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Palavra da Diretoria

Prezados Colaboradores:

Este Código de Ética e Conduta da BRASLOG tem como objetivo principal em definir e 
divulgar internamente e externamente nossa Identidade Ética, que deve nortear nossa 
atitude e postura durante a realização da nossa prestação de serviços.

Em conjunto com Nossa Missão e Valores, este Código deve ser utilizado como uma diretriz 
na decisão das nossas ações junto aos nossos clientes, fornecedores, órgãos públicos e 
comunidades onde estamos inseridos.

O mercado cada vez mais exigente e competitivo nos exige um Compromisso com a 
transparência em todas nossas atitudes, evitando qualquer tipo de dúvida sobre nossas 
decisões no dia a dia da nossa prestação de serviços.
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Palavra da Diretoria

Caberá a Diretoria da BRASLOG zelar pela aplicação deste Código, esclarecendo dúvidas, 
reclamações e denúncias quanto a desvios de conduta, práticas de fraude e de corrupção e 
assegurar que nossos princípios e valores sejam seguidos por todos colaboradores da nossa 
Companhia.

Contamos com o empenho de todos nossos colaboradores para implementarmos esta 
prática de trabalho em nosso dia a dia dentro da BRASLOG, que ratificará nosso 
compromisso em buscar uma Sociedade Brasileira mais justa.

Álvaro Pinto Ricardo

Diretor Responsável

Princípios Fundamentais

� Respeito à vida, com uma atuação preventiva, cuidado com o bem-estar no trabalho, a 
saúde e a segurança das pessoas e das instalações, valorizando seus colaboradores;

� Observar práticas de boa governança corporativa, utilizando bons princípios e práticas 
contábeis e de gestão, comunicação clara e objetiva, quando necessário, junto ao 
mercado; 

� A proteção, promoção e conscientização dos Direitos Humanos em suas atividades e ao 
longo de sua cadeia produtiva, em conformidade com os princípios da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; 

� Alcançar os seus objetivos empresariais com responsabilidade social corporativa, 
atuando de forma consciente e responsável sob os aspectos socioeconômicos e 
ambientais de suas atividades e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades 
em que atua, inclusive incentivando o exercício da cidadania; 
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Princípios Fundamentais

� Proteger e manter a confidencialidade das informações confidenciais e de propriedade 
da BRASLOG, inclusive após a saída da Companhia. Também deve-se manter a 
confidencialidade de informações confidenciais de terceiros, as quais se venha a 
conhecer em função do vínculo com a BRASLOG; 

� Prevenir o uso das operações da BRASLOG para fins de “lavagem de dinheiro” ou 
qualquer atividade que facilite a “lavagem de dinheiro”, o financiamento ao terrorismo 
ou qualquer outra atividade criminal; 

� Não oferecer contribuições, doações, presentes ou qualquer benefício para partidos 
políticos ou candidatos a cargos eletivos, em qualquer esfera, ainda que permitidos por 
lei, sem que haja autorização devida e de acordo com as normas da BRASLOG e da 
legislação aplicável. 

Princípios Fundamentais

São princípios fundamentais da Diretoria da BRASLOG: 

� Agir com responsabilidade, honestidade, confiança, respeito e lealdade;  

� Observar as obrigações legais aplicáveis nas regiões onde a BRASLOG atua direta ou 
indiretamente e não tolerar corrupção.
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Princípios Éticos

Este Código, que contém regras gerais de conduta ética a serem cumpridas, deve ser 
observado pelos membros da Diretoria, Colaboradores, Estagiários, Contratados, e 
procuradores, prevalecendo sobre e servindo de diretriz para todos os documentos 
normativos da companhia. 

Regras de Conduta Ética

� Desempenhar as suas atividades em consonância com este Código e seguir as políticas e 
normas da BRASLOG, estimulando e orientando os seus colegas nesse sentido; 

� Manter uma atitude profissional positiva, digna, leal, honesta, de respeito mútuo, 
confiança e colaboração com os demais colegas de trabalho; 

� Agir com imparcialidade, objetividade, honestidade, respeito, transparência, lealdade e 
cortesia na relação com colaboradores, fornecedores, clientes, órgãos públicos e 
comunidades;

� Agir em estrita conformidade com todas as leis aplicáveis, inclusive as leis antissuborno
e anticorrupção, que se aplicam aos valores das operações da BRASLOG;

