Código de conduta
A Decaly Serviços é altamente proativa no sentido de
garantir que nossos colaboradores e parceiros entendam que
há apenas uma maneira de fazer negócios - com ética.

Nosso Código de Conduta
Esta exigência ética é formalizada no Código de Conduta, deixa claro para os colaboradores e
parceiros que o sucesso depende de nossa capacidade de permanecermos alinhados aos nossos
padrões éticos de longa data.

Estabelecemos objetivos ambiciosos para expandir a nossa presença de
mercado. Esses objetivos devem ser alcançados ao agirmos com a força
da nossa integridade, e nunca ao preço de comprometê-la. Os valores
que cultivamos e a conduta dos nossos colaboradores são aspectos
fundamentais do que levamos aos nossos clientes, parceiros comerciais e
financeiros."

Principais itens do nosso Código de Conduta
Colaboradores e parceiros devem estar de acordo com o Código de Conduta. São estes os principais
itens:


Os colaboradores e pessoas que trabalham em nossas instalações devem operar em um
ambiente de trabalho seguro e não discriminatório



Os colaboradores devem se comportar de forma profissional e de acordo com a lei,
incluindo não dar ou receber, diretamente ou por intermédio de terceiros, benefícios
pecuniários ou quaisquer outros que sejam inadequados



Quaisquer presentes e entretenimento devem ser correspondentes a um valor modesto e
devem estar alinhados às leis e práticas de negócios locais



Os colaboradores não devem se envolver em ações que possam criar um conflito de
interesses com suas funções



Estamos comprometidos com o meio ambiente e com as comunidades onde atuamos



O devido cuidado deve ser tomado com qualquer informação confidencial



A representação da empresa é restrita a colaboradores autorizados por lei ou previamente
delegados para isso

CUMPRIMENTO DAS LEIS
Respeitamos leis, normas e regulamentos, sobretudo porque temos consciência de que formam a
base para que todas as pessoas e empresas possam viver em uma sociedade justa e próspera. Por
isso:



Adotamos políticas e práticas corporativas de controles financeiros, auditoria,
controles internos, segurança da informação e controles anticorrupção, destinadas a
monitorar a observância das normas e a prevenir e combater atos ilícitos, criminosos
ou imorais (tais como corrupção, suborno, fraude, tráfico de influência, trocas
indevidas de favores, lavagem de dinheiro ou crimes contra a ordem econômica).



Seguimos as normas éticas e de autorregulação das associações empresariais e
profissionais a que estamos afiliados.



PARCEIROS DE NEGÓCIOS (FORNECEDORES, CLIENTES E DEMAIS PARCEIROS)



Mantemos relações baseadas no espírito de parceria e comprometimento com os
nossos Parceiros de Negócios.



Mantemos políticas e práticas de seleção que garantam processos transparentes,
honestos e justos para todos os envolvidos e, portanto, que jamais favoreçam um
fornecedor, parceiro em detrimento dos demais.



Trabalhamos para que nossos Parceiros de Negócios sigam os princípios deste código.

CONCORRENTES


Defendemos os preceitos da livre concorrência. Não praticamos atos de concorrência
desleal.



Respeitamos a reputação de nossos concorrentes.



Não formamos nem participamos de cartéis. Não fazemos acordos comerciais com
concorrentes com a finalidade de combinar os preços, dividir clientes ou por qualquer
outro meio limitar a concorrência.

É obrigatório seguir as leis e regulamentos e manter registros financeiros em conformidade
Preocupações com o Código de Conduta podem ser comunicadas confidencialmente por meio de um
endereço de e-mail dedicado: conduta@decaly.com.br A fim de assegurar a independência da gestão
da linha, todas as solicitações são geridas pelo departamento de auditoria interna.

