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Propósito
Este documento estabelece as diretrizes de comportamento e 
de relação com nossas partes interessadas, às quais todos os 
colaboradores de “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” devem aderir 
para garantir relações éticas e responsáveis.

Linhas Gerais
Aficionados aos princípios, valores e compromissos 
estabelecidos em nossa cultura organizacional, “GRUPO 
POCHTECA E FILIAIS” estabeleceu o seguinte código de ética 
no qual definimos a ética como: fazer o correto.

Alcance
Aplica-se a todos os funcionários do “GRUPO POCHTECA E 
FILIAIS” e interessados com quem tenhamos relação.







NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA LABORAL

Em apego estrito aos valores fundamentais que regem a 
rotina diária de nossa empresa, “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
decidiu emitir o presente Código de Ética, baseado na premissa 
fundamental de que nosso negócio opera em estrito apego 
às leis e ordenamentos cuja observância e cumprimento são 
indispensáveis para existir e funcionar no entorno social.
Este Código pretende dar a conhecer aos Conselheiros, 
Diretores e Colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS”, 
os compromissos com a empresa, os investidores, clientes, 
fornecedores, autoridades e nossos mesmos colaboradores.
As situações gerais descritas neste Código são enunciativas e 
não limitativas, pelo que as situações não previstas, deverão 
ser consultadas com a Direção de Recursos Humanos, a qual 
determinará o critério a seguir em cada caso.

NORMAS GERAIS
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No “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” nós reconhecemos e respeitamos a dignidade 
das pessoas, sua liberdade e privacidade.

Ninguém será discriminado com base no sexo, estado civil, idade, raça, religião, 
capacidade física, preferência política, preferência sexual ou classe social.

Os Conselheiros, Diretores e Colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
devem observar em todos os momentos, uma conduta leal, respeitosa, integral 
e honesta.

Aqueles que direta ou indiretamente supervisionam o pessoal, têm a obrigação 
moral de respeitá-los, tratá-los com absoluta dignidade e protegê-los do que 
for pertinente.



Todas as informações que são tratadas no “GRUPO POCHTECA  E FILIAIS”,
financeiras ou de qualquer outro tipo, devem ser tratadas de forma adequada 
e absolutamente sincera.

Os Colaboradores devem abster-se de fazer comentários no ambiente
familiar ou social relacionado ao negócio que possam afetar o mesmo em 
conformidade com a política  de FID.

As informações relacionadas aos processos, métodos, demonstrações
financeiras, planos de expansão, dados técnicos, informações de mercado
ou qualquer informação análoga àquelas mencionadas acima, devem ser
tratadas com cautela absoluta e discrição de acordo com a legislação dos 
países em que nós operamos.

Cumprimos todas as estipulações dos regulamentos de lavagem de dinheiro 
aplicáveis aos países nos quais operamos.

Cumprimos os requisitos estabelecidos pelas legislações locais sobre
campanhas políticas nos países em que operamos. 

O uso das instalações ou ativos pertencentes a “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
para benefício pessoal é proibido.

Nenhum membro da empresa pode ser rebaixado, suspenso ou demitido de 
seu trabalho sem justa causa.

Não permitimos trabalho forçado ou empregamos menores de idade de 
acordo com a legislação trabalhista.

Nós aderimos ao direito de livre associação.
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NORMAS ESPECÍFICAS
1. RELAÇÃO COM OS CLIENTES

2. RELAÇÃO COM FORNECEDORES

1.1. Os clientes representam nossa razão de ser, portanto, devem ser tratados 
com cortesia, diligência e respeito.

2.1. Os fornecedores do “GRUPO POCHTECA E AFILIADAS” deverão compartilhar os 
mesmos princípios éticos que os nossos colaboradores e deverão ter políticas 
de integridade em todos os negócios que realizarem. 

2.4  A aquisição de bens e serviços será realizada através de processos
homogêneos e transparentes que garantam a participação dos fornecedores 
e a seleção final será feita com base em critérios de qualidade, rentabilidade e 
atendimento.

