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ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE CONDUTA
Este código é aplicável a todos os colaboradores do
Grupo
Dass,
incluindo
funcionários,
diretores
estatutários, membros do conselho de administração e
de quaisquer órgãos com funções técnicas e/ou
destinados a aconselhar os administradores, assim como
os estagiários, trainees e representantes, em todas as
suas localidades. A responsabilidade pela aplicação
deste manual é do Diretor sob cujas responsabilidades
estiverem os assuntos de compliance.

COMO VOCÊ DEVE CONDUZIR
SUAS DECISÕES E ATITUDES
NA EMPRESA
Aqui, estão dispostas as principais regras de conduta
esperadas dos colaboradores da Dass, que devem servir
de referência para a tomada de decisões e atitudes.

2

SEJA
BEM-VINDO
AO NOSSO
TIME!

Neste manual, você encontrará
as principais informações sobre
o Grupo Dass. Vai entender mais
sobre a nossa operação, as
atitudes e o comportamento
indicados pela empresa.
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Cada colaborador da Dass é um representante da empresa, foi
por isso que desenvolvemos este material, para orientar a cada
um no seu dia a dia. Este Código de Conduta vai ajudar você a
agir da melhor maneira quando estiver tratando com colegas,
clientes, acionistas, fornecedores ou agentes públicos. É
fazendo o seu melhor que você vai fazer a Dass também cada
vez melhor. Temos o maior orgulho em contar com você nesta
empresa e esperamos despertar em você o gosto pela
superação, o espírito de equipe e a vontade de se renovar e
fazer melhor todos os dias. Boa leitura!
Um abraço,

Vilson Hermes
Presidente do Conselho
de Administração do
Grupo Dass
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João Henrique Hoppe
Diretor Presidente do
Grupo Dass

CONHEÇA O
GRUPO DASS
Temos por essência um espírito inquieto
por estar em constante mudança e
aperfeiçoamento.
Possuímos uma grande variedade de produtos
conhecidos e conceituados no mundo inteiro e viajamos
de um continente a outro pesquisando mercados e
tendências. É isso que faz do Grupo Dass a maior
operação integrada de gestão e soluções industriais para
marcas esportivas na América Latina. Somos uma
empresa comprometida com a inovação, buscamos novas
formas de fazer as coisas, acreditamos na capacidade de
superar limites e de pensar o nosso negócio a partir das
pessoas, a quem damos nosso maior valor.
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INOVAÇÃO
FAZ PARTE DA
NOSSA HISTÓRIA
Somos uma empresa inovadora, que valoriza o design, as
marcas e a qualidade dos serviços. Utilizamos nosso
conhecimento e a experiência para criar o novo, evoluir e
desenvolver. Através da inovação e do planejamento
estratégico, temos consolidado, ao longo do tempo, uma
visão diferenciada na gestão de marcas e na busca de
soluções industriais para nossos clientes. Especialistas no
segmento esportivo, além de gerirmos e comercializamos
as marcas Fila e Umbro, fornecemos soluções industriais
para as principais marcas esportivas do cenário global.
Isso nos desaﬁa a evoluir constantemente em pesquisa,
inovação, tecnologia e desenvolvimento permanente de
proﬁssionais.
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POLOS CRIATIVOS
Criatividade, inovação e sustentabilidade convivem
juntos em espaços planejados para inspirar, motivar e
conceber novas ideias.
Localizado em Ivoti - RS, é no Dass Creation Center (DCC)
que designers e desenvolvedores trabalham com nossas
marcas no desenvolvimento de calçados. Em Saudades SC, está localizado o polo criativo de Confecção. Ambas
unidades são focadas em antecipar necessidades,
tecnologias e estilos. Vivemos em busca de respostas, e
essa inquietação possibilitou a estruturação do mais
moderno e tecnológico Laboratório de Biomecânica da
América Latina, em uma estrutura que prioriza ambientes
inteligentes e reﬂete a nossa forma de pensar no Dass
Creation Center. Contamos com um grande time
distribuído em diversos estados do Brasil e da Argentina,
para qual proporcionamos um ambiente de trabalho
positivo em todos os setores. Buscamos sempre atingir os
melhores resultados, sem abrir mão da valorização e do
respeito ao colaborador.
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O Grupo Dass possui unidades
corporativas, comerciais e industriais
no Brasil e na América Latina.
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UNIDADES
CORPORATIVAS

