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Caro colaborador (a),
Aspiramos ser uma empresa de referência, com marcas 
admiradas e preferidas nos mercados em que atuamos. 
Só conseguiremos realizar esse desejo se ganharmos 
e mantivermos a confiança e o apoio de nossos 
principais grupos de relacionamento: clientes, parceiros, 
colaboradores e sociedade em geral.

Acreditamos que a forma de alcançarmos tal aspiração 
é tão importante quanto a própria realização. Por isso, 
elaboramos este código, que reflete os princípios e as 
regras fundamentais da conduta ética com base em 
nossos valores. 

Agradecemos por seu apoio constante e seu empenho em 
cumprir as diretrizes deste código. Juntos, poderemos 
satisfazer cada vez mais as necessidades dos clientes, 
atingir melhores resultados e reforçar a imagem da nossa 
marca.

Atenciosamente,

Adalberto José Leist 
Presidente do Conselho

Mensagem do
Presidente
do Conselho
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Caro colaborador (a),
Ao longo de mais de 70 anos de história, a Paquetá The 
Shoe Company conquistou sólida reputação em seu meio de 
atuação, inspirando confiança e tornando-se um nome de 
referência. A condução dos negócios com integridade e de 
acordo com as leis e os regulamentos deve ser sempre a base 
de nossas atividades.

Para a Paquetá The Shoe Company, a perenidade se sustenta 
através de sua missão, sua visão e seus valores. Somos 
especialistas em calçados, com domínio da indústria ao 
varejo. O respeito às pessoas, a transparência e a integridade 
são essenciais para concretizarmos os nossos objetivos e 
evoluirmos como pessoas e como organização.

Cabe a cada colaborador e, principalmente, às lideranças 
assegurar o cumprimento deste Código de Conduta. Este 
documento, juntamente com o Programa de Compliance, 
ajuda-nos a atuar com responsabilidade, conforme as 
normas e os regulamentos internos e externos, reforçando 
as questões jurídicas e as condutas éticas indispensáveis 
para a nossa atuação global.

Atenciosamente,

Comitê de Ética

Mensagem do
Comitê de Ética
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Somos movidos, como indivíduos e como organização, 
pela devoção ao trabalho, pelo olhar de oportunidade e 
pelo compromisso com o melhor. Esse é o espírito que nos 
impulsiona desde o início.

Somos especialistas em calçados e atuamos de forma única 
no segmento, pois temos a cadeia completa e a legítima 
propriedade em todas as dimensões do nosso negócio, da 
indústria ao varejo.

Essas conquistas são frutos da nossa dedicação e da 
importância que damos a relacionamentos honestos e 
verdadeiros com pessoas que compartilham do nosso ideal.

A nossa visão de negócios e a confiança em nosso know-how 
sempre nos levaram em direção a novos desafios e à entrega 
de melhores soluções para cada público, em todos os 
mercados. Identificamos oportunidades com naturalidade, 
planejamos com exatidão e executamos com competência.

Olhamos sempre à frente, pois temos a certeza de que 
a nossa história nos trouxe a convicção e a consistência 
necessárias para eleger os melhores caminhos.

PAQUETÁ.
COMPROMETIDOS COM O MELHOR.

Manifesto
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Atender com excelência as expectativas, 
desejos e sonhos dos nossos clientes, com 
colaboradores motivados e satisfeitos, 
gerando resultados de forma sustentável.

Missão

• Trabalho
• Respeito às pessoas
• Integridade
• Empreendedorismo
• Perpetuidade do negócio

Visão
Ser a empresa de referência, com 
marcas admiradas e preferidas 
nos mercados onde atuamos.

Valores
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Para alcançar a nossa visão, cumprir a nossa missão e 
consolidar, na prática, os valores que nos norteiam, é 
essencial manter uma forte cultura de compliance. 

Mas, afinal, o que é compliance? O termo tem origem 
no verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, 
executar, satisfazer, realizar o que foi imposto”, ou seja, 
compliance é o dever de cumprir, estar em conformidade.

