CÓDIGO DE CONDUTA
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
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A integridade é o alicerce sobre o qual a Tegma Gestão Logística S.A. “TEGMA” construiu o
sucesso de seus negócios, e que orienta o relacionamento com seus “stakeholders”
(colaboradores, administradores, acionistas, clientes, prestadores de serviços e governos).
Este Código consolida e reafirma os vários princípios e diretrizes da TEGMA em relação à
responsabilidade legal e a uma conduta comercial ética. Espera-se que os Colaboradores,
independentemente de seu nível hierárquico, observem os padrões de integridade e permaneçam
afastados de interesses e relacionamentos que sejam potencialmente prejudiciais ou contrários
aos princípios da Empresa.
A todos que fazem parte da TEGMA, compete adotar o Código de Conduta da Empresa, que
consiste em:




Cumprir as leis vigentes, regulamentos internos (políticas e normas) e orientações emanadas
pela Empresa.
Evitar os conflitos de interesse entre trabalho e vida privada.
Contribuir para criar e manter o local de trabalho saudável e seguro.

Definições
“Administradores”: Membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes, e os
Diretores da Companhia.
“Assédio Moral”: É a exposição do Colaborador a situações humilhantes e constrangedoras,
repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho no exercício de suas funções, em que
predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração,
desestabilizando a relação do assediado com o ambiente de trabalho e a organização; exemplos:
mal tratar, ridicularizar ou inferiorizar.
“Assédio Sexual”: Constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou fornecimento
sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico, ou ascendência inerente
a exercício de emprego, cargo ou função (Código Penal, artigo 216-A).
“Código de Conduta”: Documento que estabelece os valores e princípios que orientam a
Companhia e que devem ser preservados no seu relacionamento com Administradores,
Colaboradores, prestadores de serviços, demais pessoas e entidades com as quais a Companhia
se relacione.
“Colaboradores”: refere-se a todos os empregados da empresa, independentemente de seu
nível hierárquico.
“Comitê de Ética”: refere-se ao grupo de pessoas responsável pela gestão do Código de
Conduta, composto pela Presidência, Diretoria de Gestão de Pessoas, Gerência de Auditoria e
Gerência Jurídica.
“Comitê Executivo”: refere-se aos diretores, incluindo o presidente da TEGMA.
“Contribuições Políticas”: referem-se a contribuições diretas, ao apoio indireto a candidatos de
partidos políticos, ao empréstimo de Colaboradores a partidos ou comitês políticos ou ao
fornecimento de transporte, serviços especiais de reprodução etc. Exemplo: um empréstimo ou
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doação a um Colaborador com o objetivo de fazer uma contribuição política, a compra de
convites para jantares especiais ou outros eventos para arrecadação de fundos.
“Empresa”: se refere à Tegma Gestão Logística S/A, às suas empresas controladas, coligadas e
que sejam porventura por ela adquiridas.
“Ética”: Compreende os princípios e padrões que orientam o comportamento do mundo dos
negócios. O comportamento ético da organização é a base da responsabilidade social, expressa
nos princípios e valores adotados pela Empresa. Não há responsabilidade social sem ética nos
negócios.
“Grau de Parentesco”: Parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos de
sangue (descendência /ascendência) ou sociais (pelo casamento, união estável ou qualquer outra
forma de sociedade conjugal formalmente reconhecida ou não). A saber:
 Parentesco em linha reta é quando as pessoas descendem umas das outras diretamente
(filho, neto, bisneto, trineto, tataraneto, etc.).
 Parentesco colateral ou transversal é quando as pessoas não descendem uma das
outras, mas possuem um ancestral em comum (irmãos, tios, primos, etc.).
 Parentesco por afinidade é o vínculo que se estabelece entre um Colaborador da
Tegma, seu cônjuge e parêntes (parentes em linha reta e parentes em linha colateral do
cônjuge).
“Informação relevante”: refere-se àquela informação que um investidor acharia importante
para decidir sobre a compra, manutenção ou venda de valores mobiliários. Trata-se de qualquer
informação que possa afetar de forma relevante o preço dos mesmos.
“Organização comercial”: refere-se a concorrentes, fornecedores, clientes, ONGs, associações,
instituições e Fundações.
“Presentes e gratificações”: referem-se a dinheiro, favores, diversão e entretenimento,
descontos pessoais, hospitalidade, transporte, empréstimos, emprego futuro ou outros itens
tangíveis ou intangíveis, que não integram a remuneração, independentemente de valor.
“Recursos da Empresa”: referem-se a materiais, equipamentos, espaço físico, informações,
móveis, veículos, aparelhos e linhas telefônicas ou qualquer recurso que seja de propriedade ou
uso da TEGMA para realização de negócio e constitua seu patrimônio físico.
“Stakeholder”: Em português, parte interessada ou interveniente, designa uma pessoa, grupo ou
entidade com legítimos interesses nas ações e no desempenho de uma organização.
Para traduzir nossos valores, é necessário aplicá-los sempre às nossas atividades de trabalho
cotidianas. Este Código define as responsabilidades que as pessoas da TEGMA têm perante os
nossos “stakeholders”.