IVOTI - RS
DASS CREATION CENTER
CENTRO TECNOLÓGICO DE CALÇADOS

SAUDADES - SC
CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONFECÇÕES E SEDE ADMINISTRATIVA
9

UNIDADES
COMERCIAIS

SÃO PAULO - SP

BUENOS AIRES - ARGENTINA
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UNIDADES INDUSTRIAIS

ELDORADO - ARGENTINA

CORONEL SUÁREZ - ARGENTINA

VENÂNCIO AIRES - RS

ITAPIPOCA - CE

SANTO ESTÊVÃO - BA

ITABERABA - BA

GRAVASUL - RS

TECNICOR - SP

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
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Gestão e soluções industriais para marcas
esportivas.

Ser a melhor e mais eﬁcaz empresa do
segmento, oferecendo produtos desejados pelos consumidores de forma ágil e
criativa, gerando ganho aos clientes, colaboradores e acionistas, com ética e
responsabilidade social e ambiental.
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Implementing Sportswear Brands
Representa nossa atitude em projetar e fazer acontecer o dia a dia das marcas esportivas, sendo a maior
operação integrada de gestão e soluções industriais
da América Latina. Ou seja, somos uma empresa de
execução, seja de distribuição, seja de produção para
grandes marcas.
Esse posicionamento rege o fortalecimento de uma
cultura única sustentada nos seguintes valores:
Integridade, Competência, Superação, Respeito,
Paixão e Compromisso.
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PESSOAS: Basear a empresa em pessoas com senso de urgência,
proativas, focadas, que pensem e ajam de acordo com os objetivos e
sejam sempre positivas diante das crescentes necessidades da
organização.
RECURSOS E INVESTIMENTOS: Avaliar exaustivamente cada
investimento, seja em bens ou na busca de mercado, para obter, com
baixo grau de endividamento, tanto plantas industriais adequadas,
modernas e atualizadas tecnologicamente, quanto uma participação
maior no mercado.
EXPERTISE: O conhecimento, a busca de tecnologias e soluções são
responsabilidade de todos, aproveitando as parcerias e o mercado
abreviando o tempo e o custo.
VALORES SOCIAIS: Cumprir as leis com inteligência e ética, abrir
mão de objetivos que prejudiquem os valores sociais e ambientais.
Manter uma relação responsável e respeitosa, mas não dependente,
com governo, fornecedores, bancos, concorrentes, ONGs,
sindicatos, investidores, parceiros e a comunidade.
INTEGRIDADE E ÉTICA: Atuar de forma íntegra e ética com todos os
públicos, em especial agentes públicos, não tolerando a prática de
quaisquer atos que violem as regras do trabalho ético e as leis
anticorrupção aplicáveis.
CLIENTES: Sempre satisfazer e surpreender os clientes com
produtos e serviços de qualidade a preços adequados.
PROPRIETÁRIOS E ACIONISTAS: Ser exigente com os resultados
do negócio. Além de legítimo, ele obriga ao aperfeiçoamento das
competências e gera o fundo para novos investimentos, a satisfação
do capital investido e espaços para mais e novas competências.
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Política
Integrada
Qualidade, Saúde, Segurança
e Meio Ambiente