� Preservar o patrimônio da BRASLOG, incluindo a sua imagem e reputação, instalações, 
equipamentos e materiais, utilizando-os apenas para os fins a que se destinam; 
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Regras de Conduta Ética

� Não divulgar imagens internas da BRASLOG em ambientes externos sem prévia 
autorização da Direção da BRASLOG; 

� Manter uma conduta adequada, pautada nos princípios e valores que norteiam a 
companhia, quando estiver usando, ou não, uniforme, crachá, ou transitando em veículo 
da companhia; 

� Agir de acordo com os valores e normas que norteiam a companhia ao representa-la em 
eventos e atividades externas; 

� Não utilizar o uniforme nos momentos de lazer, em eventos sociais, zelando pela 
imagem da companhia; 

� Defender os interesses da BRASLOG nos assuntos em que estiver participando; 

Regras de Conduta Ética

� Ser diligente, responsável e atencioso na relação com as Autoridades, clientes, 
competidores, fornecedores, membros das comunidades e todos os demais indivíduos, 
empresas e organizações com que a BRASLOG se relaciona no exercício das suas 
atividades regulares, buscando sempre preservar a boa reputação, imagem e relações da 
companhia; 

� Evitar situação que possa ocorrer conflito de interesses próprios com os interesses da 
BRASLOG, e quando não for possível, abster-se de representar a BRASLOG no assunto 
em questão, comunicando o fato imediatamente ao superior imediato; 

� Assegurar que as comunicações e informações aos clientes sejam feitas exclusivamente 
por funcionários autorizados, e estejam em conformidade com as políticas, controles e 
procedimentos da BRASLOG e com a legislação aplicável; 
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Regras de Conduta Ética

� Não estabelecer relações comerciais com empresas ou indivíduos que, 
reconhecidamente, não observem padrões éticos, de saúde e de segurança e de direitos 
humanos compatíveis com os da BRASLOG, bem como manter confidencialidade sobre 
as informações privilegiadas da BRASLOG; 

� Realizar análise prévia na contratação de prestadores de serviço;

� Comprometer-se com o desenvolvimento sustentável das regiões onde a BRASLOG atua 
e a obediência à legislação ambiental;  

� Agir com responsabilidade social e com respeito à dignidade humana; 

� Executar as atividades diárias respeitando os aspectos de segurança e saúde definidos 
pela BRASLOG; 

Regras de Conduta Ética

� Atuar nas redes sociais respeitando os valores da BRASLOG e este Código; 

� Reiterar anualmente o conhecimento e compreensão sobre os requisitos éticos descritos 
neste Código;

� Não envolver em atividades de lobby em nome da BRASLOG sem autorização específica;

� Registrar as operações/transações da BRASLOG de forma completa, precisa e detalhada, 
de forma que o objetivo e valor das mesmas fiquem claros; 

� Manter os registros das operações/transações de forma adequada e criar controles 
internos;

� Obter permissão, por escrito, antes de ingressar em qualquer órgão estatutário de 
qualquer empresa que preste serviços para a BRASLOG.



05/06/2017

7

Condutas intoleráveis e 
sujeitas a penas disciplinares

� Fazer uso do cargo visando obter vantagens pessoais, facilidades ou qualquer outra 
forma de favorecimento ou benefício pessoal ilegítimo, ou para terceiros de suas 
relações; 

� Prometer, oferecer ou receber suborno, inclusive “pagamentos facilitadores”; 

� Agir de forma discriminatória em função de etnia, origem, gênero, orientação sexual, 
crença religiosa, condição de sindicalização, convicção política, ideológica, classe social, 
condição de portador de deficiência, estado civil ou idade; 

� Realizar Assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual, provocando o 
constrangimento alheio; 

� Permitir que se faça ou fazer propaganda política, religiosa ou comercial nas 
dependências da BRASLOG; 

Condutas intoleráveis e 
sujeitas a penas disciplinares

� Dar tratamento preferencial ou privilegiado a qualquer cliente ou fornecedor em 
desacordo com as políticas e normas da BRASLOG; 

� Oferecer ou receber presentes em desacordo com as políticas e normas da BRASLOG e 
como meio de exercer influência indevida, ou auferir ganho pessoal ou prêmio para si ou 
para terceiros; 