No mundo corporativo, compliance significa agir de 
acordo com as leis e os regulamentos internos e externos à 
organização. Isso vai além de palavras escritas, passa pelas 
atitudes cotidianas das pessoas — das lideranças e de cada 
colaborador e até mesmo de parceiros e fornecedores.

Ler, entender e cumprir este Código de Conduta faz parte 
das atitudes desejadas em nossa cultura de compliance.

Compliance
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Para orientar sobre atitudes e posturas almejadas pela empresa no presente 
e no futuro. O documento foi elaborado com base nos valores corporativos 
e busca reforçar o senso de unidade do grupo e garantir a perenidade 
sustentável dos negócios da Paquetá The Shoe Company.

Por que há
necessidade de um 
Código de Conduta?

A todos os colaboradores da Paquetá The Shoe Company,  
independentemente do nível hierárquico.

A quem se destina o  
Código de Conduta?

O documento será vigente por tempo indeterminado. O Comitê de Ética 
será responsável pela atualização de seu conteúdo e a área de Recursos 
Humanos pela comunicação e pelos treinamentos constantes, sem haver 
prazos definidos para tais ações.

Qual é a vigência do 
Código de Conduta?

1 Apresentação do
Código de Conduta

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   10 11/06/2018   18:36:05



11

1. A ação ou conduta é contrária à legislação em vigência?

2. A ação ou conduta é contrária ao Código de Conduta, às 
políticas ou às práticas da Paquetá The Shoe Company?

3. A ação ou conduta fere algum dos valores da Paquetá 
The Shoe Company?

Se a resposta a alguma das perguntas acima for “SIM”, isso 
significa que o comportamento não é adequado.

2 Como tomar
decisões
apropriadas

De forma prática, com base em princípios 
éticos e morais. Para tomar uma ação ou 
ter uma conduta adequada, responda às 
seguintes perguntas:

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   11 11/06/2018   18:36:07



12

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   12 11/06/2018   18:36:12



13

Os valores são mais que palavras. Eles 
envolvem atitudes, acompanham a 
história e são capazes de melhorar o 
mundo.

Os valores da Paquetá The Shoe 
C o m p a n y  s ã o  t r a d u z i d o s  n a s 
atitudes do dia a dia. Por essa razão, 
este documento está pautado e 
organizado com base em nossos valores 
organizacionais.

Leia atentamente este Código de 
Conduta para entender quais são as 
diretrizes que orientam as atitudes de 
todos os colaboradores que compõem 
a nossa empresa.

3 Valores que norteiam
nossas atitudes

3.1 Trabalho
3.2 Respeito às pessoas
3.3 Integridade
3.4 Empreendedorismo
3.5 Perpetuidade do negócio

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   13 11/06/2018   18:36:13



14

RELAÇÕES NO TRABALHO

• Trabalho forçado e infantil: não são permitidos trabalho forçado 
ou o uso de mão de obra infantil. Deve ser respeitada a idade 
mínima para emprego prevista em legislação. 

• Tratamento justo e igualdade no emprego: as decisões sobre 
contratação, promoção, demissão, transferência e treinamento 
devem ser tomadas com base em critérios justos, baseados em 
desempenho e profissionalismo.

• Filiações: as filiações a associações, sindicatos e instituições, 
bem como negociações coletivas e acordos, são respeitadas em 
todas as operações da Paquetá The Shoe Company.

O TRABALHO é um dos valores da Paquetá The Shoe Company, que se 
traduz através da seriedade, do comprometimento, do progresso e do 
desenvolvimento das pessoas, gerando aprendizado e oportunidades. 
Para uma conduta adequada com esse valor, é necessário seguir as 
diretrizes abaixo:

3.1 Trabalho
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RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR

• Imagem pessoal e uniforme: durante o exercício 
de suas funções na Paquetá The Shoe Company, 
os colaboradores devem usar roupas e acessórios 
adequados ao ambiente de trabalho, valorizando, 
dessa forma, a imagem profissional, com base em bom 
senso e higiene. Nos ambientes de trabalho em que 
o uso de uniforme é obrigatório, cada colaborador é 
responsável pela conservação e limpeza dos mesmos.

