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Mensagem do CEO
À medida em que a Mandaê cresce, aumenta a necessidade de
reafirmarmos o nosso compromisso com a ética e a integridade.
Foi pensando nisso que desenvolvemos este Código de Conduta, e
é com grande satisfação que o apresento a vocês. Aqui vocês
poderão acessar a visão, a missão e os princípios de liderança, bem
como todas as diretrizes que deverão guiar nossos atos enquanto
colaboradora e colaborador da Mandaê.
Você pode pensar que este Código de Conduta se aplica apenas às
pessoas que têm contato com materiais ou informações confidenciais ou que estão em contato direto com clientes e/ou fornecedores. Mas, na verdade, posso garantir a você que este Código se
aplica a cada um dos nossos colaboradores e colaboradoras, pois
todos temos um papel importante a desempenhar no sentido de
assegurar que tudo seja feito da forma certa.
Reforçamos nosso compromisso com a lei, afastando todo e
qualquer ato de inconformidade. Orientamos nossas colaboradoras e nossos colaboradores a agir com lealdade às diretrizes deste
Código de Conduta.
Eventualmente, pode acontecer de você, no desempenho de suas
atividades, ter dúvidas a respeito de como deve agir frente às
situações delicadas. Nestes casos, orientamos você a sanar as
dúvidas com nosso Departamento Jurídico, com o Departamento
de Gente e Cultura ou, até mesmo, diretamente comigo.
Confiamos em cada uma e cada um de vocês e acreditamos que
todos zelaremos pela imagem e saúde da Mandaê.
Marcelo Fujimoto
CEO da Mandaê
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Código de Conduta da Mandaê
Este Código de Conduta é o que nos movimenta e
nos conduz a fazer o que é certo. Todos nós somos
responsáveis por este material e temos o papel de
disseminá-lo a toda a cadeia de colaboradores,
fornecedores e parceiros da Mandaê.
Este conteúdo representa nossos valores e a forma
como queremos apresentá-los por meio
das nossas ações e nos dá diretrizes para
caminharmos corretamente.

VISÃO
Ser o líder no segmento privado de logística para
pequenos e médios comércios online no Brasil.

MISSÃO
Devolver ao comércio online liberdade e controle
através da melhor logística do Brasil.
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Princípios de Liderança
Todos os nossos colaboradores são considerados pela Mandaê como líderes de sua história.
Assim, os Princípios abaixo refletem o comportamento desejado para cada um em suas missões
e resultados juntamente com a Mandaê.

Busca incansável por evolução
Procura ser e trazer soluções mais inteligentes, rápidas, eficientes e melhores
constantemente. Sua atitude em relação aos clientes, desempenho próprio,
aprendizado e crescimento demonstra que nunca está satisfeito, independente
das conquistas passadas, buscando sempre o próximo desafio. Altamente
autorreflexivo e autocrítico. Tem uma convicção de que há sempre mais a ser
aprendido e melhorado.

Accountability acima da média
Aceita a realidade. É dono do problema, independente de quem é a culpa, foca na
solução e não em responsabilizar quem errou. É capaz de pensar de forma inteligente e estratégica para o resultado desejado e age para que isso aconteça.
Segue em frente com o que foi acordado, independentemente do custo pessoal.

Ganha confiança
Não negocia questões éticas. Faz o que é certo, não apenas o que é politicamente
conveniente. Fala com clareza, verdade e franqueza.
Admite verbalmente seus erros, mesmo que seja constrangedor ou difícil.
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Discordar, mas se comprometer
Contesta as decisões quando discorda, mesmo quando o debate parece desconfortável ou cansativo. Tem convicção da sua visão e consegue explicá-la com clareza.
Valoriza o debate ao invés da convenção social, mas uma vez que uma decisão é
tomada, a defende com muita convicção.

Flexibilidade, adaptabilidade e resiliência
Adapta-se rapidamente às mudanças de prioridades e condições. Lida com mudanças
e adversidades de maneira eficaz. Contratempos não afetam sua performance.

Trabalho em equipe
Cria um ambiente de trabalho colaborativo com liderados, pares e superiores.
Coloca os interesses da empresa à frente de seus próprios objetivos pessoais.
Os gestores entendem que seu objetivo é contratar pessoas melhores do que eles
e desenvolvê-las.

6

A quem se destina
Este Código de Conduta se aplica a todos os colaboradores da Mandaê, incluindo os acionistas, sócios, diretores, gestores,
funcionários, menores aprendizes, estagiários e quaisquer terceiros envolvidos com a empresa, sendo aqui denominados em
conjunto como “colaboradores”. A Mandaê e os colaboradores comprometem-se a cumprir com a legislação brasileira em vigor,
com as disposições previstas neste Código de Conduta, assim como com as demais políticas internas da Mandaê.