� Oferecer hospitalidade ou entretenimento, realizar doações ou contribuições sociais em 
nome da BRASLOG em desconformidade com suas políticas e normas ou sem a 
obtenção da autorização interna necessária; 

� Ofertar, pagar, prometer ou autorizar um benefício pessoal (seja pagamento ou qualquer 
outro tipo de benefício pessoal), direta ou indiretamente, a qualquer Funcionário de 
Governo; 
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Condutas intoleráveis e 
sujeitas a penas disciplinares

� Realizar contato com empresa concorrente da BRASLOG em violação da legislação 
concorrencial aplicável; 

� Contratar terceiros que não tenham abordagem de tolerância zero em relação a 
corrupção;  

� Fazer uso de drogas psicoativas ilegais em quaisquer das dependências da BRASLOG, ou 
apresentar-se para o trabalho sob influência de alguma destas drogas; 

� Distorcer os números ou a caracterização contábil de itens que venham a refletir nos 
relatórios gerenciais ou nas demonstrações financeiras da BRASLOG;

Condutas intoleráveis e 
sujeitas a penas disciplinares

� Negociar valores mobiliários durante um período de restrição ou se tiver informação 
privilegiada. Divulgar informações privilegiadas e não públicas e dar dicas para qualquer 
pessoa sobre tais informações antes que elas se tornem públicas; 

� Contratar trabalho escravo, infantil ou em condições análogas, direta ou indiretamente;

� Contratar terceiros, direta ou indiretamente, suprimindo direitos ou normas legais.
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Relações com os Clientes

� Fornecer credibilidade junto aos clientes por meio de um atendimento com respeito e 
cordialidade.

� Agregar valor aos serviços, atendendo as necessidades dos clientes, visando a sua 
satisfação e fidelidade.

� Divulgar com transparência as informações relativas aos serviços prestados pela 
BRASLOG.

� Valorizar o relacionamento pré e pós-venda junto aos clientes, buscando melhorá-los 
continuamente ao longo de todo processo da prestação do serviço.

� Não aceitar suborno, inclusive “pagamentos facilitadores” dos clientes durante toda a 
cadeia da prestação de serviços; 

Relações com os Colaboradores

� Gestores devem tomar medidas para assegurar que os colaboradores sob sua 
responsabilidade obedeçam às regras e diretrizes constantes do presente Manual.

� Tratar com respeito, dignidade e atenção todos aqueles com relacionamentos dentro ou 
fora da BRASLOG.

� Valorizar a diversidade, sem discriminação de qualquer espécie (raça, cor, religião, sexo, 
orientação sexual, idade, local de nascimento, deficiência, entre outros).
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Relações com os Colaboradores

� Buscar desenvolver relacionamentos duradouros e de qualidade baseados no respeito e 
confiança recíprocos.

� Desaprovar qualquer forma de constrangimento e intimidação, bem como quaisquer 
formas de assédio. 

� O colaborador que tiver qualquer dúvida ou questão sobre o presente Manual, alguma 
lei ou regulamentação anticorrupção, deve pedir esclarecimentos ao seu gestor imediato 
ou à Diretoria que, se necessário, buscará apoio com a área Jurídica ou até mesmo 
advogados externos para os devidos esclarecimentos.

Relações com os Fornecedores

� Fortalecer as relações com fornecedores, estabelecendo critérios de seleção, rejeitando 
qualquer tipo de favorecimento.

� Guardar sigilo sobre preços, políticas e tecnologias de fornecedores.

� Não obter vantagens ou favorecimentos para benefício pessoal.

� Relaciona-se com fornecedores e parceiros comerciais idôneos que demonstrem valores 
sólidos e princípios éticos e que apoiem o compromisso com a qualidade.

� Estimular a competição leal entre fornecedores e negociar de forma imparcial com 
todos.

� Não contratar fornecedores ou parceiros comerciais que realizem exploração de trabalho 
forçado, infanto-juvenil ou qualquer outra forma de relação que deponha contra a 
dignidade humana.
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Relações com o Governo

� Promover o diálogo aberto, leal e construtivo com as entidades representativas da classe 
patronal e dos trabalhadores, com base nos princípios da liberdade e associação e do 
respeito a pluralidade de ideias.

