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1. Mensagem da diretoria
Família EN,
bem-vindos ao código de conduta do Expresso Nepomuceno.
Entendemos que o progresso de nossos empreendimentos é baseado em comportamentos éticos e no proﬁssionalismo necessário aos negócios. Enquanto empresa
familiar, prezamos pelos princípios que regem os relacionamentos em ambiente empresarial e que nos tornam uma família unida ciente de seus compromissos perante a
sociedade e também temente a Deus.
O código de conduta é composto por orientações acerca do comportamento organizacional e relacionamentos de nossos colaboradores, ações e decisões tomadas em
ambiente interno, mas também nas interações proﬁssionais com clientes, fornecedores, organismos reguladores e com a sociedade. Esses relacionamentos nos movem
para nos mantermos ﬁéis aos valores que construímos até aqui.
Somos reconhecidos pela nossa história de dedicação e excelência. Contamos com
vocês para que sejamos a mudança que queremos ver no mundo.

Um abraço.

2. A quem se aplica
esse código
A todos os colaboradores, independente do cargo que ocupam e a todos os
parceiros que estejam trabalhando em nosso nome.
As diretrizes presentes neste código são apoiadas por legislação aplicável
aos nossos negócios. Dentre elas:

• Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13) e Decreto 8.420/15;
• Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.863/12);
• Lei de Defesa da Concorrência (12.529/11);
• Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018);
• Código Penal (Lei 2.848/40);
• Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto – Lei 5452/43);
• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90);
• Lei de Licitações (Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Lei 12.462/2011, entre outras);
• Código do Consumidor (Lei 8.078/90).

3. Objetivos do código
Assegurar o comportamento ético de todos os colaboradores em todas as fases do
negócio, de acordo com os princípios aqui descritos e em conformidade com a lei e os
regulamentos internos.
Bem como garantir o entendimento de que, ao atuar em nome da Expresso Nepomuceno ou de qualquer outra empresa de seu grupo, qualquer conduta que não esteja
coerente com os princípios deste código e/ou as leis vigentes comprometem a nossa
integridade.

4. Repudiamos em nossas
relações proﬁssionais
• Trabalho infantil, compulsório ou forçado:
Não toleramos trabalho infantil, compulsório ou forçado em
toda a cadeia de negócio. Buscamos em nossos relacionamentos
colaboradores que compartilham esse valor.
• Assédio moral, sexual e discriminação:
Recriminamos qualquer tipo de assédio, discriminação, exploração, prática abusiva
ou violência à integridade física, moral e psíquica. Prezamos por um ambiente de
trabalho saudável e harmonioso. Para tanto, contamos com o relacionamento interpessoal que respeita os portadores de necessidades especiais (PNE), a classe social, o
cargo, a raça, a religião, a orientação sexual, a opção política e sindical, bem como
não toleramos a prática de intimidações, ameaças, assédio moral e sexual ou qualquer outro tipo de constrangimento, independentemente das suas relações comerciais ou de seu nível hierárquico dentro da empresa.
• Não atendimento aos direitos trabalhistas:
O não reconhecimento e respeito às leis trabalhistas vigentes nos locais onde atuamos, inclusive as que asseguram a liberdade de associação junto às entidades de
classe, sindicatos, associações ou organizações legalmente constituídas. Adotamos,
práticas de escolha e desenvolvimento de pessoas que garantem igualdade de oportunidades, e o bem estar de seus colaboradores, além de salários adequados com
base em avaliações do mercado local.

5. Conduta do colaborador
No exercício de suas atividades, os colaboradores devem ser éticos, visando o bem
comum e a dignidade do homem ao pensar que seu trabalho pode trazer benefícios
para si mesmo, sua família e a sociedade. Para isso, os colaboradores devem observar
todas as recomendações no exercício de suas atividades proﬁssionais.
5.1 No ambiente proﬁssional
• É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em horário de trabalho, mesmo quando
estiver em viagem, eventos, treinamentos e refeições de negócios. O consumo só é
permitido quando não houver mais nenhuma atividade de cunho proﬁssional e/ou o
veículo da empresa não for utilizado, mas sempre mantendo o bom senso. É proibido
apresentar-se ao trabalho em estado de embriaguez;
• É proibido o uso, porte e transporte de drogas (qualquer ingrediente ou substância
química, natural e sintética) enquanto estiver em ambiente e trabalho, especialmente
quando o seu uso provocar um estado alterado que possa afetar a sua segurança ou
o seu desempenho bem como dos demais colaboradores. A exceção se aplica quando
houver recomendações médicas;
• Não são permitidas armas de nenhuma espécie nas dependências da empresa, salvo
para proﬁssionais qualiﬁcados e expressamente autorizados;
• Não é permitido dar caronas, exceto quando previamente autorizado pela empresa;
• Todo colaborador deverá se comprometer e submeter com a Política de Álcool e
Droga do Expresso Nepomuceno;
• Não se deve usar de seu cargo, função, atividade, facilidades, posição e inﬂuência
com o ﬁm de obter qualquer favorecimento para si ou para terceiros, sejam eles
dentro ou fora do horário de trabalho;

