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APRESENTAÇÃO

A CANDY SHOP tem extrema preocupação com a ética, transparência, integridade, respeito 
profissional e comprometimento com a imagem do seu negócio e de seus parceiros comer-
ciais. Entendemos que as empresas devem agir de forma ética e prevenir eventuais riscos 
que possam afetar a probidade do seu ambiente empresarial, prevenindo assim possíveis 
atos corruptos.

Diante disso trazemos a público nosso regimento norteador da nossa postura profissional 
interna e externa e que é seguida por todos nossos colaboradores, fornecedores e demais 
parceiros em forma de Código de Conduta, parte do programa de Compliance da CANDY 
SHOP.

Assim, contamos com a colaboração de todos para que continuemos sempre nos orgulhan-
do da postura da CANDY SHOP e empresas que fazem parte de nosso grupo ou que man-
tém relação comercial conosco.

EDUARDO JOHNSCHER E RICARDO MERCER

SÓCIOS FUNDADORES
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CÓDIGO DE CONDUTA

1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O Código de Conduta da CANDY SHOP tem por objetivo apresentar princípios, diretrizes e normas 
de conduta ética que orientem tanto o desenvolvimento dos negócios, como o comportamento de 
qualquer pessoa que represente ou aja em nome da CANDY SHOP.

Desta forma, o Código aplica-se tanto a funcionários, diretores, administradores, consultores quan-
to a terceiros que tenham relações comerciais com qualquer empresa do grupo.

É dever de todos os Colaboradores darem ciência a terceiros que atuam em nome da CANDY 
SHOP sobre as normas e princípios éticos tratados neste Código e zelar para que esses mesmos 
valores éticos sejam respeitados em toda a cadeia do negócio.

Quaisquer dúvidas a respeito de situações ou na aplicação deste Código devem ser encaminhadas 
à diretoria da empresa.

2. REGISTROS COMERCIAIS E FINANCEIROS

A CANDY SHOP deverá manter livros e registros contábeis que reflitam de forma adequada, exata 
e com total transparência todas as transações da empresa. Estas disposições sobre manutenção 
de registros aplicam-se a todos os pagamentos. Todos os registros de pagamento e custos deve-
rão ser realizados com detalhes suficientes a fim de demonstrar a realidade.

O registro e a classificação das operações comerciais devem ser feitos no período contábil apro-
priado e corretamente alocados aos departamentos e centro de custos adequados. Deve-se 
também zelar para que os pagamentos feitos pela CANDY SHOP por bens fornecidos ou serviços 
prestados sejam feitos para a pessoa física ou jurídica que efetivamente forneceu os bens ou pres-
tou os serviços, ou em conta bancária com autorização expressa do fornecedor.

3. CONDUTA GERAL DA CANDY SHOP COM OS COLABORADORES

A CANDY SHOP valoriza os Colaboradores através da gestão participativa, criação de oportunida-
des de desenvolvimento pessoal e profissional, capacitação, reconhecimento do bom desempenho 
e remuneração. As relações entre Colaboradores e empresa são pautadas pela ética, respeito e 
credibilidade.

Acima de tudo, reconhece e valoriza a diversidade entre os Colaboradores no ambiente de traba-
lho e condena qualquer prática de discriminação ou assédio de qualquer natureza.

Todo Colaborador, independentemente de sua função, posição, cargo ou salário, será tratado com 
respeito e atenção.
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As condições de saúde e segurança no trabalho devem ser objeto de permanente atenção por 
parte da empresa, devendo observar sempre as Normas Regulamentadoras no desempenho das 
funções, assegurando aos Colaboradores mecanismos para eliminar o risco possível no desempe-
nho de suas funções.

Para isso, todos devem acatar as normas gerais de saúde e segurança preventivas e participar dos 
treinamentos e das atividades de orientação.