O Grupo Dass busca a satisfação de clientes, colaboradores e acionistas por meio da melhoria contínua de produtos, processos, serviços e sistema de gestão. Para tanto,
atua comprometido com a excelência operacional
também através da qualidade, com a eliminação de perigos e riscos à saúde e segurança e a mitigação de
aspectos e impactos ambientais. Suas ações são fundamentadas nas diretrizes estratégicas, objetivos e metas
de desempenho e no atendimento consistente à legislação e outros requisitos aplicáveis, buscando o desenvolvimento sustentável do negócio.
A liderança é a principal responsável por promover a
saúde e segurança das pessoas, preservação ao meio
ambiente, estabilidade dos processos e o desenvolvimento de competências.
Os colaboradores são parte ativa do Sistema de Gestão,
são responsáveis por zelar por sua saúde e segurança,
assim como de seus colegas, pelo meio ambiente e pela
qualidade dos produtos. Os trabalhos devem ser realizados de acordo com as normas, procedimentos, instruções
e regras estabelecidas pela empresa.
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RELAÇÃO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO: O
Grupo Dass busca a identiﬁcação e a associação com fornecedores e
prestadores de serviço que tenham os seus valores e padrões éticos
compatíveis ao Código de Conduta da empresa. Os fornecedores e
prestadores de serviço serão avaliados por critérios técnicos, legais, de
custo, pontualidade, qualidade, e reputação, sem discriminação.
• O Grupo Dass exige clareza na caracterização dos produtos e dos
serviços de seus fornecedores e prestadores de serviço. A empresa busca
relações de respeito mútuo entre clientes, fornecedores e prestadores de
serviço em que seja observado, com o rigor necessário, o cumprimento da
legislação ambiental, trabalhista, de saúde e segurança, e dos direitos
humanos, inclusive recriminando qualquer forma de trabalho forçado,
discriminatório e de menores.
• Podem ser realizadas visitas de controle dos parceiros comerciais e
inspeções em fábricas, programadas ou aleatórias, anunciadas ou não, por
representantes da empresa ou contratados, para atestar o cumprimento
dos itens.
• Os fornecedores e prestadores de serviço devem conduzir os assuntos
estratégicos e conﬁdenciais com sigilo, não os tratando em ambiente
externo à empresa.
SISTEMA ANTICORRUPÇÃO: O Grupo Dass adota uma postura de
tolerância zero com práticas corruptas ou que violem as regras de
relacionamento ético e legal entre empresa e governo. Não permitimos
nem toleramos qualquer prática antiética ou que viole as leis
anticorrupção, inclusive qualquer forma de suborno ou corrupção, seja no
setor público ou privado, para inﬂuenciar qualquer ato ou decisão ou para
obter qualquer vantagem indevida.
O Grupo Dass exige o cumprimento integral da legislação anticorrupção
nas suas relações comerciais, tais como a Lei nº 8.666/93, que instituiu
normas para licitações e contratos da Administração Pública, a Lei nº
12.846/13 (Lei Anticorrupção) e a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa).
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COMO VOCÊ PODE
SE DESENVOLVER
GESTÃO DE PESSOAS

