade visual das marcas da Via Varejo em redes sociais e comunidades virtuais, ou qualquer outro meio
(como fotos, gravações de áudio e vídeo, entre outros), sem que seja devidamente autorizado.
• Divulgar informações e imagens do local de trabalho em redes sociais, mesmo utilizando o celular pessoal, para
reproduzir e publicar dados restritos ou confidenciais.
• Acessar, armazenar e divulgar conteúdos discriminatórios, obscenos, violentos, difamatórios ou outros que infrinjam a lei
ou as políticas da empresa, envolvendo pornografia, discriminação, terrorismo, correntes, propaganda política e jogos.
• Não cumprir normas e procedimentos estabelecidos nas políticas de Segurança, Tratamento e Gestão
de Informação.
• Divulgar informações confidenciais ou estratégicas da Via Varejo, suas marcas, clientes, colaboradores e terceiros em
redes sociais, sem a prévia autorização das áreas competentes.

Se identificar algum conteúdo que mereça a atenção da empresa, entre em contato com a área de Imprensa.

» Para público interno, consultar:
- Política de Tratamento da Informação.
- Política de Gestão de Acessos.

- Política de Segurança da Informação.
- Política de Gestão de Ativos de Informações.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEIS E AUDITADAS
Todos da Via Varejo temos o compromisso da transparência, veracidade e trabalhos para informações auditáveis.
Nossas informações financeiras serão elaboradas e divulgadas pelas áreas responsáveis da Via Varejo, representando
os números e indicadores da Via Varejo, com o foco na plena transparência das informações aos nossos investidores
e demais públicos. Para assegurar a lisura dessas informações, contamos com a assessoria de auditoria por auditores
externos e independentes, indicados no nosso Formulário de Referência em nosso site http://ri.viavarejo.com.br/

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Ausência de transparência e veracidade das informações auditáveis.
• Ações ou informações fraudulentas.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS,
PRIVILEGIADAS E CONFIDENCIAIS
Protegemos as informações da Via Varejo, tratamos como sigilosas e confidenciais
as informações internas, para garantir que elas não sejam utilizadas em prejuízo da
Nossa Gente, da Nossa Causa, nem contra os negócios da Via Varejo ou dos demais
públicos. Somos comprometidos em proteger a confidencialidade dos registros
pessoais dos colaboradores, informações de clientes e fornecedores e dos negócios
da Via Varejo. As exceções a essa regra são o atendimento a determinações judiciais,
sendo os demais casos decididos pelo Comitê de Ética.
Informações sobre os negócios da Via Varejo, principalmente sobre assuntos
financeiros e estratégicos, não devem ser divulgadas para conhecidos e familiares
que investem em ações da Via Varejo.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS, PRIVILEGIADAS E CONFIDENCIAIS
O QUE NÃO
ADMITIMOS:

• Comentar informações confidenciais em locais públicos,
sites de relacionamento ou fóruns de discussão na
internet, pelo risco de divulgação não autorizada.
• Falar sobre os negócios da empresa com terceiros,
amigos ou parentes e fazer comentários desagradáveis,
para não contribuir com a divulgação de boatos ou
repassar informações privilegiadas e confidenciais.
• Passar informações confidenciais aos concorrentes, ou
discutir com eles assuntos de caráter interno.
• Utilizar para fins pessoais ou repassar a terceiros
documentos ou informações confidenciais, ainda que
tenham sido obtidos ou desenvolvidos pelo próprio
colaborador em seu ambiente de trabalho.
• Usar informações confidenciais em benefício próprio
ou de terceiros, mesmo depois de romper vínculos
profissionais com a Via Varejo, desrespeitando o
compromisso moral firmado com a organização.

• Utilizar informações sobre os negócios ou as estratégias dos
negócios da Via Varejo, de seus clientes ou parceiros comerciais.
• Obter informações confidenciais ou privilegiadas, planos
ou ações de terceiros e concorrentes por meios ilícitos,
manipulação de boa-fé ou espionagem econômica.
• Repassar informações reservadas a concorrentes, ainda
que o colaborador tenha sido contratado por eles.
• Atuar de forma isolada ou em conjunto com concorrentes
para manipular as condições de mercado (interferência
no mecanismo de formação de preços ou criação de
condições artificiais de oferta ou demanda), uma vez que
essas práticas configuram competição desleal.
• Negociar Valores Mobiliários da Via Varejo, utilizando-se
de informações confidenciais ou estratégicas da empresa.
• Comercializar base de dados sem autorização prévia
da Diretoria Executiva e que infrinja a legislação, a
privacidade e/ou o sigilo dos dados dos nossos clientes.

» Consultar:
- Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Via Varejo.
- Política de Divulgação de Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Via Varejo.
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NOSSAS INFORMAÇÕES E RECURSOS

USO DOS BENS E RECURSOS DA EMPRESA
Os colaboradores devem utilizar os bens e recursos oferecidos pela Via Varejo dentro das regras da empresa, protegendo os bens
e economizando os recursos. Visamos produzir riquezas, otimizar recursos e agregar valor aos nossos negócios.