Conduta no ambiente de trabalho
A TEGMA promove o respeito pela igualdade de oportunidades para com todos os seus
Colaboradores e potenciais Colaboradores. Todas as suas práticas, políticas e procedimentos
estão direcionados para impedir qualquer tipo de discriminação e tratamento diferenciado no
ambiente de trabalho.
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A Empresa considera como prática inaceitável o uso de mão-de-obra infantil, trabalho
forçado ou análogo ao escravo em suas relações trabalhistas.



Respeitar a diversidade, os direitos e a dignidade das pessoas sem distinção de raça, cor,
religião, crença, região de origem, sexo, orientação sexual, estado civil, idade, necessidades
especiais, orientação política, opiniões de outra natureza, posição social, associação sindical
ou outra característica.



Não será tolerada pela TEGMA qualquer ação, medida ou atitude, explicita ou não, que
caracterize ou possa ser caracterizada como assédio moral ou sexual.



Os Colaboradores que lidam com clientes ou fornecedores têm a obrigação de tratá-los de
forma respeitosa, justa e imparcial.



É vedada a comercialização internamente de qualquer produto ou serviço.

Espera-se que os Colaboradores exercitem sua integridade, bom senso e critério no
desempenho de suas funções, devendo todos agir no melhor interesse da Empresa, em
todas as questões relacionadas a seus cargos.

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional


Cumprir todas as leis, regulamentos, regras, orientações e procedimentos adotados pela
TEGMA, especialmente aqueles referentes à Saúde e à Segurança, evitando os acidentes e
doenças no local de trabalho.

Meio ambiente e sustentabilidade
A TEGMA desenvolve suas atividades sempre com respeito e zelo pelo meio ambiente e pelas
comunidades em que atua, com o cumprimento da legislação ambiental. A Empresa aplica
critérios sustentáveis em toda a cadeia de valor, controlando e mitigando eventuais impactos e
promovendo, sempre que necessário, as devidas compensações.


A Empresa participa de iniciativas que contribuem para a preservação do meio ambiente
juntamente com as comunidades locais, iniciativa privada e autoridades governamentais.



Aos seus Colaboradores cabe cumprir todas as leis, regulamentos, regras, procedimentos e
orientações adotadas pela TEGMA, referentes à Proteção do Meio Ambiente, evitando
impactos ambientais negativos.



Cooperar com a comunidade onde a Companhia está inserida e respeitar a cultura local.

Relações com acionistas
É objetivo fundamental para a TEGMA a criação de valor para os acionistas por meio da
excelência do desempenho profissional, econômico, de responsabilidade social e do
desenvolvimento sustentável.
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A Empresa compromete-se a respeitar o princípio de igualdade de tratamento para com os seus
acionistas, fornecendo a todos, em tempo hábil, as informações necessárias para a tomada de
decisões, de forma precisa, transparente e homogênea.
A TEGMA cumpre regras de transparência, isenção e objetividade adequadas para atender aos
interesses dos acionistas. Cabe somente ao Diretor de Relações com Investidores e às pessoas
por ele designadas o provimento de informações aos seus acionistas.