Com o objetivo de oferecer capacitação proﬁssional aos
nossos colaboradores e, com isso, também propiciar o
desenvolvimento, o Grupo Dass investe constantemente
em pessoas.
Desenvolvemos e capacitamos nossos colaboradores
através de treinamentos técnicos, operacionais e comportamentais, visando aprimorar as competências e, consequentemente, atender com mais eﬁciência as demandas de nossos processos.
Veriﬁque com seu RH local projetos e iniciativas que você
pode participar.
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REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO: O trabalho é
realizado com base em uma relação de emprego estabelecida
pelas leis e práticas do país.
• Os colaboradores são pagos em dia e recebem o salário determinado por lei e convenções coletivas, assim como têm direito
a férias, licenças e demais benefícios legais.
• As horas de trabalho não são excessivas e respeitam as condições humanas e produtivas, obedecendo aos limites ﬁxados em
lei ou acordo coletivo.
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO: O Grupo Dass respeita e dá
liberdade para que seus colaboradores ﬁliem-se às associações
de sua escolha.
TRABALHO FORÇADO: O Grupo Dass não admite o trabalho
escravo, servidão ou qualquer outra forma de trabalho forçado
ou discriminatório.
• Nenhum colaborador será obrigado a trabalhar mediante o
uso de força ou intimidação de qualquer natureza.
TRABALHO DE MENORES: O Grupo Dass contrata pessoas
somente a partir da idade mínima exigida pela legislação de
cada país, não admitindo trabalho infantil.
• Também não é permitida a contratação de menores de 18 anos
em condições de periculosidade ou de insalubridade.
DISCRIMINAÇÃO: O Grupo Dass respeita todas as diferenças
individuais e preza para que todos recebam tratamento respeitoso, cordial e justo, independentemente de cargo, raça,
religião, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual, condição física e psíquica, gestantes, convicção política, estado civil,
etc.
• Não serão admitidos preconceitos de qualquer natureza entre
colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e/ou
parceiros, ou qualquer conduta contrária aos direitos humanos.
• Nos processos de recrutamento, seleção e promoção do
Grupo Dass, os candidatos são avaliados unicamente por sua
capacidade de atender às exigências da função.
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RELACIONAMENTO ENTRE COLEGAS: O relacionamento e
tratamento entre todos os colaboradores, de qualquer nível
hierárquico, deve ser pautado no diálogo e no respeito
mútuo. Todos devem agir com ética, honestidade, disponibilidade e atenção às pessoas com as quais se relaciona,
respeitando as diferenças individuais e mantendo sempre o
bom clima interno. São proibidas ameaças e qualquer tipo
de agressão.
ABUSO DE PODER E ASSÉDIO: A empresa não admite qualquer tipo de abuso de poder ou assédio, seja de natureza
moral ou sexual.
• Se o colaborador se sentir desrespeitado, ameaçado ou
intimidado, deverá fazer a denúncia através dos seguintes
meios: e-mail corporativo compliance@grupodass.com.br |
Canal de Ética: telefone 0800 601 8697 e site
www.contatoseguro.com.br/grupodass. Uma vez feita a
denúncia, serão tomadas as devidas providências.
• Também estão disponíveis os canais convencionais: caixas
de sugestões localizadas em pontos estratégicos nas unidades e contato direto com o RH e lideranças.
SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: Todos os colaboradores devem conhecer e cumprir a política, as normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente do Grupo Dass.
Em qualquer situação de risco ou de emergência, o colaborador
deve parar a sua atividade imediatamente e comunicar seu líder
e o setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA).
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USO DE ÁLCOOL, DROGAS, PORTE DE ARMAS E COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS: É proibido ingerir bebidas
alcoólicas em horário de trabalho e/ou o exercício de atividades proﬁssionais em estado de embriaguez.
