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PALAVRA DO CEO

Com DNA em inovação e tecnologia, o Grupo ABL possui 
empresas e projetos em diversos segmentos e diferentes 
localidades. Por isso, prezando por manter nossa essência 
e proposta de valor, somos guiados pela ética, pela 
integridade e pela transparência, cumprindo sempre com 
as leis e normas aplicáveis.

Neste contexto, o nosso Código de Conduta de Negócios 
aborda os princípios mais importantes que devem orientar 
o cotidiano de todos os colaboradores e indivíduos ou 
entidades que agem em nosso nome. Junto às demais 
políticas e normativas do Grupo, este documento 
exerce papel fundamental na consolidação dos pilares 
para o nosso sucesso a longo prazo. Nenhum objetivo, 
meta, atividade ou demanda do nosso trabalho deve 
superar nossos compromissos com a ética, o respeito, a 
transparência e a conformidade com as leis.

Este Código de Conduta se aplica a todos os diretores e 
colaboradores do Grupo ABL, incluindo todas as empresas 
que o constituem, bem como a todas as transações 
comerciais das quais participamos. O documento expressa 

ainda os princípios que esperamos que os indivíduos e 
entidades que agem em nosso nome, assim como nossos 
nossos fornecedores, prestadores de serviços e parceiros, 
sigam.

É de responsabilidade de todos os colaboradores ler 
atentamente e entender este Código de Conduta. Os 
heads devem garantir que, dentro de suas respectivas 
áreas de atuação, o Código seja conhecido, respeitado e 
receba a atenção e acompanhamento adequados.

Nossos colaboradores são incentivados ainda a informar 
qualquer violação, ainda que potencial, às legislações 
vigentes, bem como às normas, regulamentos ou políticas 
internas. Contamos com o seu apoio para consolidar e 
disseminar nossa cultura, colaborando assim não apenas 
com o nosso Grupo, mas também para a construção de 
um mundo melhor.

Agnaldo Bastos Lopes
CEO do Grupo ABL
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1. NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES

Nosso Código de Conduta tem como objetivo 
pautar as decisões e atitudes diárias em nossos 
princípios e valores.

Missão
Queremos transformar necessidades em ideias, 
ideias em soluções, soluções em negócios, e ne-
gócios em resultados para todos que fazem par-
te de todas essas etapas. Somos movidos por 
desafios e o maior de todos eles é a busca por 
crescimento, aperfeiçoamento e a qualidade em 
todas as atividades do Grupo ABL. 

Visão
Tornar-se um Grupo sólido e generoso, levan-
do crescimento e transformação à economia, às 
empresas participantes e a todos os colabora-
dores. 

Valores
Inovação, Desafio, Humildade, Determinação e 
Paixão por Pessoas.



2. NOSSA CULTURA

Vivemos o hoje pensando no amanhã; essa é a cultura que nos 
move.

Partindo dessa base, os nossos colaboradores têm liberdade 
e incentivo para propor ideias diariamente. Além disso, eles 
devem cumprir rigorosamente todas as leis, regulamentos e 
políticas aplicáveis, incluindo este Código de Conduta, e bus-
car colocar em prática sempre os mais altos padrões de ética 
nos negócios. A reputação do Grupo é um dos nossos ativos 
de  maior valor, sendo constituída de honestidade, integrida-
de e transparência.

Nenhum colaborador, portanto, dispõe de autoridade para 
solicitar ou praticar qualquer ação que viole este Código de 
Conduta, que não está sujeito a nenhum tipo de renúncia ou 
exceção, quaisquer que sejam as justificativas ou exigências.

Todos os nossos heads, por sua vez, são responsáveis pela 
aplicação e cumprimento das nossas políticas, incluindo dis-
tribuí-las e disponibilizá-las para suas equipes.

Qualquer colaborador que deliberadamente violar esta polí-
tica ou autorizar/permitir sua violação estará sujeito a ações 
disciplinares, incluindo o seu desligamento. 



3. CONDUTA HONESTA E ÉTICA

Todas as nossas opiniões, decisões e ações devem se sustentar 
em nossos princípios e valores. São eles que nos definem, asse-
guram nossa integridade, nossa força e os bons resultados dos 
nossos negócios.

Confiamos no profissionalismo de nossos colaboradores e en-
tendemos que cada um deles é responsável por se comportar 
de forma honesta, objetiva e diligente no desempenho de suas 
funções, sem participar de nenhuma atividade ilegal ou que vio-
le os termos deste Código de Conduta e das demais políticas 
aplicáveis.