Relações com clientes
O compromisso com a satisfação dos nossos clientes deve refletir-se no respeito aos seus
direitos, no cumprimento do acordado e na busca por soluções que atendam a seus interesses,
sempre com a base na legislação, além dos objetivos e normas da TEGMA.

Relações com prestadores de serviços
A Empresa tem por princípio a isonomia nos critérios para a escolha e a manutenção da
contratação de seus Prestadores de Serviços. Temos a filosofia de que as negociações entre as
partes devem resguardar os valores justos dos serviços prestados e, dessa forma, preservar de
forma longa e contínua a relação entre a qualidade dos serviços e a modicidade dos preços.

Imprensa
A TEGMA responde de modo transparente às consultas do público, especialmente quando
solicitadas pela imprensa, comunidade financeira e autoridades, sempre resguardando, em
primeiro lugar, os interesses comerciais e/ou os cuidados com a segurança dos bens da Empresa.
A TEGMA não divulga nenhuma informação referente aos seus clientes, a menos que
devidamente autorizada pelas pessoas envolvidas.
Somente o Diretor Presidente ou pessoas formalmente por ele autorizadas podem oferecer ou
divulgar informações para os meios de comunicação ou outros órgãos.
É dever de todos os Colaboradores e Prestadores de Serviços zelarem pela imagem e reputação
da Empresa, não sendo permitido a nenhum Colaborador dar qualquer tipo de entrevista ou
consentir tomada de imagem sua ou de seu local de trabalho, seja em vídeo, fotografia ou
qualquer outra maneira de registro visual, sem a devida autorização.

Conflito de interesses
A TEGMA reconhece e respeita o direito dos Colaboradores de participar de negócios e outras
atividades financeiras fora do seu trabalho. Entretanto, essas atividades deverão ser legais e não
poderão estar em conflito com suas responsabilidades como colaborador da TEGMA, conforme
regras abaixo:


Relacionamentos diretos ou indiretos com organização comercial que possam afetar a
imparcialidade de suas decisões, de seus deveres e responsabilidades para com a Empresa
são estritamente proibidos. Situações existentes antes da publicação deste código devem ser
comunicadas ao Comitê de Ética da TEGMA.
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Informar por escrito e obter aprovação do Comitê de Ética da TEGMA eventual
participação financeira ou associação direta ou indiretamente, em qualquer organização
comercial que realize ou busque realizar negócios com a Empresa.



Impedimento de atuar direta ou indiretamente como diretor, sócio ou consultor em
organização comercial que realize negócios com a Empresa ou que seja sua concorrente.



Sempre que o responsável pela intermediação de negócios entre a TEGMA e uma
organização comercial possuir vínculo de parentesco (consangüíneos ou por casamento)
com funcionários ou sócios desta organização, este deve comunicar ao Comitê de Ética,
antes do fechamento do negócio.



Não utilizar recursos materiais, financeiros ou humanos da Empresa para divulgar ou
estabelecer relações comerciais de qualquer característica com a finalidade de obter
qualquer favorecimento para si ou para terceiros.



É vedada a relação de emprego ou desenvolvimento de atividade externa que seja
conflitante com as horas normais, extraordinárias ou com desempenho de suas tarefas na
TEGMA.



É vedado empregar pessoas com grau de parentesco sem que tenham sido avaliados pela
área de Gestão de Pessoas e concorrido em igualdade de condições com outros candidatos.
É vedada também, a subordinação direta ou dentro da mesma linha hierárquica de pessoas
com grau de parentesco. Situações existentes antes da publicação deste Código devem ser
comunicadas ao Comitê de Ética da TEGMA.