� Desenvolver as atividades de forma correta e honesta, preservando e fortalecendo os 
princípios fundamentais da BRASLOG

� Não oferecer qualquer tipo de espécie ou suborno em nome da BRASLOG para qualquer 
agente de qualquer autarquia de qualquer esfera dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário

� Tratar os conflitos de natureza ética e desvios de conduta com absoluto sigilo durante o 
seu relato até a sua apuração e eventual punição. 

Relações com a Comunidade

� Incentivar o exercício da cidadania e da atuação voluntária na comunidade.

� Respeitar a tradição das comunidades em que atuamos, identificando suas necessidades 
para que seja possível promover a melhoria de sua qualidade de vida, seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural.

� Apoiar organizações idôneas e sem fins lucrativos que estejam identificadas com o 
planejamento estratégico.
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Relações com os Concorrentes

� Promover um ambiente de competitividade saudável entre os concorrentes de mercado, 
estabelecendo respeitos e reconhecendo qualidades.

� Não desmerecer ou macular a atuação dos concorrentes baseados em informações de 
terceiros ou inferências a partir dessas informações.

� Oferecer produtos e serviços, valorizando-os, sem depreciar a imagem dos concorrentes.

Corrupção

Corrupção é o oferecimento ou promessa de vantagem indevida a qualquer pessoa que, 
direta ou indiretamente, esteja envolvida em qualquer fase na prestação de serviço da 
BRASLOG. Todos que estejam submetidos a esse Código estão proibidos de praticar 
qualquer ato de corrupção.

Havendo alguma dúvida sobre alguma situação, avalie:

1. O que estou pensando em oferecer ou prometer é algo de vantajoso a alguma pessoa?
2. Pretendo obter algo em troca para mim, para a BRASLOG ou para qualquer outra pessoa 
oferecendo essa vantagem?

Caso tenha respondido SIM para as duas perguntas ou pelo menos em uma pergunta, 
provavelmente seu ato será de corrupção. Não pratique o ato e procure a Direção da 
BRASLOG.
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Presentes, Entretenimento e Viagens

Nada deverá ser dado, prometido ou oferecido a qualquer pessoa caso isso tenha como 
objetivo obter influência indevida em nome da BRASLOG.

Presentes e Brindes

É expressamente vedado dar qualquer presente em dinheiro. Em geral, presentes só 
poderão ser oferecidos a qualquer pessoa na forma de brindes – itens promocionais sem ou 
com baixo valor de mercado, que contenham o logotipo da empresa. Qualquer presente 
que fuja à descrição acima deverá receber autorização da Direção da BRASLOG antes de ser 
dado, oferecido ou prometido a funcionário público.
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Entretenimento

Entretenimento inclui convite para festas, shows ou outras apresentações, almoços, 
jantares, coquetéis e outros eventos do gênero. Conforme previamente mencionado, o 
financiamento/oferecimento de entretenimento poderá configurar vantagem indevida se a 
intenção for obter/contratar negócio ou determinar a pessoa a praticar, omitir ou retardar 
qualquer ato ou ação.  Qualquer entretenimento para tais fins é proibido por este Código. 
Todo entretenimento financiado pela BRASLOG deverá, por regra, ter a intenção de 
proporcionar discussões comerciais e legítimas.  Devem ser tomados cuidados especiais 
quando qualquer pessoa solicita o entretenimento (inclusive refeições). Todos esses 
pedidos devem ser comunicados a Direção da BRASLOG.

Viagens

A BRASLOG só poderá pagar despesas de viagens (transporte, hospedagem e alimentação) 
para qualquer pessoa quando a viagem e seus custos sejam diretamente relacionados a 
prestação de serviço da BRASLOG – salvo exceções autorizadas pela Direção da BRASLOG:
i. Promoção, demonstração ou apresentação dos serviços da BRASLOG; ou
ii. Assinatura ou cumprimento de contrato quando especificamente expresso no próprio 
contrato, nas negociações do contrato ou de outra maneira acordado por escrito entre as 
partes.
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Viagens

Parentes e amigos dos funcionários da BRASLOG não poderão ser convidados para viagens 
associadas aos serviços da BRASLOG, salvo exceções autorizadas pela Direção da BRASLOG. 
Caso um parente ou amigo acompanhe o funcionário da BRASLOG na viagem, a BRASLOG
não arcará com qualquer despesa desse parente ou amigo. Todo gasto com viagem de 
funcionário da BRASLOG deverá receber autorização prévia da Direção da BRASLOG.