3.1 RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES
 

O colaborador deve:

a) Estar atento a situações que configurem um conflito de interesse, real ou potencial, e que 
possam interferir na capacidade de se manter isento e tomar decisões imparciais em relação à 
CANDY SHOP ou seus clientes;

b) Não se utilizar de seu cargo, do acesso a informações privilegiadas ou do nome da CAN-
DY SHOP, dentro e fora do ambiente de trabalho, para obter benefícios pessoais ou vantagens de 
qualquer natureza para si ou para terceiros;

c) Não desenvolver atividades paralelas, remuneradas ou não, que sejam conflitantes com os 
negócios da empresa ou de seus clientes;

d) Respeitar os demais colaboradores, evitando qualquer conduta preconceituosa, agressiva 
ou que possa fazer com que qualquer colaborador se sinta agredido, humilhado, intimidado, discri-
minado, assediado ou excluído;

e) Não adotar condutas que possam colocar em risco a saúde e a segurança própria e aos 
demais colaboradores, 

f) Zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da empresa colocado sob sua guarda para 
que não ocorram perdas, danos ou desperdícios, e não utilizar as instalações e bens da empresa 
para fins particulares, ilícitos ou antiéticos;

g) Utilizar os recursos disponíveis de comunicação eletrônica única e exclusivamente para fins 
profissionais, dentro das exigências legais e seguindo os princípios éticos aqui dispostos;

h) Manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentares e instruções relativas ao de-
sempenho e segurança de suas atividades;

i) Zelar pela guarda das informações confidenciais da CANDY SHOP interna e externamente;

j) Zelar pela imagem da empresa, dentro e fora do ambiente de trabalho, estando alinhado aos 
valores da empresa, agindo de maneira ética e livre de preconceitos;

k) Não prestar declarações ou dar entrevistas em nome da CANDY SHOP se não estiver ex-
pressamente autorizado; 

l) Assegurar que os registros e documentações que dão sustentação para as atividades da 
empresa contenham sempre informações corretas, seguras, precisas e atualizadas;
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m) Não discutir informações confidenciais em áreas públicas, bem como em redes sociais, blo-
gs pessoais ou corporativos, ou outros meios de comunicação que possam gerar riscos de exposi-
ção indesejada da informação;

n) Denunciar para a diretoria, via canais disponibilizados, quaisquer práticas contrárias a estas 
contidas neste Código.

o) Em caso de estar envolvido em qualquer denúncia de corrupção ou desvio de conduta deve 
imediatamente liberar acesso aos seus e-mails, computadores e celulares corporativos para que a 
empresa tenha rapidez em apurar todos os fatos.

3.1.1 Responsabilidade dos Colaboradores em face dos Clientes

a) Tratar os clientes com respeito, cordialidade, atenção, eficácia, proatividade e agilidade no 
atendimento de suas necessidades e ética;

b) Atender aos clientes com imparcialidade e livre de preconceito de qualquer natureza, obe-
decendo rigorosamente às leis vigentes no país;

c) Zelar pelos interesses dos clientes, ajudando a solucionar problemas e encaminhando suas 
reclamações e solicitações para as áreas responsáveis na empresa, com eficiência e rapidez, re-
tornando aos mesmos sempre que necessário;

d) Cumprir o que foi prometido no prazo acordado;

e) Resguardar a confidencialidade das informações sigilosas a ele repassadas;

f) Divulgar informações sobre os produtos e serviços da empresa de forma clara e verdadeira;

g) Manter o padrão criativo estabelecido e desejado para todas as entregas;

3.1.2 Responsabilidade dos colaboradores frente aos fornecedores
 

a) Assegurar-se de que todos os fornecedores respeitam a legislação trabalhista, não fazem 
uso de trabalho infantil ou escravo e prezam pela segurança e saúde de seus trabalhadores;

b) Certificar-se de que todos os fornecedores respeitam a legislação ambiental e adotam ati-
tudes compatíveis com respeito ao meio ambiente;

c) Assegurar-se de que todos os fornecedores atuam de acordo com os princípios expressos 
neste documento e de acordo com as normas aplicáveis às suas atividades;

d) Estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos;

e) Manter a confidencialidade dos dados do fornecedor e assegurar-se de que o mesmo man-
tenha confidencialidade quanto às informações da empresa;

f) Representar a empresa, firmando contratos ou outros documentos somente quando lhe for 
conferida tal atribuição ou tiver poderes legais de representação da empresa.

g)  Não obter para si vantagens, brindes, presentes ou remunerações valendo-se do fato de ser 
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Colaborador da CANDY SHOP.