Presentes, gratificações e contribuições políticas
Todos devem zelar para que qualquer gratificação, presente ou agrados oferecidos ou
aceitos por pessoas com quem a TEGMA possui contatos comerciais sejam condizentes
com os padrões éticos da Empresa.
É permitido oferecer presentes, gratificações e entretenimento a clientes e fornecedores, desde
que a divulgação pública não venha a criar constrangimento para a TEGMA e não sejam
utilizados para influenciar clientes ou fornecedores. Não venham a infringir as proibições do
cliente ou fornecedor relativas à aceitação de presentes, brindes ou agrados.
Não se deve aceitar direta ou indiretamente, de uma organização, órgão governamental ou
pessoa física que mantenha ou busque manter uma relação comercial com a TEGMA, qualquer
comissão, porcentagem, bônus, remuneração, empréstimo, adiantamentos ou qualquer valor que
crie uma obrigação para o Colaborador ou para a Empresa.
Não aceitar 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 a TEGMA, 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 aos interesses da TEGMA.
A TEGMA proíbe o uso de recursos ou ativos da Empresa, seja em dinheiro ou de outra forma,
para contribuições políticas a candidatos a cargos públicos. Nos casos em que as contribuições
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políticas são legalmente permitidas por lei federal, estadual ou municipal, eventual proposta
para tais contribuições deve ser aprovada pelo Diretor Presidente da TEGMA.

Colaboradores com cargo em associações governamentais ou não governamentais
No relacionamento de nossos colaboradores com cargos e associações governamentais ou não
governamentais, a TEGMA não autoriza:


Apresentar-se como representante da TEGMA no desempenho de suas funções públicas ou
apoiar a participação em campanhas ou atividades políticas e/ou partidárias valendo-se do
nome da Empresa.



Utilizar qualquer instalação, material e equipamentos da TEGMA para apoio a partidos
políticos ou eleição de candidatos, assim como a distribuição de panfletos, adesivos,
colocação de cartazes, ou qualquer forma de manifestação política.



Comunicar o Comitê Executivo da TEGMA caso queira se candidatar ou aceitar cargo
público.

Recursos da Empresa
Aos Colaboradores, cumpre observar os seguintes preceitos:


Assegurar a integridade dos serviços da Empresa e precisão na documentação e registros
internos, bem como na documentação utilizada no trato com outras empresas.



Não divulgar informação relevante ou exclusiva da Empresa que possa afetar de forma
adversa os interesses da TEGMA.



Não danificar ou utilizar de forma incorreta sistemas de computador, documentos ou
recursos da Empresa. Cópias, distribuição ou uso não-autorizado de material impresso,
filmes, e documentos exclusivos da TEGMA ou de terceiros são práticas expressamente
proibidas, exceto quando previstas nas leis de direitos autorais ou contratos de licença que
acompanham os produtos de software.



Assegurar o cumprimento dos termos das licenças de Softwares, contratos de marca
registrada ou leis de propriedade intelectual.



O uso de bens e recursos da TEGMA para fins particulares é permitido se e quando
regulado por políticas internas, ou se for esporádico e sem configurar abuso, e desde que
isso não impacte na produtividade do colaborador e/ou prejudique o atingimento de metas
ou compromissos organizacionais.



Tratar e proteger os bens de revendedores, clientes ou parceiros como se fossem bens da
Empresa.



Utilizar máquinas, equipamentos e veículos da empresa de acordo com a finalidade e regras
de operação e de segurança, apenas quando devidamente treinado e habilitado, quando
necessário.
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Prevenção a práticas de corrupção no exterior


Tomar ciência e aderir às regras de alfândega, exportação, licenciamento e comércio em
transações com qualquer país estrangeiro.



Não é permitido oferecer ou autorizar o pagamento de valor a qualquer representante,
colaborador de governo, partido político ou candidato a cargo político estrangeiro com o
intuito de obter facilidades antiéticas.