O QUE NÃO
ADMITIMOS:
• Desperdiçar e utilizar de forma incorreta os recursos da empresa.
• Destinar bens e recursos para uso político, sindical ou religioso, que não estejam de acordo com as políticas da empresa.
• Destruir ou descartar registros e documentos, a não ser que esse processo seja realizado em bases legais, sistemáticas
e regulares.
• Utilizar veículos e equipamentos da Via Varejo em desacordo com as Políticas da Via Varejo.
• Acessar ou fazer downloads de produtos piratas utilizando a internet, recursos e equipamentos da Via Varejo.
• Remover equipamento ou material da Via Varejo sem autorização formal das áreas responsáveis.
• Depredar qualquer bem, móvel, instalação, imóvel, prédio ou loja da empresa.

» Para o nosso público interno, consultar:
- Política de Concessão de Microinformática, Mobilidade e Telefonia Fixa.
- Política de Aquisição e Uso de Recursos Tecnológicos.
voltar ao índice
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capítulo 5

CANAL DE OUVIDORIA
Os casos de descumprimento das diretrizes
expressas no Código de Conduta Ética
podem e devem ser reportados diretamente
ao Canal de Ouvidoria Via Varejo. Todas as
questões levadas ao canal serão tratadas com
imparcialidade, sigilo e confidencialidade.
O Canal de Ouvidoria Via Varejo possui ampla
independência, autonomia e condições
técnicas para encaminhar, solucionar e
instruir as pessoas a respeito das questões
trazidas. O canal é responsável pela apuração
e pelo encaminhamento da questão até a
sua resolução, incluindo, caso necessário, a
participação do Comitê de Ética.
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CANAL DE OUVIDORIA

CONTATO DA OUVIDORIA
Pelo telefone 0800-7743000, de segunda a sábado, das 8h às 20h, ou pelo e-mail ouvidoria@viavarejo.com.br
Para mais detalhes, ver a Política de Acionamento e Apuração da Ouvidoria.

GESTÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
A gestão do Código de Conduta Ética da Via Varejo é feita pelo Comitê de Ética.
O Comitê de Ética da Via Varejo é responsável por manter o Código de Conduta Ética atualizado e opinar em questões sobre
regularidade ou irregularidade de condutas dentro da Via Varejo.
Para mais detalhes, consultar a Política de Gestão do Comitê de Ética e Disciplina.

Em caso de dúvidas, devemos consultar o gestor imediato, no suporte necessário para esclarecimento do tema.
Os departamentos Jurídico, de Recursos Humanos e a Auditoria também estão disponíveis para apoiar a
interpretação do Código ou encaminhar às alçadas responsáveis.
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capítulo 6

SANÇÕES
Aqueles que praticarem atos que violem o
Código de Conduta Ética ou a sua essência
ficarão sujeitos as consequências legais e
administrativas aplicáveis, conforme disposto
na legislação civil, penal e trabalhista.
As sanções aplicáveis em razão da violação
aos preceitos dispostos no Código de
Conduta Ética serão mensuradas caso a caso,
levando em consideração: (i) a natureza
e a gravidade da violação; (ii) o cargo e
histórico do transgressor, bem como suas
responsabilidades; (iii) circunstâncias
atenuantes ou agravantes à infração
cometida; (iv) os meios utilizados e os fins
almejados; (v) os riscos envolvidos; e (vi) as
possíveis consequências da sanção.
O Comitê de Ética, ou a instância por
ele designada, será responsável pela
deliberação das medidas a serem adotadas e
sanções aplicáveis a cada caso concreto.
Dentre as sanções, são elencadas: (i)
Orientação; (ii) Advertência escrita; (iii)
Suspensão; (iv) Desligamento sem justa
causa; ou (v) Desligamento com justa causa.
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capítulo 7

TREINAMENTOS
Todos nossos colaboradores deverão
participar de treinamentos anuais acerca da
necessidade de cumprimento do disposto
em nosso Código de Conduta Ética, bem
como realizar o treinamento periódico sobre
o Código de Conduta Ética na plataforma de
e-learning “Universidade Via Varejo” através
do “Game de Ética”, que é um treinamento
interativo envolvendo dilemas em atividades
comuns de nossas atividades face às
diretrizes do Código de Conduta Ética.
O treinamento de nossos colaboradores
sobre o Código de Conduta Ética está
disponível na plataforma “Conecta” de modo
permanente e sujeito a revisões anuais.
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GLOSSÁRIO
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GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
O que é preconceito e discriminação?

O que é trabalho escravo?