2.5. Nenhuma pessoa cuja responsabilidade seja a compra de produtos,
suprimentos, bens ou serviços, deve comentar com outros fornecedores sobre 
os pontos fracos ou problemas de outros fornecedores.

2.3 Os relacionamentos completos com nossos fornecedores garantirão
relacionamentos de negócios de longo prazo e benefícios comuns.

2.2. Todos os tipos de negociação com nossos fornecedores devem ser justos, 
oferecendo a todo momento um tratamento justo e honesto para eles. 

1.2. Em nenhum momento devem ser feitas comparações falsas ou enganosas 
para obter uma venda, especialmente se isso significar orientar inadequada-
mente nossos clientes.

1.3. Todo esforço deve ser feito para garantir que a experiência de compra de 
nossos clientes supere suas expectativas.

1.4. Em nenhum momento e sob qualquer circunstância oferecemos presentes 
e/ou brindes de qualquer tipo para clientes.
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3. RELAÇÃO COM A CONCORRÊNCIA

4.  MARKETING E PUBLICIDADE

3.1. Em qualquer reunião com representantes dos concorrentes, sejam pessoais 
ou profissionais, os colaboradores do “GRUPO POCHTECA E AFILIADAS”, eles 
devem mostrar respeito absoluto e evitar fazer comentários que possam afetar 
a imagem da empresa ou de seus representantes que podem até incorrer em 
responsabilidade legal.

3.2. Em nenhum caso os funcionários do “GRUPO POCHTECA E AFILIADOS”
procurarão obter informações de qualquer espécie relacionadas aos
concorrentes, quando isso significar o uso de meios impróprios ou antiéticos. 

3.3. Cumprimos as leis de concorrência e integridade dos países em que
operamos. 

4.1. As mensagens resultantes das ações de Marketing e Publicidade do “GRUPO 
POCHTECA E FILIAIS” devem ser responsáveis, legais, honestas, verdadeiras, 
completas e devem concordar com os princípios da concorrência leal e 
boas práticas comerciais.

4.3. As agências que possuem contrato atualmente e no futuro com o “GRUPO 
POCHTECA E AFILIADAS”, devem concordar e 17 aceitar os termos deste Código 
de Ética.

4.2. A comunicação interna e externa da empresa deve estar preparada, com 
sentido de responsabilidade e respeitar em todos os momentos a dignidade do 
povo. As mensagens e imagens utilizadas não conterão, por qualquer motivo, 
símbolos culturalmente ofensivos a uma raça, sexo, religião, classe social ou 
preferências sexuais e políticas.
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5. RELAÇÃO COM AUTORIDADES

6. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA

5.1. Os Conselheiros, Executivos e Colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
devem escrupulosamente aderir, no desenvolvimento de suas atividades, às 
leis e regulamentos em vigor.

5.2. Os Colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” devem cooperar sempre 
com as autoridades competentes para o pleno exercício de seus poderes e 
agir em conformidade com a lei em defesa dos legítimos interesses da
empresa.

5.3. Os negócios, procedimentos e relações que os Colaboradores do “GRUPO 
POCHTECA E FILIAIS” realizam com dependências com ou funcionários do go-
verno, em representação da empresa, devem ser realizados em estrita 
conformidade com as leis aplicáveis.

6.1. A saúde e a segurança dos Colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
serão sempre uma prioridade para a empresa.

6.2. Os responsáveis pelas áreas ou unidades de negócios farão tudo o que 
estiver ao seu alcance e dentro de seus poderes para garantir que os seguintes 
pontos relacionados à saúde e segurança sejam cumpridos:

           a. Fornecer e manter locais de trabalho limpos, seguros e 
           isentos de comunicações que possam afetar a segurança de 
           funcionários, clientes ou visitantes.

           b. Realizar ações visando à preservação de um ambiente 
           de trabalho adequado.

           c. Criar uma Comunidade de Segurança Ocupacional entre 
           18todo o pessoal em torno do Sistema de Gestão Integral (SIG)
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6.3. Todas as relações internas serão baseadas em comunicação franca e 
aberta. Qualquer interação entre os membros da empresa deve ser respeitosa.