Contribuições Políticas

Para os fins deste Código, “contribuição política” inclui não apenas contribuições 
monetárias a partidos políticos ou a candidatos a cargos públicos, mas também pagamentos 
para jantares de arrecadação de fundos e eventos similares. É política da BRASLOG que 
nenhum de seus recursos, ativos, serviços ou instalações sejam disponibilizados a nenhum 
candidato a cargo público em qualquer jurisdição, a partido político, a comitê de ações 
políticas, ou a entidade de caridade, sem a aprovação prévia por escrito da Direção da 
BRASLOG.
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Participação em Licitações

Licitação é o procedimento para contratação com órgãos da administração direta, fundos 
especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A Lei obriga que esses entes públicos realizem uma licitação, a fim de 
determinar qual é a melhor empresa em uma relação de custo-benefício para ser 
contratada. 

O que não podemos fazer durante uma 
licitação?

É vedada a qualquer colaborador da BRASLOG e a qualquer representante que atue em 
nome da BRASLOG a manutenção de contatos informais com funcionários públicos 
envolvidos direta ou indiretamente em licitação em andamento ou em fase de preparação, 
da qual a BRASLOG seja participante em qualquer grau. 

É vedada a qualquer colaborador da BRASLOG, inclusive qualquer representante que atue 
em nome da BRASLOG, a manutenção de contatos com concorrentes participantes de 
licitação, da qual a BRASLOG seja participante em qualquer grau, que tenham por objetivo 
diminuir, fraudar, frustrar ou acabar com a competição entre os concorrentes. A proposta 
realizada em licitação é sigilosa. É vedada sua divulgação a qualquer terceiro (em especial 
concorrente) que não seja colaborador da BRASLOG ou parceiro comercial no mesmo 
certame.
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O que não podemos fazer durante uma 
licitação?

Como agir em casos em que a BRASLOG esteja sendo contratada em alguma das hipóteses 
legais de inexigibilidade de licitação?

Existem casos em que o Poder Público poderá contratar uma empresa privada dispensando 
o procedimento formal da licitação. Caso seja adotado tal procedimento de dispensa, os 
cuidados devem ser redobrados, sendo obrigatório que as pessoas vinculadas por esse 
Código sigam, sem prejuízo das demais disposições, as seguintes orientações:

• Apenas contatos formais referentes ao contrato em questão poderão ser realizados com 
os funcionários públicos envolvidos;

• É vedado o custeio de qualquer despesa (presentes, brindes, entretenimento, viagens, 
etc.) de funcionário público, salvo as previstas no contrato;

• Qualquer contato informal iniciado por funcionário público deverá ser imediatamente 
comunicado para a Direção da BRASLOG.

Conformidade com a Lei 12.846/13

Todos os funcionários devem respeitar em quaisquer circunstâncias as leis a que as 
Companhias estão sujeitas, inclusive as Leis em vigor nos diferentes países Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) nos quais elas tem operações. 

Caso se levante a questão de saber se uma ação proposta ou outra ocorrência, os 
funcionários devem apresentar imediatamente a questão ao seu superior direto e deve 
pedir esclarecimentos imediato que, se necessário, buscará apoio com a área Jurídica ou 
até mesmo advogados externos para os devidos esclarecimentos.
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Conformidade com a Lei 12.846/13

A estrutura jurídica aplicável reflete as expectativas das comunidades em que atuamos, 
além disso, a falha no cumprimento de leis ou regulamentos pode ter um severo impacto 
financeiro e/ou de reputação na nossa empresa. O não cumprimento pode também ter 
repercussões potenciais graves, até mesmo criminais, para os indivíduos envolvidos. Por 
estas razões, os nossos Princípios; Práticas, conforme o caso; bem como os Procedimentos 
enfatizam como cumprir as normas que regem o nosso negócio. 

A Lei FCPA é a principal lei americana anticorrupção, tendo sido aprovada pelo Congresso 
dos Estados Unidos em 1977; é o modelo para as leis anticorrupção de vários outros países, 
sendo a mais importante e eficaz norma anticorrupção.

Comunicação

O canal estabelecido para comunicações e denúncias externas é por meio do nosso site 
www.BRASLOG.com.br canal DENÚNCIA, e para comunicações e denúncias internas é a 
própria Direção da BRASLOG, por email, por telefone ou pessoalmente.
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