• O porte e uso de drogas e armas não é permitido, pois isso
interfere na segurança e no desempenho do colaborador e de
seus colegas.
• A empresa incentiva o cumprimento das leis locais de combate ao tabagismo, por entender que causa danos à saúde.
• É proibida a comercialização e troca de mercadorias de interesse particular dentro das dependências da empresa.
CONDUTA EXTERNA À EMPRESA: O colaborador deve ser
criterioso com a sua postura fora do ambiente de trabalho,
agindo com cautela e não expondo a empresa de forma contrária a seus valores em qualquer meio de comunicação.
• Se estiver utilizando carro da empresa, uniforme, crachá ou
outros itens que o identiﬁquem como colaborador do Grupo
Dass, o comportamento deve ser compatível aos valores da
empresa, tanto em suas dependências quanto em ambientes
externos.
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DASS E
A SOCIEDADE
O Grupo Dass, engajado com o desenvolvimento das
comunidades onde está inserido, apoia diversos projetos
sociais, buscando despertar o gosto pelo esporte, cultura,
educação e com foco na qualidade de vida.
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METODOLOGIA DA
EMPRESA EM RELAÇÃO
AOS RECURSOS
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Valorizar o conhecimento e a experiência é fundamental para ter
uma visão mais ampla e enxergar além, aprimorando os
processos e os resultados. Por isso, o “Lean” faz parte do nosso
dia a dia.
O Sistema foi gerado das práticas de gestão de produção
Toyota e é mundialmente conhecido pela característica de
Produção Enxuta. Isso se dá por sua metodologia de incentivar a
adoção de medidas que permitam produzir mais, utilizando a
mesma quantidade de matéria-prima e produzir o mesmo,
utilizando quantidades menores. Para isso, são eliminados
desperdícios e adotados padrões que tornam os processos mais
eﬁcazes mesmo em ambientes administrativos.
A aplicação se dá pela união de colaboradores qualiﬁcados e
motivados, com equipamentos e métodos de trabalho
adequados e matéria-prima de qualidade, que levam à
excelência e também objetiva eliminar as 8 grandes perdas:
- Superprodução, Espera, Transporte, Superprocessamento,
Estoque, Movimento desnecessário, Defeitos e Desperdício de
ideias.
Com isso, buscamos disponibilizar produtos de ótima qualidade,
na quantidade e no momento correto com o custo adequado,
para satisfazer nossos clientes.
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CONFIDENCIALIDADE
E PATRIMÔNIO
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O colaborador que, por
força do seu cargo ou de suas responsabilidades, tiver
acesso a informações conﬁdenciais sobre a Dass, não pode
repassá-las a terceiros, fornecedores ou clientes sem que
haja autorização expressa da Direção. As informações
conﬁdenciais abrangem produtos, processos, marcas,
tecnologias, sistemas, etc. O colaborador deve ter cuidado
ao tratar de assuntos sigilosos, evitando conversar sobre os
mesmos fora do ambiente de trabalho. Exemplos práticos de
como manter a conﬁdencialidade:
• Não deixe materiais conﬁdenciais sobre as mesas, em
gavetas ou armários compartilhados.
• Não faça comentários nem participe de boatos que
envolvam a empresa.
• Não exponha documentos que contenham assuntos de
grande interesse sem permissão.
• Não apresente materiais do Grupo Dass em publicações,
palestras ou seminários, sem a autorização prévia da
empresa.
• Não divulgue dados ou imagens da empresa sem
autorização.
PROPRIEDADE INTELECTUAL: Os resultados de trabalho de
natureza intelectual – projetos, sistemas, procedimentos,
formulários, etc. – e as informações estratégicas geradas na
empresa são de propriedade exclusiva do Grupo Dass.
• O colaborador deve tratar as informações de forma
conﬁdencial e utilizá-las somente para o atendimento dos
interesses da Dass.
USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS: Os sistemas eletrônicos
e equipamentos de informática devem ser utilizados
exclusivamente para o bom desempenho das atividades na
empresa. O colaborador que possui usuário de rede deve
estar ciente de que a empresa tem livre acesso às
informações.
27

