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INTRODUÇÃO

É
tica é um conjunto de valores morais e princípios que 

norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve 

para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste 

sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, 

está relacionada com o sentimento de justiça social. O Código 

de Ética e Conduta reflete o nosso compromisso de alcançarmos 

objetivos empresariais com ética e transparência, desenvolvendo 

relacionamentos internos e externos baseados na integridade, 

preservando o meio ambiente e contribuindo para o bem-estar 

das comunidades onde estamos inseridos.

Este Código baseia-se em padrões éticos e condutas que devem 

nortear todas as atividades da Empresa, tendo como premissa 

fundamental o pleno cumprimento das normas, leis e regulamentos 

aplicáveis às operações da Companhia, devendo ser plenamente 

observado por todos seus integrantes.

Toda e qualquer ação, praticada pelos dirigentes, empregados ou 

terceiros que exerçam atividades em nome da Empresa ou prestem 

serviços em suas dependências, devem respeitar o Patrimônio, os 

preceitos morais e a imagem seguindo os padrões deste Código 

de Ética e Conduta. Ser ético é tudo aquilo que ajuda a melhorar 

o ambiente em que se vive tornando-o saudável.

O Código de Ética e Conduta têm o 
objetivo de guiar, mas não de limitar.  De 
instruir, mas não reduzir a visão. Dar uma 
linha de comportamento, mas não limitar 
movimentos. 
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NOSSO 
LEMA

MISSÃO VISÃO

Sonhar, Empreender 
e Superar.

Ser o grupo financeiro 
mais desejado por 

quem busca 
realizar sonhos.

Ser uma empresa 
de propósitos, de 

pessoas e talentos 
diferenciados.

CULTURA
NOSSA
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Respeito à vida, com uma atuação preventiva, 

cuidando do bem-estar no ambiente de 

trabalho, da saúde e da segurança das 

pessoas;

Alcançar os seus objetivos e metas 

empresariais com responsabilidade 

social corporativa, exercendo de forma 

consciente e responsável sob os aspectos 

socioeconômicos e ambientais de suas 

atividades e contribuindo para um bom 

desenvolvimento;

Observar práticas de boa governança 

corporativa, bons princípios e práticas 

contábeis e de gestão, comunicação clara, 

objetiva e propícia para seus acionistas, 

investidores e junto ao mercado de capitais;

Agir com responsabilidade, honestidade, 

confiança, respeito e lealdade;

A proteção, promoção e conscientização 

dos Direitos Humanos em suas a tividades 

e ao longo de sua cadeia produtiva, em 

conformidade com os princípios da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos;

Trabalhar com espírito de equipe para construir 

relacionamentos duradouros com nossos 

clientes, compreendendo suas exigências e 

superando suas expectativas.

PR
IN

CÍ
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OS
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Nosso dia a dia está diretamente ligado a 

relação com várias pessoas, seja com clientes, 

parceiros, prestadores de serviços, colegas 

de trabalho, concorrentes e comunidade. 

Este Código de Ética e Conduta nos inspira 

e orienta para que nós possamos agir da 

mesma forma em todas essas relações, 

nossas condutas devem estar alinhadas 

com a Cultura da Empresa.  

 

Sendo assim, construímos relações com 

credibilidade, confiança e respeito com 

todos que estão à nossa volta.

RELAÇÕES
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RELACIONAMENTO
INTERNO
Zelamos por um ambiente de trabalho saudável onde as 

relações entre superiores, subordinados e pares devem 

ser pautadas pela cordialidade e respeito mútuo.

Estimular o trabalho em equipe através da cooperação mútua e 
relacionamento em grupo, semeando um ambiente saudável e de 
progresso.

Respeitar e reconhecer as características, competências, contribuições 
individuais e das equipes, compreendendo as potencialidades e os 
limites de cada um.

Expressar opiniões, comentários e críticas construtivas de forma 
respeitosa e consistente.

Promover e praticar a igualdade de tratamento, combatendo privilégios 
e discriminações por grau hierárquico, classe social, desqualificação, 
idade, sexo, raça, religião, amizade ou qualquer outra distinção.

Não ter parentes trabalhando na empresa.