Todas as relações com nossos clientes, parceiros, fornecedores, 
concorrentes, órgãos, colaboradores e representantes 
governamentais devem ser pautadas pelo cumprimento de 
todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo, mas não se 
limitando, a legislação anticorrupção, conforme descrito no item 
9 deste Código.

Além disso, esperamos que nossos heads sejam exemplos de 
comportamento ético para todos os demais colaboradores. Cabe 
a eles não utilizar seu cargo para pedir favores ou serviços pes-
soais de subordinados ou de parceiros comerciais e incentivá-los 
a adotar práticas de gestão que respeitem a dignidade humana, 
a ética e a preservação do meio ambiente, além de procurar 
estabelecer parcerias que estejam em sintonia com os padrões 
éticos e de respeito às leis e regulamentos do Grupo ABL.



Trabalhamos para atingir um alto padrão de desem-
penho e responsabilidade ambiental, de saúde e de 
segurança em todo o Grupo. Nós nos esforçamos para 
evitar quaisquer acidentes, ferimentos e doenças ocu-
pacionais; cumprimos todas as leis e normas ambien-
tais, de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis, 
bem como os padrões internos da companhia e outras 
exigências e nos empenhamos para produzir nossos 
produtos e fornecer nossos serviços respeitando ao 
máximo o meio ambiente, promovendo o uso racional 
dos recursos naturais e mantendo nosso compromisso 
com a qualidade, a eficiência e a eficácia.

Nossos colaboradores também desempenham um 
papel essencial para garantir a valorização do meio 
ambiente em nossas atividades diárias, prezando por 
limitar o uso de recursos escassos e não desperdiçá-los.

4. MEIO AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA



O Grupo ABL está comprometido com práticas empre-
sariais que não infrinjam os direitos humanos e que se 
alinhem a padrões internacionais de conduta empresarial 
responsável, incluindo a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos e a Declaração da Organização Internacio-
nal do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamen-
tais no Trabalho.

Prezamos pelo respeito aos direitos humanos, adotan-
do padrões, expectativas e compromissos que incluem a 
proibição de trabalho infantil ou qualquer outra forma de 
trabalho análogo ao escravo em nossas operações ou nas 
de nossos parceiros comerciais - nos esforçamos para 
defender altos padrões de comportamento responsável 
em nossas parcerias de negócios, incluindo fornecedores 
e prestadores de serviço.

5. DIREITOS HUMANOS

5.1 DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO

A paixão e, portanto, o respeito às pessoas constitui um 
dos pilares essenciais da nossa cultura. Por isso, promove-
mos e respeitamos a diversidade e valorizamos iniciativas 

Apoiamos o direito de todos os colaboradores de se as-
sociar a sindicatos e outras organizações de sua escolha, 
bem como fazer negociações coletivas em apoio aos seus 
interesses (sendo vedado, no entanto, a utilização dos re-
cursos e ativos do Grupo ABL ou nossas marcas registra-
das para essas finalidades). A companhia não discrimina 
de modo algum os colaboradores que optam por formar 
ou se associar a sindicatos ou outras organizações, tam-
pouco os que preferem não participar dessas iniciativas.

em prol do respeito e da igualdade no ambiente de traba-
lho, proibindo todas as formas de discriminação.

Todas as decisões dentro do nosso ambiente corporati-
vo, incluindo questões relacionadas a  contratações, be-
nefícios, promoções, treinamentos, medidas disciplinares 
e rescisões, devem ser tomadas somente com base nas 
habilidades e no desempenho dos colaboradores. Além 
disso, o Grupo ABL não tolera nenhum tipo de agressão 
ou assédio, seja físico, seja psicológico, moral, ou sexual.

5.2 LIVRE ASSOCIAÇÃO



6. CONCORRÊNCIA

Nossos colaboradores não devem compartilhar infor-
mações confidenciais com pessoas externa, especial-
mente com os concorrentes.

Não devem ser feitos acordos ou entendimentos com 
concorrentes que possam restringir a concorrência.

Todas as ações que sejam ou possam ser interpretadas 
como anticompetitivas, monopolistas ou contrárias à 
legislação concorrencial devem ser rejeitadas.

Deve-se ser especialmente cuidadoso com o cumpri-
mento dessas regras em todo e qualquer contato com 
nossos concorrentes, incluindo em associações e enti-
dades de classe.

