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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

MENSAGEM DO CEO

Caros colaboradores,

O Dicionário Michaelis define ética como sendo: “O conjunto de princípios, 
valores e normas morais e de condutas de um indivíduo ou de um grupo so-
cial ou de uma sociedade”.

A intenção em ter um Código de Ética e Políticas de Conduta é disponibilizar 
um conteúdo com orientações práticas de conduta pessoal e profissional, a 
ser utilizado por todos os colaboradores do BomConsórcio, em suas ativi-
dades e decisões diárias, evidenciando os princípios e valores da empresa.

Em relação a este Código de Ética e Políticas de Conduta, são premissas 
básicas:

	a sua leitura, compreensão e utilização em seu trabalho diário, inde-
pendente do seu nível hierárquico, funcional ou local de atuação;

	o cumprimento do que aqui está estabelecido, considerando que o seu 
descumprimento poderá resultar em ação disciplinar, incluindo resci-
são do contrato de trabalho;

	a comunicação ao Canal de Denúncias, de qualquer situação que ca-
racterize a sua violação.
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1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

NOSSA MISSÃO

Construir soluções seguras, inovadoras e descomplicadas que conectem pes-
soas e boas oportunidades no mercado de consórcios, promovendo o crescimento econômico sus-
tentado, inclusivo e sustentável.

NOSSA VISÃO

Consolidarmo-nos como a solução de liquidez para o segmento de consórcios, apoiando admi-
nistradoras na oferta continuada de oportunidades e opções seguras que atendam aos anseios e 
necessidades de seus consorciados.

NOSSO PROPÓSITO

Conectar pessoas e oportunidades no mercado de consórcios.

NOSSOS VALORES

Nós acreditamos em empresas saudáveis, felizes e com propósito, sustentadas em valores que são 
diariamente trabalhados internamente. Por isso o BomConsórcio tem em seus valores a essência da 
sua existência para garantir uma boa relação com as pessoas que aqui trabalham: 

Empatia: escutar, entender e valorizar expectativas, histórias e singularidades;

Comprometimento: nós nos importamos verdadeiramente com o impacto das nossas ações;

Ética: Respeito à verdade, valores e pessoas;

Evolução: Inovar, tornar melhor, fazer melhor e ser melhor;

Felicidade: Ser autêntico e realizar-se plenamente em suas ações.
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PRATICAR A GRATIDÃO
a gratidão é um dos maiores termômetros da felicidade

SORRIA E FAÇA SORRIR
leveza e descontração, 

favorecendo para que a nossa alegria se manifeste

VÁ ALÉM E SURPREENDA
ir além do que se espera

VIVER COM GARRA
a energia positiva nos impulsiona e fortalece o grupo 

COMUNIQUE-SE
de maneira sincera e honestamente. 

Feedbacks construtivos são estimulados

CRIE VALOR GERE RESULTADO
é a responsabilidade econômica para continuarmos crescendo

SIMPLIFIQUE
faça mais com menos

FORTALEÇA O GRUPO
unidos vamos mais longe

GENTILEZA
espalhar gentileza engrandece as relações

CELEBRE
celebramos as nossas pequenas e grandes conquistas



7

2POLÍTICA DE COMPORTAMENTO E COMPROMETIMENTO 
COM O DESEMPENHO SOCIAL E AMBIENTAL

COM ESTAS DIRETRIZES, TODOS NOS COMPROMETEMOS A:

2.1 - Cumprir a legislação vigente e os direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

2.2– Desenvolver políticas claras de negociação com Administradoras de Consórcios, Veículos de 
Investimentos, titulares de cotas e demais usuários, cumprindo sempre os acordos e contratos es-
tabelecidos, conforme os princípios da ABAC – Associação Brasileira de Consórcios. https://www.
abac.org.br/a-abac/codigo-de-etica.

2.3 – Atuar no mercado em consonância aos padrões de operação definidos no Código de Ética e 
de Melhores Práticas para Fintechs, adotado pela ABFINTECHS - Associação Brasileira de Fintechs. 

https://drive.google.com/file/d/1UzFENYq23UKTGWuZ89dMWz7YB5K9ywAc/view

 2.4 – Conduzir o nosso negócio de forma mais humanizada e consciente, através das práticas do 
Capitalismo Consciente, conforme estabelece o ICCB – Instituto Capitalismo Consciente Brasil, do 
qual somos associados: 

https://www.ccbrasil.cc/associadoseparceiros

2.5 – Garantir o respeito à legislação, combatendo a corrupção, extorsão e suborno em quaisquer 
circunstâncias, combate à Lavagem de Dinheiro e sonegação de impostos, promovendo procedimen-
tos internos de integridade e incentivo à denúncia de irregularidades.http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2011-014/2013/lei/l12846.htm

2.6 – Promover o convívio no ambiente de trabalho baseado em conduta respeitosa, digna e respon-
sável de todos os profissionais, quer sejam investidores, parceiros, colaboradores, prestadores de ser-
viço, coligados, independentemente de posição hierárquica. Agindo para que as relações profissionais 
sejam livres de ofensa, difamação, exploração, repressão, intimidação e/ou discriminação de qualquer 
natureza.