• Crachá e ponto: dentro dos locais de trabalho, os 
profissionais devem usar obrigatoriamente o crachá 
de identificação. Em caso de perda, roubo ou mau 
funcionamento, a área de Recursos Humanos deverá 
ser informada imediatamente para que a reposição 
seja feita. O uso do registro eletrônico de ponto é 
obrigatório por lei e deve ser realizado diariamente 
pelos colaboradores. O apontamento correto é de 
responsabilidade individual.

• Afastamento: o colaborador que ficar mais de 15 dias 
afastado do trabalho, no seu retorno, deve apresentar 
o atestado de que está apto para as suas atividades. 
No período em que estiver afastado do trabalho, o 
colaborador deve dedicar-se ao seu tratamento, não 
exercendo atividades que possam prejudicar, agravar 
ou retardar a sua recuperação. 

• Substâncias alcoólicas, drogas ilícitas e tabaco: é 
proibido o uso ou o abuso de substâncias alcoólicas e/
ou drogas ilícitas no ambiente de trabalho, durante o 
expediente e/ou a serviço da empresa. É proibido fumar 
nas dependências da empresa e no local de trabalho.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

• O ambiente de trabalho deve ser seguro e 
saudável, garantindo integridade física, mental 
e psicológica a todos. As leis, as políticas, as 
práticas e os procedimentos relacionados                      
à saúde e à segurança devem ser cumpridos por 
todos. Cada membro da equipe é responsável 
por manter um compromisso contínuo com                                                                                              
os demais, alertando e relatando sobre 
situações inseguras e de risco, sempre em busca 
de soluções.

• É esperado que todos tenham conhecimento das 
normas internas de segurança, especialmente 
para o desempenho de suas funções. Utilizar, 
quando obrigatório, os equipamentos de 
proteção individual, conforme orientações 
recebidas, e ter comportamento proativo para 
a prevenção de acidentes são responsabilidades 
de todos.
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Esse valor se traduz pela humildade nas relações pessoais, pela 
simplicidade e pela preocupação com a comunidade e o meio ambiente. 
Com base no respeito às pessoas, garante-se um bom ambiente de 
trabalho e uma relação de confiabilidade entre todos.

3.2 Respeito às pessoas

RELAÇÃO COM OS COLEGAS

O bom ambiente de trabalho torna o convívio e a rotina mais agradáveis, 
influenciando positivamente os resultados. Sendo assim, é necessário: 

• Tratar os colegas com gentileza e respeito;
• Ser colaborativo e oferecer ajuda;
• Aceitar as diferenças, colocando-se no lugar do outro para compreender 

o seu ponto de vista;
• Dar e receber feedbacks - reconhecer com humildade os aspectos a 

melhorar e ser assertivo e objetivo ao dar feedback; 
• Respeitar o espaço compartilhado com outros colegas, mantendo tom de 

voz e vocabulário adequados;
• Manter a organização e a limpeza do ambiente de trabalho;
• Ter postura ética, sendo exemplo de conduta.

Essas são práticas 
que fortalecem bons 
relacionamentos e a 
parceria no trabalho.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

• Acesso ao mercado de trabalho:  a empresa tem a obrigação de 
cumprir as Leis nº 8.213/1991 e nº 10.097/2000, mantendo em 
seu quadro pessoas com deficiência e jovens aprendizes, de 
acordo com a porcentagem exigida.

• Inclusão social:  é esperado que todos os colaboradores tenham 
uma atitude inclusiva, promovendo o respeito à diversidade e 
o tratamento igualitário para todos. A empresa possui um 
programa socioeducativo, através do qual os colaboradores 
podem participar de times inclusivos e colaborar para a 
formação e a preparação das pessoas com deficiência e jovens 
aprendizes para o mercado de trabalho. 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

• Legislação ambiental: a Paquetá The Shoe Company respeita o 
meio ambiente, seguindo as leis e as regulamentações aplicáveis. 
O objetivo é desenvolver uma relação harmônica e respeitosa 
com o meio ambiente. Por isso, a prática de gestão ambiental 
responsável, preservação dos recursos naturais e destinação de 
resíduos de acordo com as normas sanitárias é um compromisso 
com a sociedade. Todos os colaboradores devem cumprir os 
padrões internos, bem como reportar aos líderes a suspeita de 
qualquer irregularidade relacionada a essa área.