Não se deve comentar com terceiros, direta ou indi-
retamente, assuntos que estejam relacionados a pro-
dutos ou serviços da concorrência que não estejam 
baseados em fatos reais públicos e comprovados ou 

Acreditamos e prezamos pela concorrência leal, portanto 
nossos colaboradores devem conhecer, entender e 
respeitar a legislação concorrencial em seu trabalho diário. 
A violação dessas leis pode resultar em consequências 
gravíssimas para o Grupo ABL e para os colaboradores 
envolvidos, como multas, danos à reputação, litígios e até 
mesmo prisão. 

Algumas práticas imperativas para o cumprimento da 
legislação concorrencial, pautadas na ética, são:

cujo objetivo seja desabonar publicamente a imagem 
da concorrência.

O desconhecimento das regras da legislação concor-
rencial não é considerado uma defesa.

Em caso de suspeitas de que o Grupo ABL ou algum 
de nossos colaboradores esteja envolvido em qualquer 
comportamento anticoncorrencial, utilize nosso Canal de 
Ouvidoria imediatamente.



Os colaboradores do Grupo ABL não devem se envolver em qual-
quer atividade ou situação que entre em conflito com ou interfira 
no desempenho de seus deveres para com a companhia, isto é, 
eles não devem competir com o Grupo ou permitir que interesses 
pessoais ou familiares exerçam influência direta ou indireta sobre 
os negócios do Grupo ABL. 

Um conflito de interesses pode surgir em qualquer relacionamento 
pessoal que possa influenciar nossa capacidade de agir no melhor 
interesse da companhia, ou quando nossa avaliação de uma cir-
cunstância possa (ou pareça) ser afetada pela possibilidade de um 
benefício pessoal. Isso pode impactar negativamente a nossa cre-
dibilidade, por isso devemos tomar todas as medidas para evitar 
que ocorra.

A fim de impedir conflitos de interesses decorrentes de relações fa-
miliares ou de amizade, é importante que os colaboradores informem 
aos seus heads diretos situações como: (a) se um familiar ou alguém 
com quem mantém um relacionamento pessoal próximo trabalhar 
no Grupo; (b) se uma relação com um colega - independentemente 
da linha de gerenciamento - puder influenciar seu processo de toma-
da de decisão ou interferir no desempenho do trabalho.

Não admitimos que decisões profissionais se baseiem em rela-
ções e inclinações pessoais, por isso busque orientação e procure 
ser transparente. Um conflito de interesses não é necessariamente 
uma violação ao Código de Conduta, mas não reportá-lo é.

7. CONFLITOS DE INTERESSES



8. ANTICORRUPÇÃO

O Grupo ABL tem como política a tolerância zero a todo e qual-
quer ato de corrupção. 
Assim, nossos colaboradores devem cumprir, e garantir que 
nossos parceiros comerciais cumpram, com as leis locais e in-
ternacionais que proíbem corrupção em todos os lugares onde 
operamos, incluindo a Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção 
Brasileira”) e suas regulamentações, o Foreign Corrupt Practices 
Act dos EUA (“FCPA”), e outras leis nacionais e internacionais 
relacionadas ao suborno e à corrupção aplicáveis, bem como as 
normas, políticas e procedimentos internos do Grupo ABL. 

Nossos colaboradores e parceiros comerciais são estritamen-
te proibidos de, direta ou indiretamente, prometer, oferecer ou 
dar vantagem indevida a um funcionário ou órgão público ou a 
quaisquer terceiros em nome do Grupo ABL (além de dinhei-
ro e equivalentes, podem ser consideradas vantagens indevidas 
qualquer bem de valor tangível ou intangível, como doações de 
produto, presentes, entretenimento, acomodação, refeição, des-
pesas de viagem, entre outros). 

Pequenos pagamentos solicitados por funcionário público com 
o intuito de acelerar ou assegurar a realização de um procedi-
mento ou uma ação governamental não discricionária (“paga-
mentos de facilitação”) são estritamente proibidos nos termos 
deste Código de Conduta, ainda que o não pagamento gere pre-
juízos para o Grupo. 



Nossos colaboradores não podem aceitar vantagens (incluindo brindes, 
presentes, ingressos de entretenimento, favores, empréstimos, serviços ou 
tratamento especial de qualquer espécie, pagamento de despesas com 
viagem ou refeições) de pessoas ou organizações que façam ou procurem 
fazer negócios com o Grupo ABL, incluindo fornecedores, prestadores de 
serviço, clientes, funcionários públicos ou qualquer outro parceiro comer-
cial, atual ou potencial, independentemente do valor. 