2.7 – Proteger e preservar o meio ambiente, executando os seus serviços em observância dos atos le-
gais, normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e correlatas, bem como estimular 
a participação dos colaboradores em ações de responsabilidade social e de defesa do meio ambiente.

2.8 – Observar as regras e orientações de segurança do trabalho.
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2.9 – Proteger os bens e patrimônio da empresa com zelo e responsabilidade, impedindo o uso ilegal, sejam 
eles equipamentos de trabalho, informações importantes e sensíveis, e cuidando para que não ocorram perdas, 
furtos ou desvios.

2.10 - Manter sigilo absoluto sobre informações gerais, campanhas promocionais e sobre as estratégias do 
BomConsórcio, não as fornecendo a terceiros (imprensa, fornecedores, promotoras, concorrentes).

2.11 - Cumprir e realizar o devido registro da jornada de trabalho em conformidade com a legislação trabalhista 
e/ou contratos específicos para a realização do trabalho.

2.12 – Divulgar este Código de Ética e Políticas de Conduta a todos os envolvidos citados anteriormen-
te, condicionando a sua plena aceitação à manutenção de relações de relações de qualquer ordem com o 
BomConsórcio, agindo para que quaisquer práticas ilegais, uma vez identificadas sejam imediatamente repor-
tadas, por meio dos canais disponíveis, para que todas as medidas necessárias sejam adotadas.

Por entender a relevância da questão, incluímos em nosso Estatuto Social (Objeto e Administração da 
Companhia), nosso comprometimento com o desempenho social e ambiental:

 

“Art. 3º - A Companhia tem por objeto as seguintes atividades: (I) atividade de Intermediação e agenciamento 
de serviços e negócios, exceto imobiliários, (II) desenvolvimento de programas de computador sob encomen-
da, (III) consultoria em tecnologia da informação.

Parágrafo Único - O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia

deverá considerar:

a) Os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e

b) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da 
Companhia em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da 
Companhia [e de suas subsidiárias], como também em relação à comunidade em que ela atua local 
e globalmente.

Art. 21º - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto Social.

Parágrafo Único - No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão 
considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos 
de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Companhia [e a suas 
subsidiárias]:

a) os acionistas;

b) os empregados ativos;

c) os fornecedores, consumidores e demais credores; e

d) a comunidade e o meio ambiente local e global.”
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3 RESPONSABILIDADES DA LIDERANÇA

Além das Políticas de Conduta já citadas, os líderes do 
BomConsórcio se comprometem a servir de exemplo e referência 

de comportamento ético, sendo responsáveis por criar um ambiente de trabalho 
que incentive os comportamentos descritos neste Código de Ética e Políticas de 
Conduta. Para isto, devem:

• liderar pelo exemplo e estimular suas equipes a agirem com integridade em 
todas as negociações e situações;

• proporcionar aos colaboradores os instrumentos necessários para que se 
mantenham constantemente atualizados e aptos a garantir a melhoria da 
qualidade dos serviços ofertados;

• nunca ignorar ou esconder problemas de natureza ética. Os líderes devem 
lidar com a situação de forma rápida, buscando o direcionamento e suporte 
necessários;

• levar ao conhecimento do Comitê de Ética as questões trazidas por seus 
colaboradores, para que este oriente sobre a decisão a ser tomada;

• não repreender ou pressionar um colaborador que tenha levantado uma 
questão ética ou tenha ajudado em uma investigação do Comitê de Ética;

• realizar reuniões periódicas com suas equipes, para revisar os conhecimentos 
sobre o Código de Ética e Políticas de Conduta, assegurando que todos 
têm ciência das orientações aqui descritas, assegurando que todos tenham 
ciência das orientações aqui descritas.
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4 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO                                         
COM OS COLABORADORES
Nossos colaboradores são o nosso mais valioso ativo e para o melhor desem-
penho dos nossos papéis, nos comprometemos todos os dias com um ambien-

te de trabalho livre, acolhedor, saudável, produtivo, seguro, inclusivo e de respeito mútuo.

Nesse contexto, serão considerados os seguintes pontos:

4.1 CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesses surge quando uma situação pode contrapor interesses pessoais do colabo-
rador com relação aos interesses do BomConsórcio. Em situações em que o conflito de interesses 
resulte em efeitos adversos para a empresa, a proibição prévia será a melhor alternativa adotada.

Não sendo possível elencar todas as situações que possam envolver tais conflitos, a administração 
desses casos caberá à Diretoria, que contará com o auxílio da Área de Compliance. A decisão nestes 
casos, naturalmente, será subjetiva, baseada no bom senso e pautada sempre pela proteção dos 
melhores interesses da empresa. 

Atividades externas, vínculos societários e relações com funcionários ou entes públicos que possam, 
eventualmente, acarretar conflito de interesse com a empresa, deverão ser previamente informados 
à Área de Compliance do BomConsórcio. Também deverão ser informadas à Área de Compliance 
quaisquer situações envolvendo colaboradores que tenham vínculos societários, próprios ou por 
intermédio de familiares, com nossos fornecedores ou concorrentes, que possam eventualmente 
conferir poder de influenciar decisões e transações ou permitir acesso a informações privilegiadas. 

O colaborador que ocupar posições em entidades externas deverá comunicar ao seu gestor imediato 
e à Área de Compliance, por escrito, que avaliarão a existência de possíveis conflitos de interesses. 