6.4. Todos os membros do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” merecem ser tratados 
com respeito e dignidade. Ninguém pode discriminar ou tratar qualquer
colaborador de forma diferente com base em sua raça, sexo, idade,
capacidade física, religião, afiliação política, preferência sexual ou classe 
social.

7.1. Os Conselheiros, Executivos e Colaboradores que tenham participação
em empresas que possuam qualquer tipo de vínculo comercial com
“GRUPO POCHTECA E FILIAIS “ deverão divulgá-los e apresentá-los para
avaliação perante o comitê de auditoria.

7.3. Os Gerentes e Colaboradores não podem ter sob sua responsabilidade 
cônjuge, departamento, área ou cônjuges da unidade de negócios, parceiros 
sentimentais, parentes ou familiares. Qualquer exceção será autorizada pelo 
19Departamento de Recursos Humanos. No momento da divulgação deste, 
qualquer caso semelhante ao descrito, deve ser imediatamente relatado para 
o mesmo endereço.

7.2. Os diretores, executivos e colaboradores de “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
podem não ter interesses ou investimentos que lhes permitam ter participação 
significativa em negócios que significam concorrência direta para a empresa.

6.5. Em igualdade de capacidade e conhecimento, os Colaboradores do “ 
GRUPO POCHTECA E FILIAIS “ terão preferência a ocupar cargos dentro da
organização, perante qualquer candidato externo.

6.6. A parcialidade nos julgamentos e os favores relacionados COM o
desempenho e desenvolvimento dos membros da organização, são totalmente 
inaceitáveis.

7. CONFLITO DE INTERESSES
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7.4. Quando qualquer diretor ou associado não puder executar seu trabalho ou 
cumprir as responsabilidades com objetividade devido à pressão de outras 
pessoas que possam ter autoridade ou influência na organização, você deve 
relatar imediatamente esta situação a seus superiores ou à área de 
Recursos Humanos.

8.1. É absolutamente proibido distorcer ou manipular os relatórios, registros ou 
qualquer tipo de informação relacionada ao negócio, pretendendo com isso 
simular ou distorcer os resultados reais da empresa.

8.2. Todas as informações relacionadas às demonstrações financeiras da
empresa são estritamente confidenciais, somente usuários autorizados podem 
ter acesso as mesmas. As medidas apropriadas serão tomadas no caso de 
permitir o acesso de pessoas não autorizadas ou a manipulação de 
informações financeiras.

8.3. As informações que devem ser fornecidas aos Auditores, tanto internas 
quanto externos, devem ser confiáveis e sob nenhuma circunstância se
destinam a influenciar, manipular ou exercer qualquer tipo de coerção que 
impeça o mencionado 20 de realizar suas funções.

7.5. Nenhum associado, diretor ou sócio deve cumprir os requisitos ou
instruções de superiores, se com isso puderem acarretar em violações à
legislação vigente, a este Código de Ética ou se puderem prejudicar a empresa 
ou a qualquer um dos seus membros.

7.6. Qualquer desvio para os pontos acima deve ser notificado de imediato e 
por escrito ao Departamento de Recursos Humanos, qualquer omissão será 
considerada uma falha grave.

8. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
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8.4. Todas as informações são tratadas da empresa nos custos, preços,
formulações, condições de compra, termos  de vendas, logística, sistemas, 
informações de clientes, produtos e fornecedores, informação industrial e
comercial, manuais, procedimentos, políticas, estados financeiros, de
tecnologia da informação, de medição e avaliação e quaisquer outras
informações relevantes para a operação da empresa são confidenciais e
proprietárias. Os colaboradores das empresas comprometem-se a não
retirá-las da empresa, compartilhá-las com terceiros fora da empresa ou com 
pessoal de áreas cuja gestão não exija essas informações para seu correto 
funcionamento. A empresa se reserva o direito de monitorar a gestão da
informação através de computadores direta ou remota, gravações telefônicas 
e revisão seletiva da documentação para entrar ou retirar as comunicações da 
companhia empregados revisões fisicamente.