• Sem desperdícios: todos os colaboradores devem utilizar 
corretamente os recursos da empresa, evitando desperdícios e 
preservando o meio ambiente.

DIVERSIDADE

Uma cultura de respeito e de confiança, que promova boas 
relações, é responsabilidade de todos os colaboradores.               
A Paquetá The Shoe Company não tolera discriminação por 
raça, cor, ascendência, idade, gênero, orientação sexual, 
religião, deficiência, etnia, local de nascimento, estado civil, 
gravidez ou qualquer outra circunstância injustificada. Todos 
devem contribuir para um ambiente livre de discriminação.

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

• Assédio moral: não são aceitos comportamentos que 
possam ser interpretados como assédio, ou seja, qualquer 
ação de ofensa, intimidação, humilhação ou hostilidade 
contra outro colaborador. O assédio moral se traduz 
em violência ou pressão psicológica extrema sobre 
determinada pessoa, de forma sistemática e frequente, 
perturbando a atuação dela no ambiente de trabalho.

• Assédio sexual: não é tolerada qualquer conduta que 
constranja alguém com o objetivo de obter vantagem ou 
favorecimento sexual através do uso de nível hierárquico, 
cargo ou função, ou de outros recursos da empresa.

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

Em todas as comunidades onde há presença da Paquetá 
The Shoe Company, há respeito pelas tradições, culturas,  
religiões e pelos valores políticos. 
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A INTEGRIDADE é um valor que sempre esteve presente na 
Paquetá The Shoe Company em seus mais de 70 anos de história. 
Esse valor está baseado em honestidade, confiança e ética.

3.3 Integridade

CONFIDENCIALIDADE

• Informações da empresa: os colaboradores não podem divulgar informações da Paquetá 
The Shoe Company para outras áreas e pessoas externas. Os assuntos confidenciais, como 
preços, planos, indicadores e estrutura de gestão, devem ser resguardados por todos. As 
informações da empresa não podem ser usadas em causa própria. Todos possuem o dever de 
proteger as informações da organização: é proibido compartilhar senhas de acesso e discutir 
negócios publicamente. Para realizar trabalhos acadêmicos que envolvam a empresa, é 
necessária a autorização da área de Recursos Humanos.

• Comunicações: o e-mail e o celular corporativos devem ser utilizados no âmbito profissional. 
Nas mensagens eletrônicas, é necessário ter cuidado com a maneira com que se escreve, 
primando sempre por objetividade, clareza e educação. Caso a mensagem seja confidencial, 
é preciso deixar isso explícito. No uso do telefone, é importante avisar quando há mais de 
uma pessoa escutando, pois, assim, é possível manter uma conversa direta e precisa.

• Dados pessoais: é responsabilidade de todos garantir a confidencialidade das informações 
pessoais dos colegas. Não é permitido o repasse desses dados para outros colaboradores e 
instituições externas, como bancos e empresas de telefonia, por exemplo.
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CONFLITOS DE INTERESSE

• Não é permitido ao colaborador exercer atividades que 
configurem conflitos de interesse, que possam ou pareçam 
influenciar as decisões profissionais, como, por exemplo: ser 
sócio de um prestador de serviço, ter familiares até 3º grau que 
trabalhem na concorrência ou em fornecedor, etc.

• É proibido revender produtos comercializados ou produzidos 
pela empresa. E também é vedada aos colaboradores a 
comercialização (oferta, compra e venda) de produtos de 
qualquer natureza nas dependências da empresa.