Preservar o patrimônio, ativos, recursos, informações, imagem e os 
interesses da Empresa.
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EXEMPLOS DE CONDUTAS ESPERADAS

RELAÇÕES
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Contratação de fornecedores e prestadores de serviços sempre baseados em 

critérios técnicos, profissionais, éticos e nas necessidades da empresa. 

Contratação visando sempre a oferta da melhor relação de custo-benefício, 

sendo assim, não privilegiando nenhum dos fornecedores ou prestadores de 

serviços. 

Não contratar nenhum fornecedor ou prestador de serviços de reputação 

duvidosa e/ou que pessoas de seu relacionamento familiar tenham interesse 

ou participação. 

Seguir todas as diretrizes da Política de Compras. 

Cumprir cabalmente as obrigações legais e contratuais.

Relacionamento com o cliente sendo claro, preciso e 

transparente. Sempre cortês, respeitoso e prestativo. 

Atendimento realizado com eficiência e qualidade, 

garantindo às expectativas desejadas.

Fornecimento de respostas às informações solicitadas 

pelo cliente de forma adequada e dentro do prazo, sem 

nenhum tipo de tratamento preferencial.
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RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS

RELACIONAMENTO 
COM O CLIENTE

RELAÇÕES
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Praticar as Leis de Concorrência que regem o país.

Concorrentes tratados com respeito, de maneira lícita e compartilhando 

valores de integridade e zelo pelos interesses comuns e compromissos 

acordados.

Ser contra as espionagens comerciais, subornos, acesso ilícitos a 

lugares, roubo e intervenção em linhas telefônicas, bem como contratar 

empregados da concorrência a fim de obter Informação confidencial 

entre os empregados e clients concorrentes. 

Tratar toda a comunidade com honestidade, verdade e respeito, 
reduzindo a burocracia. 

Se opor ao crime de corrupção e combatê-lo internamente e 
abstendo-se de atos ilegais que prejudiquem terceiros.
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Discriminar pessoas com quem mantém contato profissional, 
em função de origem, sexo, religião, cor, classe social, idade 
ou capacidade física.

Acessar a internet em páginas não autorizadas pelo gestor 
da área.

Divulgar senhas de acesso, pois seu uso é pessoal, 
intransferível, constituindo assinatura eletrônica.

Divulgar dados da empresa coletados indevidamente através 
de meios eletrônicos de gravação tais como: telefone celular 
(com câmera), câmera fotográfica (digital ou convencional), 
pen drive, CD, DVD e/ou outra forma de captura.

Divulgar informações confidenciais, de veracidade e/ou 
procedência não confirmadas ou não identificadas.

Utilizar equipamentos próprios ou usar softwares e hardwares 
que não sejam destinados ao uso profissional e tenham sido 
previamente autorizados.

Aceitar ou oferecer favores ou presentes que resultem de 
relacionamento que possam influenciar decisões, facilitar 
negócios ou beneficiar terceiros.

Participar de situações ou conceder benefícios de cunho 
ilícito, abusivo ou antissocial e manter vínculos comerciais com 
empresas em que pessoas de seu relacionamento familiar ou 
pessoal tenham interesse ou participação sem autorização da 
empresa.

Receber visitas de pessoas estranhas à empresa, sem prévia 
autorização e permanecer no escritório.

Comercializar qualquer tipo de produto nas dependências da 
empresa.

Emprestar a identificação de colaborador a qualquer pessoa.

Enviar base de clientes para qualquer pessoa sem autorização.

Ter acesso a sistemas que não correspondem aos interesses 
da área ou sem autorização.

Realizar consultas a extratos ou base de funcionários que 
tenham cartão sem a solicitação do mesmo.
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A segurança patrimonial é realizada por meio de instalação de equipamentos e 

acessórios integrantes do sistema eletrônico monitorado ininterrupto, de acordo 

com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 

registrará e controlará diariamente as ocorrências na empresa. As imagens e sons 

serão gravados, com o objetivo de impedir danos materiais às instalações e, de 

forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos colaboradores 

e das pessoas e, será de uso exclusivo da empresa, sendo liberado somente 

mediante aprovação de Compliance.

Vamos falar 
sobre segurança?CONDUTAS
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E se algum colaborador 
transgredir as normas do 
presente regulamento?

Advertência verbal.

Advertência por escrito.

Suspensão.

Demissão.