Sempre que o colaborador identificar possível conflito de interesses, ou tiver dúvida se uma situação 
constitui um conflito de interesse, deverá procurar instrução junto à Área de Compliance.

4.2 OPORTUNIDADES INTERNAS

O interesse do colaborador em participar de algum processo de recrutamento interno deve ser 
entendido pelo seu gestor como uma alternativa normal de evolução de carreira, não podendo dar 
ensejo a nenhum tipo de retaliação.
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4.3 FORMA DE TRABALHO

O BomConsórcio não admite a utilização de trabalho  forçado, infantil ou qualquer outra forma de 
exploração que agrida a dignidade humana, dentro ou fora da empresa,

4.4 INSTALAÇÕES DA EMPRESA 

Os bens, equipamentos e instalações do BomConsórcio destinam-se essencialmente ao uso de 
suas operações, podendo ser utilizados pelos colaboradores para fins particulares desde que tal uso 
seja responsável e nos horários de intervalo em relação às atividades profissionais, com a anuência 
do gestor imediato.

É responsabilidade do colaborador zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da empresa 
colocado sob sua guarda. 

4.5 CONTRATAÇÕES

Incentivamos nossos colaboradores a fazerem indicações de pessoas para nosso quadro funcional.  
Assim, em nossas contratações serão considerados os seguintes aspectos:

4.5.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOAS - COM PARENTESCO DIRETO

Dependerá de aprovação da Diretoria do BomConsórcio a contratação de cônjuge/companheiro(a) 
ou de parentes em relação de subordinação, direta ou indireta, assim como a alocação de pessoa 
para posição na qual possa ter a oportunidade de verificar, processar, rever, aprovar, auditar, ou de 
outra forma afetar o trabalho de um parente ou cônjuge/companheiro(a). 

No mesmo sentido, dependerá de aprovação da Diretoria do BomConsórcio a designação de pessoa 
para posição na qual possa influenciar promoções salariais ou as condições contratuais de emprego 
de um parente ou cônjuge/companheiro(a). 

Serão considerados parentes: filho(a), pai, mãe, irmão, irmã, cunhado(a), sobrinho(a), tio(a), primo(a), 
enteado(a), padrasto, madrasta, nora, genro, avô, avó e neto(a) de atuais colaboradores e, também, 
de seus cônjuges/companheiros. Os casos já existentes na data de divulgação deste Código devem 
ser comunicados à Área de Compliance do BomConsórcio.

4.5.2CONTRATAÇÃO DE PESSOAS - COM RELACIONAMENTO AFETIVO 
O BomConsórcio não se opõe ao relacionamento afetivo entre colaboradores, sendo permitidas 
as contratações de pessoas que sabidamente possuam relacionamento afetivo com um de nossos 
colaboradores, exceto em casos de superveniente subordinação entre elas. A regra poderá ser flexi-
bilizada, a critério da Diretoria, em casos supervenientes resultantes de aquisição, fusão ou qualquer 
outro procedimento societário envolvendo empresa que não possua proibição similar. O relaciona-
mento afetivo entre colaboradores deve ser informado aos seus respectivos gestores, apenas para 
fins de conhecimento. 

4.5.3-CONTRATAÇÃO DE PESSOAS - COM LIGAÇÃO AOS NOSSOS PRINCIPAIS 
PARCEIROS

Mantemos parceria com Administradoras de Consórcios e Veículos de Investimentos, que são de 
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grande importância em nosso modelo de negócio. Nossas contratações são feitas mediante pro-
cesso seletivo e conduzidas com total isonomia. Caso a contratação de um colaborador para o 
BomConsórcio envolva pessoa com parentesco direto ou com relacionamento afetivo com colabo-
rador de algum de nossos principais parceiros, a referida intenção de contratação deverá ser sub-
metida à análise prévia da Diretoria.

4.5.4 CONTRATAÇÃO DE PESSOAS – COM EXPOSIÇÃO POLÍTICA (PESSOA 
POLITICAMENTE EXPOSTA - PPE)

A contratação de “Pessoa Politicamente Exposta”, deverá ser precedida de autorização do nosso 
Conselho de Administração. 

Conforme estabelece o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda - 
COAF, por meio da Resolução Nº 29, de 7 de dezembro de 2017 e pela Lei No. 9.613, de 3 de março 
de 1998, são consideradas Pessoas Politicamente Expostas – PPE:

- autoridades eleitas do Poder Executivo e Legislativo; Ministros de Estado ou equiparados; ocu-
pantes de cargos de Natureza Especial ou equivalente; presidente, vice-presidente e diretor, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta; magistrados que integram o Supremo 
Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, bem 
como o Tribunal de Contas da União; o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do 
Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e 
Distrito Federal, bem como o Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União; os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; os governa-
dores e secretários dos estados e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os pre-
sidentes, ou equivalentes, de entidades da administração distrital e os presidentes de Tribunais de 
Justiça, Militares de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal; os Prefeitos, Vereadores, 
Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos Municípios; quaisquer pessoas que, no 
exterior, sejam chefes de estado ou governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de car-
gos governamentais de escalões superiores, oficiais generais e membros de escalões superiores 
do poder judiciário, executivos de escalões superiores em empresas públicas e dirigentes políticos; 
dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. 