• Todos os arquivos e informações criados referentes à atividade
proﬁssional, recebidos ou armazenados nos sistemas
eletrônicos são propriedade do Grupo Dass. Assim, em caso de
mudança ou desligamento de um colaborador, essas
informações mantidas por ele deverão ser encaminhadas à
liderança imediata, para guarda ou descarte.
• A senha de acesso aos sistemas é de uso pessoal exclusivo,
não sendo permitido o seu fornecimento a terceiros, ainda que a
um colega de trabalho.
• Demais informações relativas ao uso de sistemas eletrônicos
estão no Termo de Responsabilidade de Uso das Ferramentas
de Informática, que consta como aditivo no Contrato de
Trabalho.
• Não é permitido o uso de câmeras fotográﬁcas e/ou telefones
celulares em ambientes sinalizados como restritos, exceto
quando autorizado pela gerência e/ou direção.
PATRIMÔNIO: Os equipamentos e instalações do Grupo Dass
destinam-se exclusivamente ao uso nas operações da empresa,
não podendo ser utilizados para ﬁns particulares ou de terceiros.
• O colaborador deve zelar pela conservação do patrimônio em
seu ambiente de trabalho.
• Questões que dizem respeito a doações, venda de bens
móveis e imóveis, devem ser direcionadas ao responsável
administrativo local.
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RELAÇÃO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
• O Grupo Dass busca a identiﬁcação e a associação com fornecedores e
prestadores de serviços que tenham os seus valores e padrões éticos
compatíveis ao Código de Conduta da empresa. Os fornecedores e
prestadores de serviços serão avaliados por critérios técnicos, legais, de
custo, pontualidade, qualidade e reputação, sem discriminação.
• O Grupo Dass exige clareza na caracterização dos produtos e dos
serviços de seus fornecedores e prestadores de serviço. A empresa
busca relações de respeito mútuo entre clientes, fornecedores e
prestadores de serviço em que seja observado, com o rigor necessário, o
cumprimento da legislação ambiental, trabalhista, de saúde e segurança,
e dos direitos humanos, inclusive recriminando qualquer forma de
trabalho forçado, discriminatório e de menores.
• Podem ser realizadas visitas de controle dos parceiros comerciais e
inspeções em fábricas, programadas ou aleatórias, anunciadas ou não,
por representantes da empresa ou contratados para atestar o
cumprimento dos critérios mencionados anteriormente.
• Os fornecedores e prestadores de serviço devem conduzir os assuntos
estratégicos e conﬁdenciais com sigilo, não os tratando em ambiente
externo à empresa.
ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A BRINDES: A Dass considera que
brindes são itens promocionais, que podem conter logotipo ou
mensagem institucional, distribuídos de forma generalizada, a título de
cortesia, propaganda ou por ocasião de eventos ou datas
comemorativas. Já os presentes não se enquadram na descrição dos
brindes, tendo em vista seu caráter personalizado, os montantes
envolvidos ou a possibilidade da relação viciosa entre as partes.
Portanto, brindes são permitidos, mas presentes não. Importante
destacar:
• O colaborador deve informar parceiros, fornecedores e prestadores de
serviço qual é a conduta da empresa no que diz respeito a brindes,
presentes e convites.
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• O recebimento ou a oferta de dinheiro ou itens equivalentes (cartões
pré-pagos, por exemplo) é expressamente proibido.
• Os convites para eventos com despesas pagas por clientes,
fornecedores ou outras entidades, somente podem ser aceitos quando
tiverem caráter comercial, e não houver risco de conﬂito de interesses,
mediante a aprovação da Direção.
• Os prêmios referentes à distinção ou homenagem ao Grupo Dass
devem ser encaminhados à área de Comunicação Corporativa.
• Os colaboradores não devem aceitar presentes ou vantagens que
beneﬁciem a si ou a sua família, pois eles podem representar “relação
viciosa” ou conﬂito de interesses com a pessoa ou instituição que o
oferece.
RELAÇÕES COM O GOVERNO: O Grupo Dass respeita a legislação e as
autoridades de todas as instâncias de Governo.
• Quando uma demanda ou requerimento for solicitado pelo Governo, o
colaborador deve submetê-la à Direção, antes de qualquer providência
ou encaminhamento.
• O Grupo Dass proíbe a realização de pagamentos ou qualquer forma de
benefício destinados a agentes públicos, a título de gratiﬁcação ou
incentivo, ou oferecimento de qualquer vantagem para a agilidade em
serviços ou ações administrativas.
• O colaborador não pode utilizar o nome do Grupo Dass quando tratar de
assuntos pessoais em seu relacionamento com o Governo.
RELAÇÕES PÚBLICAS: Os contatos com a imprensa serão promovidos,
exclusivamente, por pessoas autorizadas pela empresa com orientação
da área de Comunicação Corporativa.
• O colaborador não deve promover a divulgação de informações não
oﬁciais sobre a Dass internamente e na imprensa.
REDES SOCIAIS DIGITAIS: É proibido criar perﬁs em redes sociais
digitais ou outros meios online em nome da Dass. Também não é
permitido fazer comentários em nome do Grupo Dass, mesmo que, na
visão do colaborador, esteja sendo feito na defesa dos interesses da
empresa. Quaisquer comunicações com imprensa e demais públicos
devem ocorrer através do setor de Comunicação Corporativa.
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RELAÇÕES COM A COMUNIDADE: É de responsabilidade de todos os
colaboradores agir de acordo com os valores do Grupo Dass, mantendo
abertura com todas as comunidades nas quais a empresa está inserida.
• A Dass incentiva a participação dos colaboradores em programas
sociais e de voluntariado.
• O Grupo Dass busca o crescimento sustentável das comunidades,
assegurando trabalho e renda, além de promover retorno de
investimentos.
• A empresa mantém sua contabilidade ﬁel à realidade do negócio,
sempre visando a transparência e a responsabilidade social em suas
ações.
TREINAMENTOS PERIÓDICOS: Os colaboradores do Grupo Dass,
incluindo diretores estatutários e membros do conselho de
administração, receberão treinamentos periódicos obrigatórios sobre as
disposições deste Código de Conduta e, quando necessário, sobre as
demais políticas do Grupo Dass.
CONFLITOS DE INTERESSES POTENCIAIS: O conﬂito de interesses
potencial é conﬁgurado quando, por conta de uma sobreposição de
interesses, um colaborador pode ser inﬂuenciado a agir contra os
princípios ou interesses da empresa, podendo vir a tomar uma decisão
inapropriada ou deixar de cumprir alguma de suas responsabilidades
proﬁssionais. Assim, busca-se não deixar dúvidas quanto à sua
capacidade de manter a devida isenção, tais quais:
• Quando existe um segundo vínculo entre líder e subordinado que não
meramente hierárquico.
• Quando existe um segundo vínculo entre colaborador e concorrente,
fornecedor cliente que não meramente proﬁssional.
• O colaborador não poderá realizar atividades externas, como prestar
consultoria ou ocupar cargo, em organizações com interesses
conﬂitantes ou que façam negócios com a Dass.
Cada colaborador tem o dever de analisar a sua própria situação na
empresa e reportar, imediatamente, qualquer potencial conﬂito de
interesse segundo descrito anteriormente. Caso você esteja enquadrado
em uma situação de conﬂito potencial, deverá falar diretamente com a
área de Recursos Humanos de sua unidade, a ﬁm de esclarecer e
antecipar-se a problemas futuros.
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COMO VOCÊ E A DASS