Caso receba algum presente, envie a carta-padrão de agradecimento dis-
ponível na Viki. Preferencialmente, o presente deve ser devolvido, mas, 
caso isso não seja possível, pode ser encaminhado para leilão ou sorteio 
interno ou ainda doado a uma instituição de caridade a ser escolhida pela 
área de Comunicação e Marketing, responsável pelas relações institucio-
nais do Grupo.

Todo e qualquer bem de valor (incluindo brindes, presentes, entretenimen-
to, doação de produtos, pagamento de despesas com viagem ou refei-
ções) oferecidos ou dados por colaboradores a terceiros devem ter uma 
finalidade empresarial legítima e ser registrados com precisão nos livros e 
registros contábeis do Grupo.

Nunca se utilize do seu cargo ou da sua condição de colaborador do Gru-
po ABL para obter descontos ou vantagens pessoais junto a clientes, dis-
tribuidores, fornecedores ou órgãos públicos. 

9. BRINDES PRESENTES E OUTROS



10. LIVROS, REGISTROS E
CONTROLES CONTÁBEIS

Transparência, ética e honestidade devem ser o ponto de 
partida de quaisquer procedimentos que envolvam os nos-
sos livros, registros e controles contábeis. As demonstra-
ções financeiras do Grupo, seus livros e registros devem 
representar de maneira precisa, clara, completa e com de-
talhamento adequado, todos os negócios e operações da 
companhia. São estritamente proibidas entradas falsas, en-
ganosas, incompletas, imprecisas ou artificiais nos livros e 
registros do Grupo ABL. Todas as transações devem ser re-
gistradas e gerenciadas de acordo com a política contábil 
da companhia, e nenhum fundo ou ativo não registrado nas 
demonstrações financeiras pode ser estabelecido ou man-
tido para qualquer finalidade. Nenhum colaborador deve 
se envolver na falsificação de qualquer registro contábil ou 
outro registro de negócios, e todos devem responder com-
pleta e corretamente quaisquer questionamentos que lhes 
sejam feitos por auditores internos ou externos do Grupo 
ou por auditores de qualquer autoridade reguladora. Qual-
quer colaborador que tenha o conhecimento de – ou infor-
mações relativas a – qualquer fundo ou ativo não registrado 
ou qualquer tipo de violação da política do Grupo ABL nos 
dados financeiros e operações comerciais, deve relatar tal 
assunto prontamente ao seu head imediato. 



11. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

Retirar (inclusive por e-mail) material interno do Grupo 
ABL, ainda que seja relativo a operações nas quais te-
nha participado;

No desempenho de suas funções dentro do Grupo ABL, os 
colaboradores podem ter acesso a informações confidenciais 
sobre a companhia, seus clientes, fornecedores, parceiros 
comerciais ou sócios.
“Informações confidenciais” incluem qualquer informação 
não pública do Grupo ABL, como dados, documentos e 
questões referentes a modelos financeiros, processos e 
produtos, software, hardware e aplicativos desenvolvidos 
ou em uso pelo Grupo (ainda que você tenha tomado parte 
em seu desenvolvimento), entre outras. 

A confidencialidade de todas as informações deve ser 
estritamente mantida mesmo entre as diferentes áreas da 
companhia, exceto quando sua divulgação for autorizada. 

Alguns cuidados básicos, neste sentido, são: restringir 
a discussão de assuntos pertinentes à companhia ao 
ambiente de trabalho; não tratar de assuntos estratégicos 
ou não públicos ou tratar de informações confidenciais por 
meios de comunicação não oficiais do Grupo; evitar falar 
sobre os projetos internos em locais públicos e guardar 
bem os documentos relativos às suas atividades.

Além disso, sem autorização do seu superior, é proibido:

Por fim, você não pode tirar proveito de informações da 
companhia para obter vantagens pessoais. 

Fazer cópias em qualquer meio de documentos que 
possam conter informações confidenciais

Fazer palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos 
sobre o Grupo ABL ou assuntos que incluam a sua área 
de atuação dentro da companhia. Nesse caso é tam-
bém necessária autorização da diretoria.



Os nossos sistemas, internet, intranet (Viki), e-mails e todos os dados que trafe-
gam pelas redes e sistemas do Grupo pertencem exclusivamente ao Grupo ABL. 
Em hipótese alguma nossos sistemas poderão ser usados para enviar ou receber 
mensagens discriminatórias ou de assédio, material obsceno, solicitações comer-
ciais ou que de qualquer outro modo infrinjam este Código de Conduta.