Em enquadramento indireto, a Resolução Nº 29 também destaca a familiares e estreitos colabora-
dores de PPE´s, e assim os considera: os parentes, na linha direta, até o segundo grau; 

o cônjuge; o(a) companheiro(a); o(a) enteado(a); pessoas que são conhecidas por serem sócias ou 
terem propriedade conjunta de uma sociedade, ou arranjo sem personalidade jurídica, ou que de 
qualquer outro modo possuam uma estreita e notória relação com a PPE; e pessoas que exerçam 
controle de sociedades de direito privado, ou em arranjos sem personalidade jurídica, as quais no-
toriamente foram criadas e funcionam em benefício de uma PPE.

4.6 USO DE ARMAS E SUBSTÂNCIAS QUE PODEM AFETAR A CAPACIDADE         
DE TRABALHO (ÁLCOOL, DROGAS E MEDICAMENTOS)

As pessoas são a nossa maior força de trabalho e para que tenhamos as melhores condições de 
atender aos nossos objetivos, devemos estar lúcidos, conscientes e responsáveis pelos nossos atos. 
Por isso, não é permitido o uso de substâncias que afetem o desenvolvimento das nossas atividades 
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profissionais.

É proibido estar sob o efeito de uso de álcool, drogas ilícitas, ou qualquer outra substância entor-
pecente ou psicotrópica, nas instalações do BomConsórcio e em qualquer atividade externa como 
representante da empresa, a qualquer título. 

Essas atitudes têm consequências previstas em lei e poderão ser aplicadas. 

4.7 USO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA EMPRESA
Os sistemas e equipamentos eletrônicos do BomConsórcio destinam-se essencialmente ao uso de 
suas operações, podendo ser utilizados para fins particulares, desde que tal uso seja responsável e 
nos horários de intervalo em relação às atividades profissionais. 

O uso de nossos sistemas para a veiculação de informações deve, obrigatoriamente, estar relacio-
nado à atividade profissional, não sendo permitida a troca, envio ou recebimento de mensagens de 
conteúdo impróprio, obsceno, ilícito, ou mesmo correntes de arrecadação de recursos e outras de 
natureza semelhante. 

Cada colaborador é responsável por suas senhas, as quais são pessoais e intransferíveis, não de-
vendo possibilitar o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas informatizados da empresa 
por meio do compartilhamento de sua senha.  Adicionalmente, aos nossos colaboradores é proibida 
a utilização de senhas ou perfis de acessos externos, especialmente as senhas e perfis de acesso de 
nossos principais parceiros de negócios, em qualquer circunstância. 

Softwares protegidos por direitos autorais, desenvolvidos internamente e/ou por contratos de licen-
ciamento, não devem ser copiados, a menos que o detentor dos direitos autorais ou da licença dê, 
especificamente, permissão para tanto. Da mesma forma, é proibida a instalação de programas nos 
computadores da empresa que não tenham sido autorizados pelas áreas competentes. 

Todas as mensagens recebidas e enviadas pelos sistemas eletrônicos internos são de propriedade 
da empresa. Portanto, nenhum de nossos colaboradores possui expectativa de privacidade quanto 
ao conteúdo das informações veiculadas em nossos sistemas eletrônicos internos. Todas as mensa-
gens criadas, armazenadas, enviadas ou recebidas pelo sistema de e-mail, ou em qualquer aplicati-
vo instalado em celular corporativo do BomConsórcio poderão ser monitoradas e/ou acessadas para 
defender seus interesses em apurações internas ou externas ou buscar evidências de má-utilização 
por parte de um colaborador.

4.8  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Prezamos pelo sigilo de informações sobre nossos clientes, contratos, fornecedores, parceiros e 
colaboradores e, por isso, não é permitida a divulgação de quaisquer dados, sejam eles de cunho 
pessoal ou das relações de negócio, tarifas praticadas ou qualquer informação pertinente às opera-
ções do BomConsórcio, sem expressa autorização de sua Diretoria. 
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Aspectos confidenciais serão rigorosamente respeitados na elaboração de apresentações para pa-
lestras, seminários, reuniões externas e outros eventos públicos. O conteúdo deve ser previamente 
aprovado pelo gestor imediato do colaborador envolvido. 

4.9 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E SINDICATOS
Respeitamos o direito individual dos colaboradores de se envolverem em assuntos cívicos e parti-
ciparem do processo político, desde que não em horário de trabalho ou dentro do ambiente da em-
presa, devendo o colaborador tornar claro que as manifestações são suas e não do BomConsórcio.  
Recursos, espaço e imagem da empresa não podem ser usados, sob nenhuma hipótese ou circuns-
tância, para atender a interesses políticos pessoais ou partidários. 

O BomConsórcio não faz doações a partidos políticos, candidatos a cargos eletivos, ou a qualquer 
outro órgão ou instituição política. 

Se autorizado, por escrito, pelo colaborador, com o respaldo da legislação vigente, a empresa pode-
rá efetuar descontos no salário em benefício dos sindicatos, referentes às contribuições sindicais e 
assistenciais e contribuições espontâneas.