Ações disciplinares
Os Colaboradores que deixarem de cumprir as disposições aqui contidas estão sujeitos a ações
disciplinares, inclusive suspensão ou rescisão de emprego.
Qualquer ação disciplinar adotada pela Empresa não constitui renúncia do direito da mesma de
tomar a medida judicial apropriada ou de colaborar com as autoridades municipais, estaduais ou
federais no processo contra o Colaborador que infringe as leis e acordos cobertos por esta
política.

Responsabilidades
A Empresa conta com a adesão de todos os Colaboradores a estas políticas e princípios, e a
todas as leis aplicáveis, e que elas sejam incorporadas ao dia-a-dia das atividades comerciais.
Estas políticas não oferecem uma resposta a todos os problemas que possam surgir. A ausência
de uma orientação da Empresa para uma determinada situação não isenta o Colaborador da
responsabilidade de exercer os mais altos padrões éticos.

Dever de guardar sigilo
Cumpre aos acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da
Diretoria, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária e aos empregados da Companhia guardar sigilo
das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão
do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com
estes na hipótese de descumprimento.

Comitê de Ética
O Comitê de Ética está vinculado diretamente ao Comitê Executivo e terá a seguinte
composição:
Presidência
Diretoria de GP
Gerência de Auditoria Interna
Gerência Área Jurídica
Sempre que necessário, o Comitê de Ética poderá convidar para as reuniões gestores de outras
áreas da Empresa TEGMA, para dirimir questões relacionadas às suas respectivas áreas de
negócio.
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São atribuições do Comitê de Ética:
 Disseminar os valores e princípios na organização e assegurar que eles sejam
cumpridos.
 Desenvolver e estabelecer parâmetros para a divulgação dos princípios éticos na
administração das empresas, certificar-se da compreensão, comprometimento e
participação da administração com relação às questões morais da organização.
 Avaliar os casos concretos ou potenciais de violação deste Código, deliberar a respeito,
bem como dirimir dúvidas quanto à sua interpretação.
 Reavaliar periodicamente a pertinência e atualidade dos preceitos deste Código, bem
como proceder às ações necessárias para a divulgação interna e externa de seu conteúdo
e finalidade.
 Acompanhar o cumprimento e a implementação das disposições deste Código, bem
como definir a aplicação de penalidades.
 Divulgar as ações e medidas tomadas frente às violações do Código de Conduta.
 Garantir o sigilo sobre as informações recebidas.
Toda informação referente às possíveis violações éticas ou atividades ilegais será recebida e
tratada confidencialmente, não se admitindo retaliação de qualquer natureza. A Empresa
compromete-se a manter sigilo sobre a identidade daqueles que relatam e/ou participam da
investigação sobre a violação do Código de Conduta.

Cumprimento
Ao assinar o protocolo de entrega do Código de Conduta do Colaborador da TEGMA, os
Colaboradores atestam que tomaram conhecimento, compreenderam e obrigam-se a seguir e
cumprir fielmente os termos apresentados nesse documento.
As regras e regulamentos poderão ser alterados pela TEGMA, a qualquer tempo e ao seu
critério, mas sempre de acordo com a legislação em vigor. Cabe ao Colaborador, depois de
cientes das alterações, observá-las no cumprimento de suas tarefas.

Canal de Comunicação
Caso uma situação prevista no Código de Conduta TEGMA não esteja clara, peça ajuda ao seu
Gestor imediato antes de tomar qualquer atitude. Se a dúvida persistir, encaminhe-a através do
email comite.etica@tegma.com.br.
Situações que possam constituir uma violação desse Código de Conduta devem ser reportadas
pelos Colaboradores, através do Canal de Comunicação Ético, disponível no site da TEGMA.
O presente Código encontra-se disponível na CVM – Comissão de Valores Mobiliários e no site
da Empresa - www.tegma.com.br.
Este Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da TEGMA em reunião
realizada no dia 18/07/2012, passando a vigorar em 30.08.2012, substituindo a versão anterior.
Eventuais situações incompatíveis com estas regras devem ser comunicadas ao Comitê de Ética
até a entrada em vigor do código.
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