• Não há restrição em o colaborador exercer uma atividade 
secundária, como ser professor ou tutor em uma instituição, 
desde que isso não interfira em sua produtividade e que o 
profissional não utilize os recursos da Paquetá The Shoe 
Company para tal fim. Antes de começar a exercer alguma 
atividade dessa natureza, é necessário que o colaborador 
comunique a decisão para a sua liderança. 

• A política interna prevê a relação de parentesco na empresa, 
desde que não interfira nos processos da organização e 
caracterize conflito de interesse. Não deverá haver subordinação 
ou relação de trabalho entre familiares até 3º grau em uma 
mesma área. A liderança e a área de Recursos Humanos devem 
ser informadas previamente sobre a existência de quaisquer 
laços familiares. 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações financeiras devem 
estar em conformidade com os 
princípios contábeis e de controle 
da empresa. A Paquetá The Shoe 
Company é responsável por registrar 
de forma precisa e transparente 
esses dados e, assim, garantir sua 
integridade.

REGISTROS

Todos são responsáveis por garantir 
a exatidão dos registros da empresa, 
incluindo apontamento de ponto e 
lista de presença. Não é permitida a 
falsificação de nenhum documento 
ou registro. 
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RELAÇÃO COM OS CLIENTES, FORNECEDORES E TERCEIROS 

• A base para esse relacionamento está descrita e detalhada na 
Política de Relacionamento com Fornecedores, que conta com 
regras específicas para avaliação, homologação e negociação.  

• É proibido aceitar, de clientes, fornecedores ou parceiros, 
presentes ou favores que possam influenciar as decisões 
no desempenho das funções do colaborador. Em caráter de 
exceção e de maneira eventual, podem ser aceitos brindes 
de baixo valor, materiais promocionais e outros itens, tais 
como canetas, agendas, chaveiros, camisetas e bonés, desde 
que estes não tenham valor comercial superior a R$ 100,00. 

• Não aceitar ou oferecer qualquer forma de pagamento 
imprópria ou ilegal, como, por exemplo, propina, “bola” ou 
suborno, por qualquer motivo. 

• Não é permitido utilizar a relação com terceiros para conseguir 
desconto em uma compra de algo particular ou pedir emprego 
para familiares até 3º grau ou conhecidos. 

• É proibido usar recursos e bens da empresa para fazer 
pagamentos indevidos a terceiros visando benefícios. O 
pagamento ilegal pode gerar responsabilidade civil e até 
criminal, prejudicando a imagem da empresa.  

RELAÇÃO COM OS ACIONISTAS

O relacionamento com os acionistas da Paquetá 
The Shoe Company é baseado em profissionalismo, 
transparência e confiança, através da geração de 
informações precisas e de resultados sustentáveis.

RELAÇÃO COM OS FRANQUEADOS

A Paquetá The Shoe Company desenvolve uma 
relação profissional, respeitosa e de confiança 
com os seus franqueados, por eles serem o ponto 
de ligação entre as marcas e os clientes. Dessa 
forma, todos são tratados com isonomia, sem 
predileção, não existindo tratamento especial 
para qualquer franqueado.

RELAÇÃO COM O MERCADO

É proibido passar informações privilegiadas 
da empresa para o mercado, as quais 
possam influenciar decisões relacionadas 
ao negócio e aos seus públicos de interesse. 
São consideradas informações privilegiadas: 
dados financeiros, produtos novos, fusões, 
aquisições, novos negócios, modelo de gestão, 
investimentos e estratégias.

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   20 11/06/2018   18:36:27



21

RELAÇÃO COM AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E DE 
CLASSE

• A relação da Paquetá The Shoe Company com órgãos e 
agentes governamentais é pautada por profissionalismo, 
transparência e objetividade, dentro da legislação e de 
normas vigentes, respeitando a Lei Anticorrupção. 

• A empresa não tem predileção por partidos, candidatos ou 
políticos eleitos. Independentemente do nível, os órgãos 
e os agentes da administração pública devem ser tratados 
da mesma forma que os clientes e os fornecedores no setor 
privado. 