• Não é permitido usar equipamentos fornecidos para a realização das atividades, tais
como celulares, tablets, laptops, etc., para acessar fotos, vídeos, documentos diversos,
redes sociais, sites/aplicativos que não guardem relação direta com o contato do
trabalho durante o período de jornada de trabalho;
• É proibido utilizar para ﬁns particulares os recursos, equipamentos de comunicação
e de informática de propriedade da companhia, assim como internet e e-mail. Esse
deverá ser utilizado de forma consciente e objetiva, sem uso de linguagem inadequada. É importante salientar que o Expresso Nepomuceno poderá monitorar, de forma
aleatória, os sistemas de informações que oferece para o desenvolvimento das atividades durante a jornada de trabalho e isso inclui o monitoramento do uso inapropriado ou abusivo da internet, do correio eletrônico e das linhas telefônicas e celulares. O
uso destas ferramentas de trabalho não é particular e nenhum colaborador deverá ter
a expectativa de privacidade relacionada à utilização;
• Não forneça ou utilize senhas de terceiros, o que inclui outros colaboradores, para
acesso aos sistemas, equipamentos e computadores;
• É proibido oferecer suborno ou vantagens, concordar em pagar propina, sendo
vedada a prática de corrupção ativa ou passiva;
• É proibido organizar ou propagar listas ou abaixo-assinados, promover sorteios,
apostas ou rifas, qualquer que seja a ﬁnalidade, sem que para tal esteja autorizado;
• É proibido violar regras de segurança no interior de veículos, das instalações da empresa ou durante o deslocamento residência/trabalho e vice-versa, o que cria ou contribui para o surgimento de quaisquer condições insalubres ou perigosas;
• É proibido falsiﬁcar registros, atestados, cartões de ponto, relatórios de despesas ou
quaisquer outros documentos;
• É proibido usar indevidamente ou remover da Companhia, sem permissão, listas de
colaboradores, desenhos, registros, informações de qualquer natureza ou forma;
• É proibido executar trabalhos pessoais no horário de trabalho ou ausentar-se do
setor sem a prévia autorização da liderança imediata;
• O registro de ponto da empresa é feito por meios eletrônicos, meios de rastreamento
ou manualmente e seu correto apontamento é de responsabilidade de cada colaborador. Este apontamento é obrigatório, devendo ser feito diariamente;

• É proibida à utilização de aparelhos celulares particulares durante a jornada de
trabalho, salvo em caso de urgência e/ou emergência. O uso do celular só será permitido durante os períodos de intervalos de lanche e horário de almoço;
• É expressamente proibido fumar nas dependências da empresa conforme preceitua
a Lei n.º 37/2007, que aprovou normas para a proteção dos cidadãos da exposição
involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a
dependência e a cessação do seu consumo. Todos os funcionários que ainda são
dependentes do vício de fumar, só poderão fazê-lo fora das dependências da Empresa
ou no Terraço, devendo utilizar as lixeiras para o depósito de cinzas e bitucas de
cigarro, em respeito ao meio ambiente.
Recomendamos que suas atividades sejam exercidas com respeito, cautela, pontualidade e com o espírito de superação de desaﬁos, visando alcançar os interesses da empresa. Honre seus compromissos e mantenha a transparência e a colaboração com os
colegas de trabalho.
5.2 Privacidade de dados pessoais
Nós, enquanto empresa, tratamos com seriedade a privacidade dos dados pessoais
que nos são disponibilizados, tomando todas as medidas necessárias para assegurar
sua proteção com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018.
Deste modo, os colaboradores estão impedidos de realizar qualquer tratamento, utilização ou compartilhamento dos dados pessoais a que eventualmente tiver acesso
durante o contrato de trabalho para ﬁns diverso da execução de sua prestação de
serviço, sendo-lhes igualmente proibida registrar, extrair, organizar, conservar, consultar, reproduzir, armazenar, modiﬁcar, distribuir ou transmiti-los, devendo atender,
no que couber, as determinações contidas na Política de Privacidade da empresa e na
LGPD, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados a EMPREGADORA ou
TERCEIROS e receber as devidas advertências legais, incluindo a demissão por justa
causa.
5.3 Uso de uniformes, crachá e equipamentos de segurança
Fornecemos aos nossos colaboradores uniformes e crachás, que deverão ser utilizados estritamente para identiﬁcação e acesso às dependências da empresa durante o
exercício de suas atividades proﬁssionais. Ficam isentos dessa exigência a área jurídica e os cargos que compõem a gerência e a diretoria.