Todas as mensagens enviadas ou recebidas por esses meios são de propriedade do 
Grupo ABL, podendo a companhia, se permitido pela legislação local, monitorá-las 
e utilizá-las para fins de verificação de cumprimento de leis e regulamentos internos. 

Tenha cuidado ao usar e-mails, pois eles têm o mesmo efeito jurídico de outras co-
municações por escrito. Você deve ser criterioso e escrever com cuidado, consci-
ência e precisão, evitando a utilização de linguagem ambígua nas comunicações.

Tanto o acesso físico às instalações do Grupo, quanto o acesso aos nossos siste-
mas são concedidos com base na sua função na companhia, sendo, portanto, pes-
soais e intransferíveis. Apenas as pessoas que receberam explicitamente acesso 
de usuário e senha são permitidas nas nossas instalações e sistemas.

As informações inseridas, geradas ou alteradas nos sistemas, assim como as apro-
vações realizadas, são de responsabilidade exclusiva do usuário eletrônico que 
acessou o sistema. Portanto, é proibido divulgar, ceder ou compartilhar suas se-
nhas com outras pessoas, seja temporária ou permanentemente. Em função da 
exposição ao risco que o compartilhamento de uma senha de acesso provoca, 
essa conduta pode sujeitar o colaborador a sanções disciplinares internas. 

12. E-MAILS, INTERNET E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO 



13. REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM

Não manifeste opiniões dando a entender ou subenten-
der que se tratam de posições oficiais do Grupo ABL.

Não divulgue ou compartilhe sem autorização expres-
sa imagens, vídeos ou informações internas da com-
panhia ou que não tenham sido divulgadas em nossos 
próprios canais oficiais.

Não compartilhe com pessoas de fora do Grupo men-
sagens que você recebe em seu e-mail corporativo e 
que apresentem conteúdos internos. 

As redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea 
estão inseridos nos ambientes de trabalho, aumentando 
e dinamizando as formas de nos relacionar e comunicar 
com colaboradores, parceiros comerciais, clientes e 
consumidores, bem como com o mundo em geral. Ética, 
honestidade e transparência estão entre os nossos pilares 
e nossa cultura encoraja a troca de ideias. 

No entanto, a divulgação de informações confidenciais ou 
inapropriadas por meio de redes sociais pode prejudicar 
nossas marcas, nosso Grupo e nossos colaboradores. Além 
disso, casos de discriminação, injúria, difamação e calúnia 
nas redes sociais ou aplicativos de mensagem instantânea 
também vão contra os nossos princípios. 

Neste cenário, de acordo com nossos princípios e valores, 
as seguintes diretrizes devem ser seguidas por todos os 
colaboradores: 

Não exponha informações sobre nossos clientes, par-
ceiros e fornecedores.

Não ataque ou difame (pessoalmente ou em grupo) 
qualquer pessoa, produto, cliente, fornecedor, outro co-
laborador, ex-colaborador, concorrente ou qualquer ou-
tra parte relacionada ao Grupo.

Por fim, pondere sobre o que você deseja comunicar 
sobre si mesmo. Zele por suas informações, pois aquilo 
que publica ou revela sobre você afeta a sua imagem e 
a da companhia. Reflita ainda mais se o assunto guardar 
alguma ligação com os produtos e/ou serviços do Gru-
po, órgãos públicos ou nossos concorrentes. 

Ressaltamos que o bom senso sempre deve ser colocado 
em primeiro lugar. Por isso, busque se certificar de que 
qualquer comentário gerado por você seja consistente 
com seu trabalho, bem como com os valores e padrões 
profissionais da nossa companhia. Considere que seu 
perfil pode estar sendo visualizado não apenas por seus 
colegas, mas também por nossos clientes e acionistas. 
Ao ser cuidadoso você estará protegendo sua imagem 
pessoal e o Grupo ABL. Também é importante entender 
que o acesso a redes sociais e aplicativos de mensagens 
instantâneas dentro do horário de trabalho é restrito às 
áreas e profissionais que precisam disso como ferramentas 
para o exercício de suas atividades e responsabilidades 
diárias.



Todos os ativos do Grupo - incluindo nossos bens (informações, 
equipamentos, veículos, computadores, software), recursos, 
fundos, instalações, pessoal, marcas registradas e o nome 
da companhia - devem ser usados apenas para finalidades 
empresariais legítimas.