3.1.3 Responsabilidade dos Colaboradores frente ao Poder Público

Os Colaboradores e Representantes devem evitar circunstâncias que possam gerar conflito de 
interesses com o poder público e além disso devem:

a) Manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentares e demais instruções relevan-
tes ao desempenho de suas atividades;

b) Manter um bom relacionamento com os órgãos governamentais com os quais se relaciona 
em função das atividades, sendo cooperativo nos termos da legislação vigente e transparente, a 
fim de combater a corrupção, o favorecimento e a obtenção de vantagens ilegais e contra os prin-
cípios deste Código e defendendo sempre os interesses legítimos da empresa;

c) Representar a empresa perante o Poder Público somente quando lhe for conferida tal atri-
buição, sempre respeitando os documentos de constituição e representação da empresa;

d) Abster-se de práticas que violem as leis, normas ou regulamentos em vigor no país, bem 
como que contrarie os princípios de conduta expressos neste Código.

4 RELAÇÕES DA CANDY SHOP COM O MERCADO

4.1 RELAÇÕES COM OS CLIENTES

Os clientes e consumidores motivam a CANDY SHOP a estar em constante desenvolvimento, 
buscando sempre a criatividade e a inovação. Desta forma, a empresa deseja aumentar constan-
temente a credibilidade junto a eles, oferecendo excelência em comunicação, demonstrando sua 
responsabilidade com o meio ambiente e com as pessoas.

Outro compromisso que a CANDY SHOP assume é o de atender seus clientes com eficiência, rapi-
dez, educação e transparência.

4.2 RELAÇÕES COM OS FORNECEDORES

A empresa preza por condutas éticas na negociação e administração de todas as atividades co-
merciais, tratando com respeito todos os fornecedores, sem privilégios ou discriminação de qual-
quer natureza, independentemente do volume de negócios que cada um mantenha com a CANDY 
SHOP.

Os fornecedores da CANDY SHOP devem ser íntegros na prática dos contratos firmados, manten-
do de forma ética a confidencialidade das informações e cumprindo com as condições comerciais 
estabelecidas dentro da lei.
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A escolha e a contratação de fornecedores devem ser sempre baseadas em critérios técnicos, 
profissionais e éticos, alinhadas com as diretrizes deste Código.

Os fornecedores deverão conhecer os valores, as políticas e as práticas da CANDY SHOP e ter 
atuação compatível com os princípios deste Código, respeitando a legislação ambiental e trabalhis-
ta, não fazendo uso de trabalhos ilegais, informais, infantis ou escravos.

4.3 RELAÇÕES COM OS CONCORRENTES

A relação da empresa com seus concorrentes será exercida com base na gestão ética da empresa, 
sempre orientada pelos valores de conduta e respeito da empresa. Todas as informações de mer-
cado e de concorrentes, legítimas e necessárias ao negócio, devem ser obtidas por meio de práti-
cas transparentes e idôneas, não sendo admitida a sua obtenção por meios ilícitos.

Assim, a CANDY SHOP proíbe quaisquer discussões, reuniões ou acordo com concorrentes sobre 
qualquer assunto que possa violar as leis de defesa da concorrência, como discussões que envol-
vam fixação de preço de bens ou serviços.

5 CONDUTAS DA EMPRESA COM RELAÇÃO AO PODER PÚBLICO

A CANDY SHOP respeita as leis e prima pelo desenvolvimento social e econômico do país e, para 
que isso se efetive, procura ter sempre um bom relacionamento com o Poder Público, pautado na 
ética e na transparência.

A relação da CANDY SHOP com autoridades, políticos e agentes públicos rege-se por atitudes 
colaborativas e corretas. Qualquer forma ilegal de solicitação de agentes públicos que não esteja 
condizente com a ética da empresa deve ser comunicada imediatamente a diretoria. 

A empresa não oferece nem promete, diretamente ou por meio de terceiros, pagamentos, pre-
sentes ou benefícios a agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros e candidatos, bem 
como a seus familiares ou equiparados, com o intuito de obter benefício para a empresa.

6 RELACIONAMENTOS COM O MEIO AMBIENTE

A CANDY SHOP assegura a preservação do meio ambiente com práticas que não se limitam ao 
cumprimento das leis ambientais, mas que reforçam uma cultura de respeito aos recursos naturais 
do planeta e que é incentivada entre colaboradores, consumidores, parceiros de negócios e forne-
cedores.

O compromisso com a preservação é renovado todos os dias a partir de práticas comprometidas 
com a redução de resíduos, pela conservação e preservação de recursos hídricos e áreas verdes.