• O uniforme e o crachá somente deverão ser utilizados para o exercício de suas atividades proﬁssionais, na empresa ou fora dela e no deslocamento da residência para o
trabalho e do trabalho para a residência, o que não permite a sua utilização nos momentos de lazer;
• O uniforme deve ser utilizado para a ﬁnalidade a que se destina, de forma adequada
e apresentável, de modo que o colaborador se responsabilize pela sua guarda e conservação. É proibida qualquer personalização do uniforme. Quando identiﬁcado que
o uniforme se encontra impróprio para uso, comunique ao seu supervisor e solicite a
troca;
• O uniforme deverá ser devolvido à empresa sempre que não estiver mais em condição de uso ou ao término do contrato de trabalho;
• Aos cargos que são exigidos por lei o uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), ﬁca a cargo da empresa o seu fornecimento. A utilização e reposição desses são as
mesmas que para os uniformes e crachás.

6. Sustentabilidade
Os nossos negócios são geridos de forma sustentável através dos pilares econômico,
social e ambiental em que cuidamos e não medimos esforços para garantir a segurança em todos os âmbitos das nossas atividades.
Buscamos implementar ações para avaliação e redução dos impactos ambientais,
minimizando os possíveis impactos relacionados as nossas atividades.
Assim, o Expresso Nepomuceno disponibiliza através de seu site para todos os colaboradores e parceiros o relatório de sustentabilidade o qual representa as ações e campanhas internas pertinentes aos processos de segurança e saúde.

• Conhecer e aplicar todas as normas e legislações ambientais, bem como as rotinas e
prática de segurança e saúde relacionados ao desempenho de suas atividades;
• Relatar condições inseguras existentes no ambiente de trabalho que apresentem
possíveis riscos a segurança e a saúde bem como promover a conscientização e um
ambiente seguro;
• Repensar hábitos e atitudes de consumo, buscando sempre que possível reduzir a
geração de resíduos, promovendo a reciclagem e o seu descarte adequado;
• Buscar o uso consciente dos recursos naturais, estimulando boas práticas de responsabilidade socioambiental;
• Sempre que ocorrer qualquer impacto ambiental, comunique imediatamente o líder
de negócio e a área corporativa de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) para
promover a investigação e a implementação de medidas preventivas e corretivas.

Essas orientações auxiliam no incentivo e na
criação de condições para que seus colaboradores e parceiros participem e
desenvolvam ações sustentáveis
que reﬂetem em nossa
comunidade.

7. Imagem da empresa,
integridade e cuidado
com informações e
recursos
A empresa garante a todo colaborador o direito à liberdade de expressão nos termos
garantidos pela Constituição Federal, acompanhado pela responsabilidade de cada
um, referente a forma de expressão e postura nos ambientes interno e externo ao
trabalho.
Sendo assim, seguem orientações para evitar exposição desnecessária da imagem da
empresa:
• Não são permitidas alterações de qualquer teor em quaisquer documentos, informações ou dados;
• Todas as informações ou divulgações publicadas em mídias digitais deverão possuir
prévia autorização da área de marketing;
• Informações privilegiadas e conﬁdenciais sobre os negócios da Expresso Nepomuceno são de propriedade da empresa e não devem ser compartilhadas com pessoas
externas a empresa para ganhos de qualquer espécie que possam prejudicar os negócios da companhia;
• As doações e patrocínios serão permitidos desde que devidamente autorizados pela
diretoria;
• É proibida a movimentação, remoção ou utilização não autorizada de material, bem
físico ou equipamento pertencente a empresa;
• Não faça uso de veículos de posse ou propriedade da companhia para ﬁns particulares, a não ser com a prévia autorização da diretoria responsável pela área;