Demissão por justa causa. 

Ação judicial em casos de vazamento de informações confidenciais 
de clientes e/ou funcionários.

A Empresa aplicará as penalidades, segundo a gravidade da 
transgressão, não precisando necessariamente seguir a ordem em 
que está discriminado, após receber comunicado apropriado e/ou 
relatório escrito do respectivo gestor imediato.
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PENALIDADES

CONDUTAS
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CONFIDENCIALIDADE
E LEALDADE

Não discutir perante terceiros, inclusive ao telefone 

(fixo, celular ou rádio), usar, divulgar, revelar, 

ceder a qualquer título ou dispor das Informações 

confidenciais, para nenhuma pessoa, física ou 

jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não 

seja exclusivamente relacionada ao objeto referido, 

cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções 

adequadas no sentido de impedir o seu uso indevido 

por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha 

tido acesso a elas.

Restituir imediatamente o documento (ou outro 

suporte) que contiver as Informações Confidenciais 

à Parte reveladora, sempre que esta as solicitar ou 

sempre que as Informações Confidenciais deixarem 

de ser necessárias, e não guardar para si, em 

nenhuma hipótese, cópia, reprodução ou segunda 

via das mesmas.

Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio 

em direito admitido, a divulgação ou a utilização das 

Informações Confidencias.
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EXEMPLOS DE 
CONDUTAS 
ESPERADAS

Toda informação disponibilizada, ao(a) colaborador(a) e prestador de serviços, em 

razão do desempenho de suas funções e atividades, incluindo, dentre outras, todas 

e quaisquer informações orais e/ou escritas, recebidas, produzidas, armazenadas, 

distribuídas, descartadas transmitidas e/ou divulgadas em resultados das 

operações da instituição, será considerada confidencial, restrita e de propriedade 

desta. Informação Confidencial deve significar sem se limitar, toda e qualquer 

informação, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, procedimentos, 

planos de negócios, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, 

documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres, pesquisas, transmitidas pela 

Instituição ao(a) colaborador(a) e prestador de serviços. O(A) colaborador(a) e 

prestador de serviços concordam em usar as informações confidenciais recebidas 

da Instituição com o propósito restrito de se fazer cumprir o estabelecido e 

acordado no Contrato de Trabalho ou Prestação de Serviços e zelará para que tais 

informações Confidenciais não sejam de qualquer forma divulgadas ou reveladas 

a terceiros, utilizando-se, no mínimo, do mesmo zelo e cuidado que dispensa às 

suas próprias informações confidenciais, ficando proibido (a) de produzir cópias, ou 

back-up, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos.
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CÓDIGO DE CONDUTA

COMPLIANCE
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PROTEÇÃO AOS
ATIVOS DA EMPRESA

Caixa, títulos de investimento;

Planos de negócios, planos de sistemas, etc.;

Informações de clientes incluindo banco de dados, cadastros 
e informações pessoais, lista de nomes, recebíveis, etc.;

Informações de fornecedores e prestadores de serviço;

Informações sobre todos os nossos parceiros de negócios;

Programas e sistemas de computadores;

Ativos permanentes, tais como, computadores, 

impressoras, mesas, cadeiras, etc.; Os ativos da 

Empresa devem ser utilizados somente para os 

objetivos inerentes as suas atividades. Os desperdícios, 

a falta de cuidado e a má conservação desses ativos 

são quebra de suas responsabilidades para com a 

Empresa e poderá ser considerada fraude contra a 

empresa.

Todos os envolvidos são responsáveis por proteger os ativos, bens 

e direitos, intangíveis e tangíveis, da Empresa e de seus clientes. 

Estes ativos incluem:

Todo trabalho criado pelos colaboradores em sua função, enquanto trabalhando para a 
Empresa, será de propriedade da Empresa e em caso de desligamento do colaborador, todos 
os direitos de todas as informações geradas ou obtidas no seu trabalho, serão de propriedade 
dda Empresa e não deverão ser divulgadas ou comunicadas fora das dependências da 
Instituição. Copiar, vender, usar ou distribuir informação, sistemas e qualquer outra 
propriedade intelectual licenciada para o Grupo Sorocred é uma violação do Código de Ética 
e Conduta e de Sigilo Profissional (artigo 154 do Código Penal).
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REGRAS E
CONDUTAS ÉTICAS

Trajar-se de modo conveniente e asseado, mantendo a sua aparência 
física sem exageros e extravagâncias ou roupas inadequadas ao ambiente 
formal e social da empresa, cuidando assim, do Marketing Pessoal.