4.10 PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os resultados de trabalhos de natureza intelectual e de informações estratégicas gerados pelo co-
laborador é de propriedade exclusiva do BomConsórcio. O colaborador é responsável por tratar 
de forma confidencial as informações sobre a propriedade intelectual a que tenha acesso em de-
corrência de seu trabalho, utilizando-as de forma cuidadosa. Não é permitida a divulgação dessas 
informações sem a autorização expressa da Diretoria.

Informações confidenciais, em resposta a pedidos legítimos de autoridades governamentais, devem 
ser fornecidas mediante autorização prévia da área jurídica, responsável por garantir que elas serão 
tratadas confidencialmente, tomando todas as medidas adequadas para tanto.

4.12 VENDA INTERNA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS 

É proibida a comercialização de produtos ou serviços entre os colaboradores, dentro das dependências 
da empresa, sendo estes de sua propriedade ou de terceiros, quando não autorizada previamente.
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5POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO

O BomConsórcio adota uma política de tolerância zero para atos de discrimina-
ção e assédio e investigará todas as queixas apresentadas.  O colaborador que 

comprovadamente houver assediado ou discriminado arcará com ações disciplinares cabíveis.

Todas as denúncias de discriminação e assédio serão investigadas imediatamente, não havendo re-
taliações contra os reclamantes, desde que feitas de boa fé. As queixas serão tratadas como sigilosas 
e todos os registros mantidos em arquivo confidencial, e não no arquivo pessoal dos reclamantes. 

 5.1 DISCRIMINAÇÃO
Segundo a Convenção n° 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) discriminação com-
preende toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, 
ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de opor-
tunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão.

A discriminação tem origem em uma diferença entre pessoas, podendo ter um juízo de valor positivo 
ou negativo e este, por sua vez, pode gerar estereótipos e preconceitos a depender da ausência de 
conhecimento sobre o tema por parte do agente. 

O BomConsórcio repudia condutas que possam caracterizar discriminação ou sua indução; coação, 
perseguição, constrangimento ou desrespeito.

5.2 ASSÉDIO MORAL
Segundo a Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral do Tribunal Superior do Trabalho é a exposição 
de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repeti-
tiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à 
integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. É con-
ceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comporta-
mentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou 
à integridade física e psíquica de uma pessoa.

5.3 ASSÉDIO SEXUAL
A definição está descrita no art. 216-A do Código Penal: “Constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Também são con-
siderados como assédio sexual: atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes 
como condição clara para manter o emprego; influir nas promoções da carreira da pessoa assediada 
ou prejudicar o rendimento profissional.
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6 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM OS ACIONISTAS E 
PARCEIROS

O relacionamento do BomConsórcio com acionistas e parceiros deve ser basea-
do na ética, respeito, sendo uma responsabilidade a defesa de seus interesses. Para tal, a empresa 
assume uma postura de transparência, garantindo-lhes o efetivo acompanhamento, de forma con-
sistente, das atividades e do desempenho da empresa.

6.1 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA

O BomConsórcio prioriza a elaboração e apresentação de relatórios e demonstrações contábeis e 
financeiras detalhadas, regulares, exatas e em tempo oportuno, que traduzam com rigor e clareza as 
transações efetuadas e facilitem uma tomada consistente de decisões. É também um compromisso 
nosso, realizar análises preventivas dos riscos operacionais e financeiros e assumir uma gestão que 
minimize os riscos do investimento de forma a propiciar a valorização da empresa. Os Relatórios 
de Auditoria interna e externa serão apresentados de forma fidedigna e em tempo oportuno para 
o adequado acompanhamento das operações em andamento. A execução do referido serviço será 
realizada por auditores independentes registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

6.2 – SELEÇÃO DE PARCEIROS

É prioridade do BomConsórcio, a manutenção de negócios com parceiros que combatam o trabalho 
infantil, forçado, escravo ou em condições assemelhadas, como também os que repudiem o precon-
ceito ou discriminação de qualquer natureza. Nossos parceiros são escolhidos a partir de critérios de 
seleção objetivos e justos. Eventuais vínculos pessoais que possam existir entre os colaboradores e 
parceiros devem ser evidenciados e comunicados à Área de Compliance do BomConsórcio.
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7 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

O cliente é a razão da existência e manutenção de todo negócio, o que nos faz 
priorizar atitudes para o atendimento de suas necessidades e satisfação, geran-

do felicidade e encantamento.

Os requisitos e as expectativas dos clientes devem ser devidamente considerados e tudo que for 
combinado deve ser rigorosamente cumprido. 

O cliente BomConsórcio será tratado com respeito e ética, sem discriminação ou preconceito, bus-
cando construir relacionamentos verdadeiros, no cumprimento ao que é proposto neste Código 
de Ética e Políticas de Conduta e às regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 
No entanto, reservamo-nos o direito de encerrar qualquer relação contratual sempre que nossos 
interesses não estiverem sendo atendidos ou, ainda, quando o relacionamento representar risco 
legal, reputacional, institucional, social, econômico ou ambiental para o BomConsórcio e a sociedade 
como um todo.

O BomConsórcio se compromete a respeitar os dados pessoais de seus clientes, conforme estabe-
lece a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

 



18

8POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS

8.1 QUANTO À CONTRATAÇÃO

A contratação de fornecedores e prestadores de serviços pelo BomConsórcio 
se dará a partir de avaliação baseada em critérios técnicos, éticos e sem discriminação, gerando 
negociações transparentes e imparciais, cabendo a eles conhecer e ter atuação compatível com os 
valores do BomConsórcio e com os princípios deste Código de Ética e Políticas de Conduta.