• Não use o telefone corporativo para conversas particulares, salvo com autorização
do superior imediato e o custo repassado ao colaborador.
Reconhecemos que, para sermos uma empresa íntegra, é preciso respeitar aos nossos
parceiros de negócios, honrar os contratos e acordos, respeitar as leis vigentes e
impedir a ocorrência de irregularidades em seus negócios. Portanto, adotamos medidas de combate à corrupção:
• Controles internos que asseguram registros contábeis, elaboração de relatórios e
demonstrações ﬁnanceiras conﬁáveis;
• Procedimentos para prevenção de fraudes na execução de contratos administrativos;
• Transparência na doação a candidatos e partidos políticos;
• Mecanismos e canais de investigação, ouvidoria, denúncia e controles operacionais;
• Não há restrição para admissão de parentes ou alguém que tenha relacionamento
amoroso com algum colaborador da companhia, desde que o candidato não pretenda
ocupar uma vaga que reﬂita subordinação hierárquica ao colaborador; o que poderia
sugerir inﬂuência nos termos ou as condições da relação de trabalho;
• Não será permitida inﬂuência junto a área responsável pelo processo de recrutamento e seleção para admissão de pessoas que tenham parentesco ou relacionamento amoroso sem o cumprimento do processo seletivo em sua integralidade e demais
normas da empresa;
• O candidato que possui parentesco ou relacionamento amoroso com algum colaborador da empresa será avaliado sem nenhuma preferência e em igualdade de condições com os demais candidatos internos e externos;
• A existência da relação de parentesco e/ou relacionamento amoroso entre colaboradores deverá ser imediatamente comunicada ao gestor responsável da área;
• Só poderão ser aceitos brindes que façam parte da estratégia da empresa e que
sejam distribuídos amplamente as pessoas com as quais o fornecedor tenha relacionamento;

• Não poderão ser aceitos presentes, brindes, agrados, pagamento de despesas pessoais ou transporte e hospedagem de qualquer organização ou pessoa física que mantenha ou busque manter uma relação comercial com o Expresso Nepomuceno, com o
ﬁm de obter qualquer favorecimento para si ou para terceiros e/ou que criem uma
obrigação para o colaborador ou para a empresa e que possa levar a inﬂuenciar as
relações comerciais ou ainda que possam incorrer em danos à imagem e/ou interesses da Expresso Nepomuceno;
• O funcionário ﬁca impedido de atuar direta ou indiretamente como diretor, sócio ou
consultor em organização comercial que realize negócios com a Companhia ou que
seja sua concorrente;
• É vedada a relação de emprego ou desenvolvimento de atividade externa que seja
conﬂitante com as horas normais, extraordinárias ou com o desempenho de suas tarefas no Expresso Nepomuceno;
• Sempre que o responsável pela intermediação de negócios entre a Empresa e uma
organização comercial com vínculo de parentesco (consanguíneos ou por casamento)
com colaboradores ou sócios desta empresa, independente do grau, do objeto (por
exemplo, agregados), em Empresa que seja contratada para fornecer ou prestar serviços ao Expresso Nepomuceno, este deve comunicar ao comitê de ética através do
e-mail comite.etica@expressonepomuceno.com.br antes do fechamento do negócio,
sob pena de nulidade com a consequente resilição do contrato ﬁrmado sem qualquer
ônus para a Empresa;
• É proibida a comercialização e a permuta de produtos e/ou serviços nas dependências da Companhia, ainda que fora do horário de trabalho. Aqui se inclui a venda ou
troca de cosméticos, roupas, produtos alimentícios, bijuterias, entre outros produtos.