• A Paquetá The Shoe Company tem como premissa manter 
um relacionamento harmonioso com todas e quaisquer 
associações profissionais e empresariais e entidades 
representativas dos colaboradores, desde que essas 
estejam legalmente constituídas.

ATIVIDADES POLÍTICAS, COMUNITÁRIAS E ASSOCIATIVAS

• Caso tenha interesse em participar ou exercer esses tipos 
de atividades, o colaborador deve fazê-lo individualmente, 
fora do expediente de trabalho, sem envolvimento de 
quaisquer recursos ou do nome da Paquetá The Shoe 
Company.
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O EMPREENDEDORISMO é o valor que moveu e continua movendo a Paquetá The 
Shoe Company. Muitas oportunidades de negócio nasceram e nascem a partir do 
espírito inovador e arrojado, gerando mudanças significativas na empresa. Esse 
valor se traduz em oportunidade de negócios, crescimento, inovação e mudança.

3.4 Empreendedorismo

MARCA DA EMPRESA

A marca da empresa é um dos ativos mais importantes, refletindo a reputação 
e a forma como a organização é percebida por seus públicos de interesse. Nesse 
contexto, todos são guardiões da identidade, e é necessário seguir algumas regras:

• Assuntos relativos à empresa só podem ser conduzidos externamente por 
pessoas autorizadas;

• A empresa incentiva que os seus colaboradores sigam, curtam e compartilhem as 
informações divulgadas oficialmente pela própria Paquetá The Shoe Company 
nas redes sociais;

• Para o correto uso da marca, é necessária a utilização do Manual da Marca.

• A Paquetá The Shoe Company estimula a troca de boas práticas de gestão, dando oportunidade 
às visitações quando essas forem coordenadas e tiverem um objetivo claro estabelecido;

• As visitas precisam ser autorizadas pelas áreas de Recursos Humanos e Infraestrutura;
• Os visitantes são bem-vindos, devendo seguir as diretrizes da empresa, como: usar identificação 

e equipamentos de segurança (quando for necessário), receber acompanhamento de um 
colaborador responsável, transitar somente pelas áreas permitidas e não fotografar ou fazer 
filmagens das dependências da organização.

VISITAÇÕES 
NA EMPRESA
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A gestão de riscos, o foco em resultados, a produtividade e o foco 
no cliente configuram o valor PERPETUIDADE DO NEGÓCIO, 
que esteve presente ao longo de toda a história da Paquetá The 
Shoe Company. 

3.5 Perpetuidade do negócio

LEIS E REGULAMENTOS

As leis e os regulamentos devem ser conhecidos e seguidos por 
todos. Isso garante o desempenho correto e o alinhamento das 
atividades e dos processos em toda a empresa.

QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

• O foco no cliente é a base para gerar resultados e perpetuidade 
do negócio, por isso, excelência no atendimento e qualidade 
devem ser temas constantes para todos. Desse modo, torna-se 
possível cumprir aquilo que for prometido.

• A empresa respeita o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, conforme as disposições da Lei nº 8.078/1990 e 
da legislação correlata.
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RELAÇÃO COM OS RECURSOS DA EMPRESA

• Os recursos da empresa representam investimentos e bens que servem 
para gerar resultados e produtividade. Não se deve utilizar bens e ativos 
da Paquetá The Shoe Company para fins pessoais ou particulares. São 
considerados bens da empresa:

 - Nomes, marcas e invenções patenteados (propriedade intelectual);
 - Informações e relatórios contábeis e gerenciais;
 - Instalações físicas e prediais, máquinas e equipamentos, veículos e 
ativos físicos;

 - Telefones fixos, celulares, tablets e smartphones;
 - Computadores e seus periféricos e programas (softwares);
 - E-mail (endereço eletrônico) e acesso à internet;
 - Matérias-primas e insumos para fabricação e/ou materiais não 
produtivos (ex.: papelaria).  

• Correspondências: somente com autorização prévia, é possível receber 
correspondências ou mercadorias de cunho pessoal nos locais de trabalho.