Toda decisão de contratação deve ter sustentação técnica e econômica, não permitindo favore-
cimento de nenhuma natureza, para que tenhamos processos íntegros na produção, entrega e 
prática dos contratos firmados, com a confidencialidade das informações e condições comerciais 
estabelecidas.

A contratação de empresas ou pessoas deve ser tratada com os cuidados necessários para não 
expor a nossa empresa a riscos, devendo a Área de Compliance ser acionada previamente a qual-
quer contratação para que medidas de prevenção sejam tomadas para assegurar que o acordo 
observe nossos padrões de Compliance estabelecidos.

Uma relação de negócio com um fornecedor ou prestador de serviços poderá ser encerrada, sempre 
que houver prejuízo de nossos interesses ou desconsideração das questões legais de combate à 
corrupção, tributárias, trabalhistas, saúde e ambientais.

8.2 – QUANTO A VÍNCULO DE PARENTESCO DIRETO OU RELACIONAMENTO AFE-
TIVO COM COLABORADORES DO BOMCONSÓRCIO

É permitida a contratação de fornecedores ou prestadores de serviços que tenham como um de 
seus representantes/sócios (no caso de pessoa jurídica) pessoa com parentesco direto ou relacio-
namento afetivo com um colaborador do BomConsórcio. Nestes casos, a contratação deve ser ana-
lisada previamente pela Área de Compliance e referendada pela Diretoria. 

8.3 - COM LIGAÇÃO AOS NOSSOS PRINCIPAIS PARCEIROS DE NEGÓCIOS 

Caso a contratação envolva representante/sócio (no caso de pessoa jurídica) do fornecedor ou pres-
tador de serviço com ligação de parentesco direto ou com relacionamento afetivo com colaborador 
de alguma empresa parceira do BomConsórcio, a referida contratação deverá ser analisada previa-
mente pela Área de Compliance e referendada pela Diretoria. 

8.4 - COM EXPOSIÇÃO POLÍTICA (PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA) 

A contratação de fornecedor ou prestador de serviços que tenha como seu representante/sócio (no 
caso de pessoa jurídica) “pessoa politicamente exposta” deve ser precedida de autorização prévia 
da Área de Compliance, cabendo ao Conselho de Administração validar a contratação.
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9 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO 
EXTERNO

9.1 – COMBATE À CORRUPÇÃO, SUBORNO, FRAUDE E LAVAGEM DE 
DINHEIRO

 

O BomConsórcio não tolera qualquer prática de corrupção, suborno, fraude e lavagem de dinheiro, 
seja contra a administração pública nacional ou estrangeira, fornecedores, clientes ou outros par-
ceiros. É considerado ato de corrupção ou suborno o recebimento de recebimento, oferecimento 
ou promessa de vantagem, de qualquer natureza, em troca de oportunidade que não existiria sem 
esta prática, ainda que tal vantagem ou oportunidade não tenha se realizado ou que não tenha sido 
obtido o resultado pretendido. Todos os colaboradores, clientes, fornecedores e steakholders devem 
ter conhecimento e assumem o compromisso de cumprimento das normas estabelecidas na Lei n. 
9.613/98, que proíbem a prática de atos de ocultação ou dissimulação da natureza, origem, locali-
zação, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal.

Os colaboradores, prestadores de serviços e consultores do BomConsórcio devem considerar como 
potencial ato de corrupção tanto a prática descrita acima, direcionada à Administração Pública, 
quanto com relação a clientes, fornecedores ou outros parceiros, não devendo ceder a pedidos de 
pagamento para aceleração de procedimentos com a Administração Pública.

Caso o colaborador se depare com este tipo de situação, deverá negar a prática e informar o evento, 
através do canal de denúncia, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A constatação desta 
infração sujeitará o envolvido não apenas às sanções aqui disciplinadas, como também a possíveis 
ações penais, civis e administrativas.

Para informação, a Administração Pública compreende todos os órgãos e agentes das esferas mu-
nicipal, estadual e federal, empresas públicas, autarquias, não apenas do Brasil, mas também de 
outros países.

Também adotamos política de tolerância zero para quaisquer atos de fraude. Toda e qualquer con-
duta de corrupção ou fraude configuram não apenas violações aos termos deste Código de Ética e 
Políticas de Conduta, mas também podem configurar ato ilícito, sujeitando o praticante a sanções 
civis e criminais. 

Além das disposições deste Código quanto ao tema, o BomConsórcio segue as disposições da Lei 
Anticorrupção ou Lei Brasileira da Empresa Limpa, ou Lei 12.846/13, e as diretrizes adotadas inter-
nacionalmente para este tema.
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 9.2 - PATROCÍNIOS

Cabe à Área de Marketing, em consonância à Área de Compliance, analisar previamente quaisquer 
concessões de patrocínio, visando garantir que a associação da marca e reputação do BomConsórcio 
gerem agregação de valor perante o público e nossos concorrentes; e/ou fortalecimento dos víncu-
los de relacionamento com seus parceiros comerciais. Todas as aprovações acerca de patrocínios 
serão realizadas pela Diretoria.