Manter a disciplina, boa ordem, limpeza e asseio do local de trabalho.

Zelar por materiais e equipamentos (máquinas, móveis, utensílios e 
outros) colocados à disposição para execução das tarefas, comunicando 
ao superior imediato anormalidades notadas.

Evitar o estabelecimento de vínculos de qualquer natureza com 
organizações ou clientes, cujas condutas não sejam compatíveis com 
padrões éticos e de responsabilidade, contribuindo para a prevenção 
e combate a ilícitos, atendendo ao previsto no Manual de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro da Empresa.

Atender prontamente as instruções recebidas, mesmo quando se refiram 
a serviços não peculiares a seu cargo e/ou função, acatando, inclusive, 
as possíveis punições impostas em caso de não cumprimento; Atender as 
normas de segurança do trabalho, usando os equipamentos de segurança 
que forem concedidos.

Usar o cartão de identificação (crachá) somente nas 
dependências da empresa.

Indenizar os prejuízos causados à empresa por dolo ou culpa 
(negligência, imprudência ou imperícia), em razão a danos e 
avarias de materiais, sob a guarda e uso, ou erros efetuados 
no desempenho das funções.

Examinar, conferir e analisar previamente, as informações 
veiculadas para proporcionar dados claros e confiáveis.

Zelar para evitar fraudes ou erros operacionais, não permitindo 
a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio 
ou de terceiros.

Manter todos os documentos confidenciais de sua área 
arquivados e nunca sob sua mesa de trabalho.

Não utilizar o celular particular para assuntos que envolvam 
acessos de dados de cliente.

Seguir todas as políticas, normas e regulamentos da instituição.

Aceitar mediante declaração de próprio punho este Código de 
Ética e Conduta.
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Os colaboradores da Empresa, qualquer que seja seu nível hierárquico, 
devem:
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É responsabilidade de cada colaborador e conhecimento das políticas e práticas 

expressas no Código de Ética e Conduta, qualquer violação a qualquer uma das 

normas e/ou orientações do mesmo resultará em medidas disciplinares apropriadas, 

podendo inclusive levar a rescisão de contrato.

 

Todos os colaboradores e prestadores de serviço têm o dever de relatar imediatamente 

qualquer violação do Código de Ética, sob pena de sofrerem ações disciplinares. 

Toda informação referente às possíveis violações éticas ou atividades ilegais serão 

recebidas e tratadas confidencialmente, não se admitindo retaliação de qualquer 

natureza. A Empresa compromete-se a manter sigilo sobre a identidade daqueles 

que relataram e/ou participaram da investigação sobre violação do Código de Ética. 

Somente o Conselho de Administração pode autorizar qualquer isenção ou suspensão 

das responsabilidades presentes neste Código de Ética. É importante que todos os 

envolvidos não apenas conheçam o Código de Ética e Conduta, mas coloquem em 

prática todos os seus propósitos, princípios e valores e colabore para que seus colegas 

façam o mesmo, desta forma seremos sempre um modelo exemplar de empresa.

E se as regras forem 
descumpridas?

VIOLAÇÃO DO CÓDIGO
DE ÉTICA E CONDUTA

X
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Se tiverem quaisquer sugestões, reclamações, perguntas sobre qual a melhor forma 

de agir em alguma situação, ou se suspeitarem ou tomarem conhecimento de alguma 

possível violação da lei, da regulamentação ou do Código de Ética e Conduta do Grupo 

Sorocred, deverão contatar as seguintes pessoas e/ou departamentos:

Seu superior imediato;
Jurídico;
Compliance;

Todos os envolvidos devem sentir-se à vontade em contatar seu superior imediato. Caso 

este não possa resolver quaisquer questões, contate uma das áreas indicadas acima, 

alguém da direção da empresa ou ainda, utilize o Canal de Denúncia disponível no nosso 

sitio eletrônico (http://www.sorocred.com.br), ou envie um e-mail para compliance@

sorocred.com.br, da forma como julgar mais conveniente.
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