8. Ética em nossas
relações
A Expresso Nepomuceno honra seus compromissos e preza pela ética em suas relações comerciais. Além disso, está comprometida com a livre concorrência e a abertura dos negócios que envolvem competição ética e moral dentro dos padrões da legislação vigente.
8.1 Clientes
• Prestamos serviços com excelência;
• O atendimento ágil ao cliente é nossa prioridade;
• Tratamos as informações de nossos clientes de forma sigilosa;
• Conduzimos nossos negócios com justiça, honestidade e respeito.
8.2 Concorrentes
• Não trocamos informações comerciais conﬁdenciais, especialmente sobre preços,
reajustes, descontos, margens, custos, clientes, volume de vendas e estratégia comercial;
• Não permitimos o relacionamento com concorrentes com o objetivo de obter vantagens indevidas;
• Não aceitamos a prática de suborno, formação de cartel, roubo, venda casada, espionagem de qualquer tipo para conseguir aumento de seus lucros e participação de
mercado.
8.3 Sindicato
Valorizamos e reconhecemos a legitimidade e o bom relacionamento com as entidades sindicais, além de respeitarmos a livre associação por parte dos colaboradores e
todo o processo de negociação coletiva, bem como reconhecemos o cumprimento
dos acordos coletivos.

8.4 Poder Público
Mantemos o rigoroso cumprimento dos requisitos legais, ﬁscais e trabalhistas estabelecidos pelos órgãos de direito por meio do pagamento das obrigações tributárias e
trabalhistas.
8.5 Imprensa
• Reconhecemos a importância da mídia na veiculação de informações e notícias à
população e respeitamos seu trabalho em todos os meios de divulgação;
• Defendemos a averiguação da veracidade da informação antes dela ser divulgada,
pois reconhecemos a inﬂuência que a mídia detém sobre os envolvidos;
• Nenhum colaborador está autorizado a prestar depoimento ou entrevista em nome
da empresa, salvo quando autorizado pela diretoria. Quando autorizado, não deverá
ser divulgado informações estratégicas e de caráter sigiloso a ﬁm de preservar a
imagem da companhia;
• Não nos responsabilizamos por conteúdos divulgados por terceiros em mídias
sociais. Quaisquer divulgações enganosas, imprecisas ou inverídicas garantirão a
Expresso Nepomuceno o direito de resposta, o que permite a correção e a remoção do
conteúdo, além da possibilidade de adotar as demais medidas legais e /ou contratuais
cabíveis no caso.
8.6 Comitê de ética e conformidade
O Comitê de Ética e Conformidade é um órgão não estatutário com poderes deliberativos e tem como objetivo ﬁscalizar o cumprimento do Código de Conduta, bem
como as políticas e demais normas internas das empresas do grupo. É de competência deste Comitê todas as questões que envolvem violações aos valores éticos da
Expresso Nepomuceno, bem como avaliação e julgamento dessas infrações.
Os membros do Comitê são eleitos pelo Conselho de Administração ou diretoria
(quando não houver conselho) e respondem diretamente para esse órgão, portanto,
possuem autonomia em relação à alta direção da companhia.
Caso uma situação prevista nesse Código de Conduta não esteja clara, peça ajuda
ao seu gestor imediato, ao departamento de Gestão de Pessoas ou ao departamento
de Qualidade antes de tomar qualquer atitude. Se a dúvida persistir, encaminhe-a
para o e-mail: comite.etica@expressonepomuceno.com.br.

9. Descumprimento do
código de conduta e
outras normas internas
O descumprimento de qualquer das diretrizes dispostas no presente Código de Conduta e outras normas internas da empresa está sujeito a aplicação das medidas disciplinares cabíveis e previstas em lei e atestadas pelas disposições da gestão de comportamento independente do nível hierárquico, além de outras medidas legais pertinentes.
A ocorrência e a ciência de qualquer fato que seja contrário às disposições deste
código, ainda que não haja provas e seja necessária investigação, deverá ser informada ao canal de denúncia. Nenhum colaborador sofrerá qualquer tipo de represália em
reportar um possível caso de não cumprimento do Código de Conduta. Todos os
comunicados de violação do Código serão conﬁdenciais, porém, se, legalmente
requerido, a identidade do colaborador denunciante poderá ser revelada às pessoas
envolvidas na investigação e nos procedimentos judiciais subsequentes. As investigações devem ser iniciadas imediatamente após a denúncia.
Situações que não estejam contempladas nesse documento e que possam constituir
uma violação desse Código de Conduta também devem ser reportadas pelos colaboradores pelo e-mail do comitê: etica@expressonepomuceno.com.br.

Respeitamos as pessoas, suas diferenças e enxergamos
a cooperação como um diferencial para o crescimento.

Sempre em movimento