Tais atitudes reforçam também os compromissos da CANDY SHOP com as novas gerações, de-
monstrando a busca do desenvolvimento sustentável que compõe uma gestão empresarial inova-
dora.
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7 PATROCÍNIOS E DOAÇÕES

A CANDY SHOP não realiza qualquer doação ou patrocínio para instituições públicas ou político 
partidárias.

7.1 CURSOS E PALESTRAS
 

É permitido à CANDY SHOP ou a qualquer fornecedor financiar cursos e palestras aos colaborado-
res, desde que relacionados aos assuntos da empresa, com o intuito de melhorar a produtividade 
do funcionário.

8 ATIVIDADES POLÍTICAS

A CANDY SHOP não se envolve em atividades político-partidárias. Mas a empresa garante a todos 
os seus Colaboradores o pleno respeito ao direito de participação político-partidária e de liberdade 
de expressão, sem qualquer tipo de relação com suas atribuições no âmbito da empresa.

Direito do Colaborador:

a) Filiar-se a qualquer partido político;

b) Candidatar-se a qualquer cargo eletivo;

c) Envolver-se em assuntos políticos;

d) Participar do processo e de atividades políticas;

e) Contribuir para campanhas políticas, desde que seja respeitada a legislação vigente;

f) Exercer o direito de opinião e a manifestação, respeitando a imagem e os valores da CANDY 
SHOP.

Deveres do Colaborador:
a) As atividades políticas do Colaborador devem ser exercidas fora do ambiente de trabalho e 
das horas de expediente, sem a utilização de quaisquer recursos da empresa;

b) Deixar claro, quando se manifestar publicamente por meio de artigos, entrevistas ou outras 
formas de comunicação, que suas opiniões são estritamente pessoais e não refletem a posição da 
empresa;

c) Informar seus superiores e a direção da empresa sobre qualquer atividade político-parti-
dária que possa influenciar ou conflitar com os interesses da empresa, como a participação em 
comitês de campanha ou a concorrência a cargos eletivos;

d) Comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em processo deci-
sório da empresa em virtude de atuação política; 
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e) Em nenhuma hipótese, o Colaborador deverá usar o nome da CANDY SHOP em suas ativi-
dades político-partidárias.

9 VIOLAÇÕES

Os princípios éticos e regras estabelecidas por este código devem ser cumpridos por todos os 
colaboradores que façam parte da cadeia de negócios. As violações ao código de conduta serão 
objeto de medidas disciplinares, incluindo o desligamento do funcionário e medidas judiciais.

10 COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE

A CANDY SHOP  instituiu o Comitê de Ética e Compliance que deve ser capaz de se comunicar de 
forma eficiente com todos, identificar rapidamente os riscos, ser confiável e se portar como verda-
deiro guardião da cultura de compliance.

O Comitê deve divulgar este código e outras políticas da companhia, esclarecer dúvidas e prestar 
orientações sobre seu cumprimento. Possui também a atribuição de processar e julgar os casos 
de violação do código e de outras políticas da companhia e de impor as sanções disciplinares e 
penalidades cabíveis.

10.1 CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE

O Colaborador que tiver conhecimento de qualquer violação aos princípios, às diretrizes ou às nor-
mas deste Código deverá comunicar o fato à diretoria ou através do e-mail rh@candyshop.ag

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Código vigorará por tempo indeterminado, sendo prudente sua revisão pela CANDY 
SHOP a cada 2 (dois) anos.
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TERMO DE RECEBIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA

Por meio deste termo, eu reconheço que recebi uma Cópia do Código de Conduta da CANDY 
SHOP. Eu entendo e concordo que é minha responsabilidade ler e familiarizar-me com o Código. 
Se eu tiver alguma dúvida a respeito do Código, eu entendo que é minha responsabilidade pedir 
auxílio ao Departamento de Compliance.

Eu entendo que a empresa reserva-se o direito de alterar, rever, revogar ou adicionar quaisquer 
políticas, procedimentos e práticas a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive por meio da 
criação de políticas e de procedimentos que podem não constar no Código.

Concordo em cumprir o conteúdo, especialmente no que se refere às minhas obrigações como co-
laborador, ou seja, respeitar seus princípios, reportar possíveis violações e cooperar com qualquer 
investigação ou auditoria relacionada ao assunto.

Concordo ainda que violações ao Código de Conduta da empresa podem levar a sanções discipli-
nares, inclusive demissão.

Nome do Colaborador (Legível) Data

Nome do Colaborador (Assinatura)
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