9.1. Os diretores, executivos e colaboradores do “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” 
devem abster-se de receber cortesias, presentes, viagens, comissões ou
gratificações de qualquer espécie de fornecedores de produtos, bens ou
serviços.

9.2. No caso de se receber-se, por razões meramente de cortesia, algum
presente por parte de fornecedores, este deverá ser remetido de imediato ao 
Departamento de Recursos Humanos, onde se decidirá seu uso final.

9.3. Qualquer cortesia que não comprometa ou influencie na saudável e
íntegra relação comercial, estará sujeita à aprovação dos Diretores de Área ou 
da Gerência Geral, não aplica no caso de artigos promocionais.

9. BRINDES, CONVITES E PRESENTE
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10.1. A corrupção é uma falha grave em qualquer campo e sob qualquer
circunstância. No “GRUPO POCHTECA E FILIAIS” a rejeitamos com ânimo de
continuar mantendo firme a confiança de todos que nos cercam, já que a 
transparência não é suficiente em nossas relações com os demais, senão a 
constante luta contra a corrupção em todos as suas formos.

11.1. “ GRUPO POTCHECA E FILIAIS “ procura um ambiente de trabalho livre de
assédio de qualquer tipo, em que cada conselheiro, colaborador e com cada 
pessoa que temos relação é tratado com dignidade e respeito. No “ GRUPO 
POCHTECA E FILIAIS “, todas as medidas preventivas serão tomadas para 
evitar este tipo de prática.

10.2. Está proibido:

        10.2.1. Subornar ou ser subornado com benefícios ou de 
        outra maneira para alterar ou fingir uma verdade.

        10.2.2. Realizar ações que possam influenciar, coagir, 
        manipular ou enganar qualquer colaborador que esteja no 
        desempenho de suas funções.

11.2. Está proibido:

        11.2.1.  Abuso físico ou verbal de outra pessoa por qualquer 
        motivo, incluindo abuso por meio de social, cultural ou 
        qualquer outro tipo de comoção. Realizar insinuações ou 
        proposições sexuais.

        11.2.2. Usar palavras degradantes para descrever uma pessoa.

        11.2.3. riticar ou ridicularizar de outra pessoa.

10. CORRUPÇÃO

11. ASSÉDIO
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12.1. Convidamos você a viver nossos valores, e em caso de violação do Código 
por colaboradores ou se tiver dúvidas ou preocupações em relação ao
conteúdo aqui apresentado, montamos meios de comunicação institucional, 
que são:

          12.1.1. Um endereço de e-mail e site:
          transparenciacoremal@deloitte.com
          http://ethicsdeloitte.com.br/coremal/

          12.1.2. Uma linha telefônica gratuita: 0800-721-9576

          12.1.3. Antes de fazer qualquer tipo de reclamação referente 
          ao Código, leve em consideração os seguintes pontos:

          12.1.4. Raciocine muito bem antes de atuar.

          12.1.5. Avalie as opções e consequências.

          12.1.6. Considere quem pode ver-se afetado com sua 
          decisão no caso que sua percepção não seja correta.

12.2. Prossiga com confiança.

          12.2.1. Comunique sua decisão e os fundamentos através 
          dos meios de denúncia institucionais.

          12.2.2. Lembre-se que um valor muito importante é a 
          honestidade, pelo que as denúncias deverão ser objetivas, 
          fundamentadas e sustentadas; aportando para isso os 
          elementos suficientes para provar o acontecimento narrado.

          12.2.3. Seja consciente que envolver o prestigio de um 
          colaborador inocente ou não informar com oportunidade 
          algum tipo de violação ao Código, te faz corresponsável.

          12.2.4. Todos os colaboradores da empresa se comprometem 
          a respeitar os alinhamentos aqui estabelecidos. Em caso
          de que algum superior instruísse a um subordinado a 
          violar algum destes alinhamentos, o subordinado terá a 
          obrigação de recusar-se a acatar a instrução, bem como 
          deverá reportar a situação por escrito (correio ou carta) a 
          Auditoria Interna, Recursos Humanos e Direção Geral.

12. MEIOS DE DENÚNCIA
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