Os ativos internos também incluem o seu tempo no trabalho e o 
produto do seu trabalho. Todos os colaboradores devem proteger 
os ativos do Grupo ABL e assegurar que tais ativos sejam bem 
gerenciados e utilizados de modo eficiente. Nenhum ativo pode ser 
usado para fins pessoais, a menos que expressamente autorizado 
em política específica.

14. USO DE ATIVOS DO GRUPO 



15. COMUNICAÇÃO

A área de Comunicação e Marketing do Grupo ABL é responsável por todas as re-
lações internas e externas, incluindo com acionistas e investidores. Todas as solici-
tações de comunicação, portanto, devem ser encaminhadas à área, que está pre-
parada para se comunicar de forma precisa, transparente e oportuna, permitindo 
que os interessados em cada ação, processo ou projeto acompanhe as atividades e 
desempenho do Grupo.

Nosso relacionamento com a imprensa é pautado na transparência e no respeito. 
Dessa forma, todos os contatos com a imprensa devem ser transferidos para a área 
de Comunicação e Marketing e nenhuma informação ou entrevistas podem ser con-
cedidas sem a autorização prévia da área. Além de proibidas pelas políticas da com-
panhia, comunicações inadequadas podem resultar em sérios danos ao nome e à 
reputação do Grupo ABL.

Também é importante orientar fornecedores e parceiros a não divulgar qualquer 
projeto feito com a companhia ou que esteja em processo de execução - nenhum 
prestador de serviços está autorizado a falar sobre os projetos do Grupo ABL sem a 
autorização prévia da área de Comunicação e Marketing e da área contratante.  
Sempre que identificar uma veiculação incorreta de notícias ou informações que afe-
tem a imagem do Grupo, informe imediatamente à área de Comunicação e Marke-
ting. Ressalta-se ainda a importância de não espalhar ou compartilhar informações 
sem confirmar sua autenticidade.

Por fim, no relacionamento com os meios de comunicação de massa e no caso de 
entrevistas relacionadas à sua vida pessoal, não exponha o nome da companhia de 
modo a não associar a imagem do Grupo ABL às suas próprias opiniões.



16. COMITÊ DE ÉTICA

A gestão do Código de Conduta é de responsabilidade 
do Comitê de Ética, formado pelo Diretor Geral (CEO), Di-
retora de Comunicação e Marketing, Diretor Financeiro e 
Diretor de Tecnologia e Inovação. Cabe ao Comitê de Ética 
garantir que o Código seja de conhecimento de todos os 
colaboradores e parceiros comerciais que se relacionam 
conosco, bem como assegurar a sua eficácia e efetividade.



17. CONTATOS

É papel de cada colaborador do Grupo ABL atuar como 
guardião deste Código e da Cultura da companhia. 
Acreditamos que ninguém deve se omitir e, para garantir 
uma comunicação efetiva, o Grupo disponibiliza diversas 
formas de contato para dúvidas, sugestões e denúncias. 
Além disso, proibimos e não toleramos qualquer retaliação 
ou ameaça de ação de retaliação contra qualquer pessoa 
que relate uma possível violação à lei, regulamento 
ou política da companhia. Da mesma forma, qualquer 
colaborador que desencoraje ou impeça outra pessoa, 
tanto de fazer um relato quanto de procurar a ajuda ou 
assistência necessárias para reportar o problema, estará 
sujeito a ação disciplinar.

Os colaboradores são encorajados a relatar qualquer 
atividade que acreditam que seja ou possa ser uma 
violação às leis, regulamentos, a este Código de Conduta 
ou às nossas políticas. Caso tome conhecimento de 
atividades que possam constituir uma violação, você 
deve relatar a atividade:

Nosso Canal de Ouvidoria está disponível em nosso site 
oficial, com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Esse meio pode ser utilizado pelos colaboradores, 
fornecedores e demais parceiros comerciais de forma 
confidencial e, se desejar, anônima. Através dele, pode-
se registrar qualquer preocupação em relação a possíveis 
violações ao nosso Código de Conduta ou à legislação 
aplicável.

Já o Megafone está inserido na intranet do Grupo ABL (Viki), 
restringindo-se a colaboradores, clientes, investidores e 
parceiros registrados. Esse canal pode ser utilizado para 
sugestões, reclamações e denúncias. Não é anônimo, mas 
também garante confidencialidade.

ao seu head

a um dos membros do Comitê de Ética

ao Canal de Ouvidoria

ao Megafone 