9.3 – DOAÇÕES

Toda e qualquer doação realizada pelo BomConsórcio à instituição de caridade, ações sociais ou 
projetos filantrópicos, deverá obter autorização prévia da Área de Compliance, que realizará pesqui-
sa sobre a entidade donatária, seu histórico e possíveis vínculos com órgãos e funcionários públicos.

9.4 - BRINDES

Nossos colaboradores e representantes só poderão aceitar, dar, oferecer ou prometer brindes até o 
limite de R$ 100,00 (cem reais). Qualquer intenção de conceder brinde ou presente que fuja à limi-
tação acima deverá receber autorização prévia da Área de Compliance e da Diretoria. 

Caso um de nossos colaboradores receba um brinde ou presente, sob qualquer forma, incluindo 
itens voltados ao entretenimento (tais como ingressos para shows e espetáculos), que ultrapasse 
o valor acima estabelecido, o referido brinde ou presente será entregue à área de RH e  posterior-
mente destinado à doação interna, via sorteio,  ou à instituição de caridade previamente aprovada 
pela Diretoria.

9.5 – VIAGENS

Em determinadas circunstâncias, o BomConsórcio poderá custear despesas de viagens de tercei-
ros (parceiros comerciais, assessores, consultores ou clientes). Essas despesas devem incluir, tão 
somente, transporte, hospedagem e alimentação. Nenhum outro gasto deverá ser assumido por 
nossa empresa, a menos que expressamente validado pela Área de Compliance e autorizado pela 
Diretoria.

Como regra geral, funcionários públicos não poderão ter suas despesas de viagens custeadas por 
nossa empresa, devendo ser custeadas pelo órgão público competente. Caso essa cortesia seja 
oferecida a funcionários públicos, as despesas, bem como a viabilidade da oferta da cortesia em si, 
deverão ser previamente validadas pela Área de Compliance e autorizadas pela Diretoria.

Todos os gastos com viagem devem ser razoáveis e estar de acordo com as necessidades da viagem.
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10 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM A 
SOCIEDADE E O GOVERNO

 O BomConsórcio tratará de forma transparente todas as informa-
ções relativas à saúde, segurança e meio ambiente que possam impactar seus colaboradores, co-
munidades ou o próprio meio ambiente. 

 10.1 - COMUNIDADES

Investimos na comunidade por meio de ações de responsabilidade social e filantrópica, preservando 
o meio ambiente ao adotar prática de desenvolvimento sustentável, atendendo às leis e normas 
vigentes aplicadas aos nossos negócios. Será dada prioridade à comunidade local.

Mantemos um canal aberto com a comunidade por meio do nosso portal na internet e outras for-
mas de comunicação, pelos quais nos comprometemos a responder todas as dúvidas em relação à 
prestação dos nossos serviços. 

10.2 - GOVERNO

O fornecimento de informações, quando solicitadas por ofício ou mesmo para cumprir com normas 
e regulamentações de órgãos regulatórios, a todas as esferas de governo, incluindo órgãos públicos 
municipais, estaduais ou federais, deve ser efetuado sempre por escrito, mediante protocolo, com a 
devida orientação da Área Jurídica do BomConsórcio. 

O envio de quaisquer informações, solicitadas por ofício ou requeridas por normas, deve ocorrer 
de forma completa, exata e suficiente ao esclarecimento da questão, de maneira a cumprir rigoro-
samente as normas aplicáveis. O colaborador deve consultar a Área Jurídica, para garantir que a 
informação prestada tem a indicação de “Confidencial” e que as medidas adequadas foram tomadas 
para proteger sua confidencialidade. 

É expressamente proibido a todo e qualquer colaborador efetuar ou autorizar pagamento, a título de 
gratificação, a funcionários públicos para agilizar serviços de rotina ou ações administrativas. 

O BomConsórcio se reserva ao direito de manifestar-se publicamente sobre políticas e decisões go-
vernamentais que possam afetar o andamento dos negócios, relacionamentos com colaboradores, 
consumidores ou acionistas.
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11 POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM A 
IMPRENSA, MÍDIAS SOCIAIS E PUBLICIDADE

11.1 IMPRENSA E MERCADO

Os contatos com a imprensa serão promovidos, exclusivamente, 
pelos porta-vozes designados pela empresa. 

O contato entre nossos porta-vozes e os profissionais da imprensa não deve ser tratado, em hipóte-
se alguma, como relacionamento comercial, portanto não envolve pagamentos de qualquer espécie 
ou vantagens. 

Nenhum outro colaborador está autorizado a fazer, publicamente, qualquer declaração, comentar 
fato ou fazer projeção sobre os negócios da empresa a terceiros.

 

11.2 MÍDIAS SOCIAIS 

Respeitamos o direito de opinião de nossos colaboradores, contudo, vedamos as interações em mí-
dias sociais que possam causar prejuízo, direto ou indireto, à imagem do BomConsórcio, de nossos 
clientes ou parceiros de negócios. 