São manifestações escritas, faladas ou
gestuais contra uma ou mais pessoas,
pautadas em diferenças de condição
social, gênero, etnia, raça ou cor, religião,
idade, orientação sexual, região de origem,
condição física ou mental especial, estado
civil, características permanentes ou
temporárias, opinião política, dentre outras.

É a exploração do trabalho físico ou
intelectual de uma pessoa que não recebe
salário pelos seus préstimos, ocorrendo
muitas vezes a “troca” do trabalho por itens
básicos de sobrevivência (como alimentos
e moradia), e a privação de liberdade,
chegando até mesmo a agressões físicas
e psicológicas.

O que é assédio moral?

O que é trabalho ou
exploração infantil?

O assédio moral resulta da prática de atos
que causem constrangimentos a outro. Essas
condutas podem ser faladas, escritas ou
por gestos, sendo que o agressor expõe ou
ridiculariza o agredido, fazendo com que
ele fique descrente de suas capacidades
para o trabalho, deslocado das atividades e
rotinas do trabalho, e até apático nos seus
relacionamentos pessoais.

É a situação ilegal de trabalho ou exploração
de crianças e adolescentes menores de 14
anos. Eles trabalham ou executam tarefas
em troca de dinheiro ou do que foram
induzidos a acreditar serem benefícios, mas
que na verdade são favores mascarados e
prejudiciais a eles.

O que são condições de trabalho
desumanas e degradantes?
As condições de trabalho desumanas
e degradantes acontecem quando
verificamos desrespeito à saúde, à
segurança e ao bem-estar do trabalhador.
O trabalhador é submetido à condição
inaceitável de falta de limpeza, instalação
imprópria ou outra situação sub-humana,
que gera ou pode gerar problemas de
saúde e até psicológicos, doenças e até
mesmo casos mais drásticos, que coloquem
em risco a vida deste trabalhador.
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GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
O que é assédio sexual?

O que é fraude?

O assédio sexual resulta de ações que o
agressor induz ou expressamente impõe
favores de caráter sexual ao agredido em troca
da manutenção do emprego ou vantagens
profissionais. Em geral, o assédio sexual é
praticado por um superior em relação a um
subordinado, mas também pode ocorrer de
um subordinado em relação ao seu superior.

É qualquer ato realizado para desvirtuar
informações, dados ou fatos para obter
ganhos de forma indevida ou prejudicar
outra pessoa. Pode ser considerada apenas
uma irregularidade, mas também pode ser
considerada crime, dependendo do caso.

O que é saúde e segurança no trabalho?

O que é corrupção?

Saúde e segurança no trabalho são medidas
de proteção, leis, normas regulamentadoras,
treinamentos e procedimentos que
a empresa deve seguir e implantar
no ambiente do trabalho dos seus
colaboradores, com o objetivo de prevenir
e evitar doenças ou acidentes, ou mesmo
afastar risco de morte dos
seus colaboradores.

Pratica corrupção tanto quem paga para
obter vantagens quanto aquele que recebe
o valor ou benefício em troca de vantagens
indevidas. Esta conduta é proibida por lei
e é considerada crime quando envolve um
representante de qualquer órgão público.
A corrupção privada que envolve
fornecedores ou clientes é proibida nas
relações da empresa.

O que são substâncias proibidas,
bebidas alcoólicas, armas de fogo e
armas brancas?
Substâncias proibidas são drogas,
entorpecentes, alucinógenos e quaisquer
outras substâncias ilegais que alteram o
estado de consciência normal das pessoas.
As bebidas alcoólicas são aquelas que
possuem qualquer nível de
composição etílica.
Armas de fogo são os revólveres, espingardas
ou outros artefatos que disparem projéteis
ou balas.
Armas brancas são quaisquer objetos
cortantes ou pontiagudos, que possam ser
utilizados para causar ferimentos ou mesmo
para ameaçar pessoas.
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GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
O que é suborno?

O que são direitos dos consumidores?

É o pagamento em dinheiro ou oferecimento
de vantagens (brindes, presentes, refeições,
viagens etc.) a um agente do governo,
funcionário público ou profissional da
iniciativa privada, para que eles pratiquem
um ato ilegal e/ou desprovido de ética. Essa
conduta é considerada crime.

Direitos contidos no Código de Defesa do
Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990, Lei de Proteção e Defesa dos Consumidores.
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casasbahia.com.br

código de

CONDUTA ÉTICA
Material de uso confidencial. Todos os direitos autorais sobre marcas, obras ou
criações, assim como todos os elementos que os compõem, pertencem à Via
Varejo ou a terceiros que cederam seu direito de uso. Portanto, não poderá ser
copiado, reproduzido, distribuído, apresentado, anunciado ou transmitido de
maneira alguma ou por qualquer meio, salvo com expressa autorização da Via
Varejo ou do titular dos direitos autorais.
A violação destes direitos é crime, e seu infrator está sujeito às penalidades
legais previstas na legislação brasileira.