SE COMUNICARÃO
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A informação é fundamental para a empresa e a comunicação
interna é o que permite que essa informação seja disseminada
entre seus colaboradores, em todos os níveis. É com ela que se
consolidam os valores e princípios da empresa, se abre o diálogo
e se intensiﬁca o relacionamento. Para propiciar a sinergia e o
ﬂuxo contínuo de informações, adotamos canais que fortalecem a
comunicação. Esses veículos respeitam as tradições e a identidade cultural das comunidades onde o Grupo atua. Assim é possível
identiﬁcar seus interesses e oportunidades para implementação
de ações que estimulem a qualidade de vida de seus colaboradores e de seus familiares, além do desenvolvimento sustentável da
comunidade.
CANAIS DE DENÚNCIAS E SUGESTÕES: Os nossos colaboradores têm o dever de reportar, através do Canal de Denúncias e
Sugestões, toda violação ou suspeita de violação ao nosso
Código de Conduta, às demais políticas e princípios éticos do
Grupo Dass ou à legislação aplicável. O Comitê de Ética é o órgão
responsável pela apuração das denúncias que sejam recebidas
através dos canais de denúncia mantidos pela empresa. Além
disso, temos a maior satisfação em receber opiniões de nossos
colaboradores, pois através delas é possível fortalecer aspectos
positivos e avaliar oportunidades de melhoria. A empresa disponibiliza aos colaboradores, fornecedores, parceiros, prestadores de
serviço e representantes comerciais, canais de comunicação
apropriados para cada necessidade de contato. Em todos eles,
será mantida a conﬁdencialidade da identidade do emitente e
será garantida a inocorrência de qualquer represália ou punição
ao colaborador ou terceiro denunciante de boa fé em decorrência
de sua atitude. O acesso ao Canal de Denúncias e Sugestões é
gratuito e se dá pelos seguintes meios:
Caixas de sugestões: localizadas nos pontos de grande circulação das unidades.
E-mail: compliance@grupodass.com.br
Contato através do Canal de Ética:
Site: www.contatoseguro.com.br/grupodass
Telefone: 0800 601 8697
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Veja alguns exemplos para entender melhor o
Código de Conduta na prática.
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Recentemente ingressou em meu setor de trabalho uma colega que
possui uma religião diferente da minha e dos demais colegas do meu
grupo. Por discordar de vários aspectos de sua religião e me sentir
incomodado com sua crença, posso sugerir ao meu coordenador que
troque essa colega de setor?
Não. Todos os colegas devem ser recebidos no ambiente de trabalho
sem discriminação. Escolhas pessoais diferentes não devem interferir
no relacionamento proﬁssional e todos devem ser tratados com
respeito e colaboração, dentro e fora da empresa.
Meu coordenador tem me tratado com grosserias e costuma fazer
piada sobre a velocidade do meu trabalho na frente dos colegas.
Sinto-me constrangido com a situação e tenho medo de ser demitido.
Como devo proceder?
Nesta situação, o primeiro passo é sinalizar o RH da unidade
pessoalmente ou através das caixas de sugestões, e-mail
compliance@grupodass.com.br e contato através do Canal de Ética
para avaliação dos fatos e veriﬁcação de alternativas imediatas. Cada
situação será tratada de forma especíﬁca.
Em minhas horas vagas, comercializo cosméticos destinados ao uso
pessoal. Posso fazer tal atividade nas dependências da empresa?
Não. As dependências da empresa são para uso exclusivo em
atividades inerentes ao propósito que a Dass se destina. Qualquer
interesse com ﬁm particular deve ser tratado fora das dependências
da empresa.
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Estava em um evento participando de uma conversa informal quando
fui questionado sobre o temperamento e atitude de um colaborador
da Dass, o qual seria reconhecidamente mal-humorado. Como me
portar?
A Dass espera que não haja por parte dos colaboradores comentários
que possam ferir moralmente outros colegas, gestores ou quaisquer
pessoas do grupo. Espera-se também do colaborador uma atitude
íntegra e sigilosa quanto a ações, dados ou quaisquer informações da
empresa, que por ﬁm devem ser usadas apenas em ambiente
proﬁssional. Além disto, a Dass se esforça para promover um
ambiente agradável e casos de tratamento ofensivo podem ser
denunciados pelos canais apontados neste Código.
Em uma viagem de trabalho, eu estava de carona com outros colegas