• Internet: deve ser utilizada para assuntos profissionais. No ambiente 
da empresa, não é permitido o uso da internet para exercer atividades 
ilícitas, acessar conteúdos impróprios (como pornografia, publicações 
de teor discriminatório ou terrorista, correntes), vender produtos não 
relacionados ao negócio e fazer propaganda política ou partidária.

• Zelo: todos os bens e ativos devem ser cuidados com extremo zelo. 
Havendo descuido, o colaborador deverá reembolsar a empresa. Os 
recursos da empresa devem ser protegidos de perda, dano, furto e uso 
inadequado ou ilegal. 

SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAL

A segurança patrimonial preserva e cuida do 
patrimônio da empresa e da integridade de 
todos os públicos envolvidos, por isso:

• Não é permitida a saída de materiais e 
equipamentos da empresa. Caso isso seja 
necessário, precisa haver emissão de nota 
fiscal;

• Os colaboradores que movimentam 
valores em espécie devem seguir 
obrigatoriamente as orientações de 
cuidado nessa condução, garantindo a 
sua segurança pessoal e a dos recursos da 
empresa;

• Não é permitido tirar fotografias ou 
fazer filmagens nos locais que possam 
comprometer aspectos estratégicos do 
negócio;

• Ao utilizar a frota da empresa, o condutor 
deve ter o máximo de cuidado, respeitando 
as leis de trânsito e priorizando a sua 
segurança pessoal através de uma direção 
defensiva;

• Ao carregar equipamentos da empresa, 
como notebooks e telefones, o colaborador 
não deve deixá-los no carro ou expostos a 
algum tipo de risco.
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São compromissos da liderança:
• Influenciar a equipe para que desenvolva uma conduta ética;
• Ter a atuação ética como base para todas as relações com os 

diferentes públicos da empresa; 
• Dar importância e significado ao Código de Conduta e disseminar 

o conteúdo do documento para os colaboradores;
• Valorizar e citar comportamentos e atitudes exemplares;
• Fomentar um ambiente de comunicação transparente, realizando 

conversas frequentes com a equipe;
• Reportar aos responsáveis os comportamentos que não condizem 

com o Código de Conduta da Paquetá The Shoe Company.

4 Responsabilidades
da liderança

As lideranças precisam dar exemplo, agindo de 
acordo com o descrito neste Código de Conduta 
e assegurando que todos os colaboradores 
conheçam as diretrizes e as apliquem.
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A sociedade e todas as esferas institucionais 
q u e  a  c o m p õ e m  p r e c i s a m  d e  v a l o r e s 
constituídos para que se alcance uma conduta 
mais ética e cidadã. Este código, mais do que 
obrigatoriedades, apresenta um conteúdo de 
reflexão sobre atitudes e comportamentos 
éticos que traduzem integridade e mais 
consonância de atos de cidadania. A Lei                               
nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, 
representa a responsabilização objetiva, no 
âmbito civil e administrativo, de empresas, 
dirigentes e quaisquer pessoas que praticam 
atos lesivos contra a administração pública 
nacional ou estrangeira. Dessa maneira, todos 
são responsáveis por fazer cumprir com as 
diretrizes apontadas neste Código de Conduta. 

Nesse contexto, é importante saber sobre as 
responsabilidades e penalidades:

• É responsabilidade de cada colaborador ler este 
Código de Conduta, compreendendo-o, aplicando-o 
e remetendo as posturas não condizentes ao seu 
superior imediato ou ao Canal de Ética; 

• Poderão surgir situações que não estão previstas 
neste Código de Conduta. Nesses casos, os 
questionamentos e sugestões deverão ser 
encaminhados ao Canal de Ética; 

• A violação de qualquer item deste código, de 
legislação ou de regulamentos aplicáveis aos 
negócios e operações da Paquetá The Shoe 
Company pode gerar ação disciplinar interna e/
ou penalidade com base na legislação aplicável.