Será considerada violação a este Código, qualquer comentário feito em caráter público, em qualquer 
rede social, que tenha por conteúdo assunto, informação, discussão, negociação ou diretriz interna 
da empresa com seus colaboradores, clientes ou parceiros de negócios, bem como qualquer co-
mentário ou reclamação pública em qualquer rede social a respeito de ação ou medida tomada pela 
empresa em relação a seus colaboradores, clientes ou parceiros de negócios.

11.3 – PUBLICIDADE

A propaganda institucional e de produtos deve assegurar a veracidade da informação veiculada. 
Condenamos a publicidade enganosa e as iniciativas de marketing da nossa empresa caracterizam-
-se por respeitar a legislação vigente, a ética e as normas de referência locais e internacionais.
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12CONFORMIDADE LEGAL

O BomConsórcio e seus colaboradores deverão garantir o cumprimen-
to da Legislação abaixo destacada:

12.1 – Constituição da República Federativa do Brasil http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons-
tituicao/constituicao.htm

12.2 -  Declaração Universal dos Direitos Humanos – Organização das Nações Unidas – ONU 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf

12.3 – Código Civil Brasileiro http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.
htm

12.4 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018,  que dispõe sobre 
a proteção de dados pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), e que visa em 
suma, proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade das pessoas naturais.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/
L13709.htm

12.5– Lei Anticorrupção ou Lei Brasileira da Empresa Limpa – Lei nº 12.846/2013, que é uma lei 
ordinária de autoria do poder executivo que dispõe sobre a responsabilização objetiva adminis-
trativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

12.6 – Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990, que estabelece normas de proteção 
e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas DisposiçõesTransitórias. http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

12.7 – Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/1990, que dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

12.8  – Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Discriminação 
em matéria de emprego e profissão. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/
d62150.htm
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13CANAL DE DENÚNCIAS

O Canal de Denúncias é o instrumento que agrega valores que vão 
muito além do atendimento legal, beneficiando instituições como a 

nossa, que se preocupa com a boa governança corporativa. Trata-se de um Canal em que colabora-
dores, fornecedores e outras partes relacionadas podem denunciar situações que ferem este Código 
de Ética e Políticas de Conduta  

Um Canal independente e seguro propicia uma via íntegra para comunicação de desvios de conduta, 
fortalecendo a Governança Corporativa, o nível de Compliance e a Conduta Ética do BomConsórcio. 
O resultado que buscamos é prevenir condutas inadequadas e seus impactos, promovendo um am-
biente organizacional saudável.
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14COMITÊ DE ÉTICA E ÁREA DE COMPLIANCE

O Comitê de Ética e a Área de Compliance são as instâncias internas do 
BomConsórcio responsáveis pela observância e aplicação das disposi-

ções deste Código de Ética e Políticas de Conduta.

Eventuais denúncias e demais situações correlatas serão analisadas de forma imparcial e confiden-
cial pelo Comitê de Ética do BomConsórcio.

A Área de Compliance promoverá a elaboração e a realização de treinamentos periódicos para os 
colaboradores do BomConsórcio, sobre a aplicação das disposições do presente Código de Ética e 
Políticas de Conduta, promovendo a análise de riscos e propondo adaptações e ajustes, sempre que 
necessários.
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15 MEDIDAS DISCIPLINARES

Qualquer colaborador que violar qualquer das disposições deste 
Código, omitir-se em reportar uma violação conhecida, ou deixar de 

cooperar com a investigação da denúncia, estará sujeito às seguintes sanções disciplinares:

a. Advertência verbal, Advertência por escrito, Suspensão, Demissão sem justa 
causa ou Demissão por justa causa.

A aplicação de qualquer uma das medidas disciplinares descritas acima será definida pelo Comitê 
de Ética, de acordo com a gravidade da infração.

A aplicação de uma penalidade não depende de outra, sendo possível, por exemplo, a demissão por 
justa causa, sem necessidade de aplicação de qualquer outra penalidade anterior.

A decisão pela aplicação de uma sanção será incumbência do Comitê de Ética, o qual também po-
derá adotar medidas protetivas em favor do denunciante.

Em qualquer hipótese, sendo constatada a infração a qualquer disposição do presente Código de 
Ética e Políticas de Conduta, o Comitê de Ética e a Área de Compliance adotarão providências ime-
diatas para fazer cessar a irregularidade, para a apuração dos responsáveis envolvidos e para a 
remediação de eventuais danos ocorridos.
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16 COMPROMISSO COM O CUMPRIMENTO DESTE 
CÓDIGO

Todos os colaboradores do Bomconsórcio, declaram concordar e com-
prometem-se com o cumprimento integral deste Código.

Em qualquer situação de dúvida quanto ao conteúdo deste Código, sua aplicação geral e em si-
tuações específicas acerca de seu cumprimento, o colaborador deverá procurar orientação quanto 
à conduta correta, junto ao seu Gestor imediato, ao Comitê de Ética ou à Área de Compliance (por 
seus representantes ou pelo email compliance@bomconsorcio.com.br).  

Qualquer irregularidade ou desrespeito a esse Código poderá ser diretamente informado através do 
Canal de Denúncias, assegurada a anonimidade do denunciante.

Reforçamos também que é papel de todos os colaboradores do BomConsórcio, independentemen-
te da posição hierárquica, disseminar e respeitar o presente Código, assim como garantir o devido 
suporte à Área de Compliance na condução e execução de seus termos.  
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