e o colega que conduzia o veículo fazia constantes ultrapassagens e
dirigia em alta velocidade gerando apreensão aos ocupantes do
veículo. O que fazer em casos assim?
A primeira medida a tomar é avisar clara e educadamente ao condutor
que você está inseguro com o modo de dirigir, tendo em vista as
questões climáticas, da rodovia, etc. Pois é de responsabilidade dessa
pessoa fazer com que a viagem transcorra de forma segura. Depois
disto, é importante avisar ao seu gestor imediato sobre o fato, mesmo
que tenha sido resolvido, para que se busquem alternativas
educacionais ao condutor.
Um vizinho me perguntou se é verdade que a Dass produzirá a
camiseta oﬁcial de nosso time. Eu sei que isso acontecerá nos
próximos meses. Tem problema eu contar só para o meu vizinho?
Sim, as informações sobre os produtos e processos da Dass não
devem ser divulgadas fora da empresa. Este cuidado deve ser
redobrado quando o assunto se tratar de um lançamento.
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Posso receber uma agenda de um fornecedor como brinde de ﬁnal
de ano?
Sim, pode, por se tratar de um material de expediente para uso no
local de trabalho.
Um fornecedor me convida para participar de uma pescaria no ﬁnal
de semana, com todas as despesas pagas, a ﬁm de comemorarmos o
atingimento dele na cota de venda para a Dass, posso ir?
Você não deve ir, uma vez que não trocamos favores particulares por
negócios.
Um importante cliente irá comemorar 25 anos de atuação e fará um
grande evento com os seus principais fornecedores. Eles nos
convidam para participar do evento, nós iremos participar?
É possível que sim. Quem for contatado para esta atividade deve
informar a seu gestor para que o convite chegue à Direção.
Um amigo comentou comigo que poderá receber oportunidade de
trabalho em uma das unidades do Grupo Dass, caso ele pague um
determinado valor para uma pessoa. Qual a melhor orientação sobre
vagas de emprego na companhia?
Cuidado, seu amigo está prestes a cair num golpe. Todos os
processos seletivos do Grupo Dass são realizados diretamente pelo
departamento de Recursos Humanos. As pessoas que desejam
participar de seleções no Grupo Dass devem cadastrar seu currículo,
diretamente no site www.grupodass.com.br/trabalhe-conosco, sem
depender de nenhum tipo de intermediário. Além disso, podem
acompanhar as oportunidades divulgadas no LinkedIn (Grupo Dass).
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Cabe à liderança informar, orientar e preparar a sua equipe para a
correta aplicação das políticas e das normas da organização, sendo um
exemplo a ser seguido. Em situações nas quais o assunto possa causar
constrangimento se tratado com a liderança imediata, o colaborador
poderá utilizar a Caixa de Sugestões da unidade ou o e-mail corporativo
compliance@grupodass.com.br, para esclarecer dúvidas ou sinalizar
situações em que identiﬁque o descumprimento deste Código de
Conduta. Toda denúncia recebida pela Dass será tratada com
conﬁdencialidade. Nenhuma retaliação ao colaborador será aceita por
se reportar em boa-fé. Caso o colaborador perceba retaliação de
qualquer natureza, deve informar de imediato ao Comitê.
O
descumprimento de normas deste Código de Conduta ou qualquer das
políticas do Grupo Dass é avaliado para o devido encaminhamento,
sendo passível das penalidades previstas em lei: advertência verbal,
advertência por escrito, suspensão e/ou demissão por justa causa, de
acordo com a gravidade do ato praticado. No caso de terceiros, essas
violações poderão levar à rescisão do contrato de prestação de
serviços, quando couber. Caso as violações praticadas conﬁgurem
crime, o Grupo Dass poderá comunicar às autoridades competentes,
sem prejuízo das sanções acima descritas. Sugestões de melhorias e
esclarecimentos em relação ao conteúdo do Código de Conduta do
Grupo Dass devem ser encaminhadas ao RH local, que após avaliação
do conteúdo poderá acionar o Comitê do Código para avaliação. Cabe
ao Comitê analisá-las para incluí-las na edição seguinte do Código, se
forem consideradas pertinentes.
CONTATOS:
Para esclarecimento de dúvidas, sugestões ou denúncias sobre o
descumprimento do Código.
Caixas de sugestões: localizadas nos pontos de grande circulação das
unidades.
E-mail: compliance@grupodass.com.br
Contato através do Canal de Ética:
Site: www.contatoseguro.com.br/grupodass
Telefone: 0800 601 8697
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