5 Responsabilidades 
e penalidades
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Sempre que identificar uma ação ou conduta que fira algum item 
do Código de Conduta, é responsabilidade do colaborador fazer um 
comunicado ao Canal de Ética. Esse canal é disponibilizado pela 
empresa Contato Seguro, ou seja, o serviço é terceirizado, o que 
garante sigilo total para proteger o denunciante. 

As ligações são sempre atendidas por profissionais especialmente 
treinados e com experiência para tratar de denúncias ou sugestões 
relatadas. Assim, não há comprometimento do anonimato e da 
segurança da fonte, possibilitando que a organização contratante 
identifique o problema apontado.

Todas as denúncias, dúvidas e sugestões serão tratadas com 
confidencialidade e sigilo, com exceção das situações em que há 
obrigação legal de informar às autoridades governamentais.

6 Comunicação
de uma violação

A denúncia, dúvida ou sugestão poderá 
ser feita por meio dos seguintes canais:

• Comunicado ao superior imediato
• Pelo telefone: 0800 601 6898
• Pelo site: www.contatoseguro.com.br
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DIFERENTES PÚBLICOS: públicos que afetam 
a organização, como clientes, colaboradores, 
acionistas, fornecedores, comunidade, 
entidades governamentais, etc..

COMITÊ DE ÉTICA: órgão que assessora 
a Diretoria nas questões que envolvem 
violações aos valores éticos e de conduta. 

CANAL DE ÉTICA: forma segura de 
comunicação que se pode utilizar para relatar 
situações contrárias ao Código de Conduta da 
Paquetá The Shoe Company.

TERCEIROS: fornecedores, consultores, 
imprensa, entidades de classe, comunidade, 
clientes, ou seja, públicos externos à empresa.

FAMILIARES ATÉ 3º GRAU: relações familiares 
que compreendem tios, sobrinhos e netos.

7 Glossário

8 Termo de 
Compromisso

Todos os Conselheiros, Diretores, membros da 

gestão, líderes, colaboradores e fornecedores da 

Paquetá The Shoe Company são responsáveis 

por conhecer, aceitar, respeitar e divulgar as 

informações deste Código de Conduta, além de 

zelar pelo estrito cumprimento de suas disposições. 

Também devem permanecer atentos para a 

prevenção e a detecção de infrações relacionadas a 

este Código de Conduta, comunicando ao Canal de 

Ética sobre qualquer violação.

Codigo de Conduta_Manual_A5_v1.indd   28 11/06/2018   18:36:53



29

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu,                                                                                                                                   , com cargo de                                                                                                  , declaro 
que tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de Conduta da Paquetá The Shoe Company, 
revisado em janeiro de 2017 e incorporando as disposições da Lei nº 12.846/2013 no tocante ao relacionamento com o 
Poder Público, cuja cópia me foi entregue neste ato, e que me comprometo a respeitar este documento, no desempenho 
de minhas atividades, em todos os seus termos, condições e princípios éticos.

Declaro, ainda, que, em casos de dúvida ou de conhecimento de violações a este código e à Lei nº 12.846/2013, informarei 
imediatamente o Canal de Ética sobre tais circunstâncias.

                                                 ,                   de                                                                 de                           .

(Cidade e data)

                                                 Assinatura:                                                                                                                                       
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TERMO DE RECEBIMENTO

Eu,                                                                                                                        , com cargo de                                                                                         , declaro 
que tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de Conduta da Paquetá The Shoe Company, 
revisado em janeiro de 2017 e incorporando as disposições da Lei nº 12.846/2013 no tocante ao relacionamento com o 
Poder Público, cuja cópia me foi entregue neste ato, e que me comprometo a respeitar este documento, no desempenho 
de minhas atividades, em todos os seus termos, condições e princípios éticos.

Declaro, ainda, que, em casos de dúvida ou de conhecimento de violações a este código e à Lei nº 12.846/2013, informarei 
imediatamente o Canal de Ética sobre tais circunstâncias.

                                                 ,                   de                                                                 de                           .

(Cidade e data)

                                                 Assinatura:                                                                                                                                       
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