Respeito com a Mandaê
Relacionamento com acionistas
O compromisso da Mandaê é com o desenvolvimento de ações
que promovam o retorno adequado para nossos investidores,
colocando em prática o plano de crescimento sustentável e
mantendo a competitividade do negócio.
O relacionamento com os investidores se baseia na
transparência, respeitando o acesso às informações, conduzido
por representantes designados e autorizados para este fim.

Investimentos
Todo colaborador que tenha interesses econômicos ou possua
sociedade em entidades de qualquer natureza, que sejam
concorrentes da Mandaê, deverá informar esse fato por
escrito, no ato da admissão. O mesmo procedimento deverá
ser seguido quando tais interesses sejam de cônjuge ou filhos.
Cada situação será analisada e validada de acordo com os
interesses e negócios da empresa.

Utilização dos bens da empresa
Nossos bens, equipamentos e demais ativos da empresa,
incluindo informações profissionais, devem ser usados com
cuidado. Danos ou avarias por mau uso dos equipamentos
poderão ser cobrados dos colaboradores, quando devidamente
comprovados e nos termos da legislação vigente.

A Mandaê orienta o uso responsável dos aparelhos
eletrônicos pelos colaboradores, sendo vedado o acesso a
sites com conteúdo impróprio e/ou inadequado durante o
horário e no ambiente de trabalho.

Propriedade da informação
Toda e qualquer criação, invenção, processo, fluxo, política,
procedimento, inovação, tecnologia, sistema, produto,
metodologia ou serviço, ou mesmo propriedade intelectual
ou real ou potencial (em projeto, ainda não patenteáveis),
criadas por nossos colaboradores ou desenvolvidas durante
o relacionamento deles com a Mandaê, são de propriedade
única e exclusivamente da empresa.

Uso e registro da informação
Todas as informações da Mandaê que precisem ser
divulgadas em veículos de comunicação externa devem
ser precisas, confiáveis, transparentes e serem positivas
perante a opinião pública, respeitando os princípios éticos e
legislação vigente.
Toda e qualquer informação, antes de ser divulgada, deve ser
revisada e aprovada pelo Departamento de Marketing, que
analisará a relevância da informação.
A utilização de quaisquer informações sobre a Mandaê para
realizar palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos deve
ser aprovada previamente pelo Departamento Jurídico.
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Respeito com as pessoas
Nossos colaboradores

Jornada dupla

O relacionamento da Mandaê com os colaboradores se
baseia no respeito e no cumprimento da legislação em
vigor, nos contratos, acordos ou convenções coletivas e
regulamentos internos.
A Mandaê não restringe a contratação ou promoção de
colaboradores em função de possuir grau de parentesco
ou relação afetiva com outro colaborador. Todavia
devemos ter em mente que estas informações devem
sempre ser declaradas e tratadas conforme as políticas
internas da empresa. A Mandaê preza pela avaliação
das competências e a condução das relações de
negócios de forma imparcial.

No caso de exercício de outras atividades de trabalho não
desenvolvidas na empresa, essas devem ser informadas
ao gestor ou à gestora e somente serão permitidas nos
casos em que não ocorra incompatibilidade de horários,
prejuízo ao desempenho profissional e que não gere conflito
de interesses com os negócios e interesses da empresa. A
Mandaê não autoriza a venda ou divulgação de produtos,
catálogos e afins dentro das dependências.

Pagamento de salários,
benefícios e encargos sociais
A Mandaê pagará em dia o salário dos colaboradores,
bem como os benefícios e encargos sociais, conforme
legislação vigente.

Brindes e presentes
Materiais de expediente, agendas, canetas,
calendários, entre outros, que configure notadamente
relacionamento de marketing poderão ser aceitos pelos
colaboradores, desde que comunicados ao superior
imediato e que não demonstrem nenhum conflito de
interesses. Em nenhuma hipótese os brindes poderão
ultrapassar o valor de R$ 100,00. Os colaboradores da
Mandaê estão proibidos de aceitar outros brindes ou
benefícios que não condigam com o objeto de nossa
empresa e que extrapolem o limite de R$ 100,00,
tais como bebidas, viagens, jantares luxuosos, joias
ou similares. Caso haja dúvida sobre a possibilidade
de se aceitar um presente, entre em contato com
o Departamento de Gente e Cultura ou com o
Departamento Jurídico antes de fazê-lo.
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Conflitos de interesse
Evitaremos situações que possam ou pareçam criar
conflitos entre interesses pessoais e os da Mandaê. Nossas
decisões devem ser guiadas pelo discernimento, bom
senso, compromisso e lealdade à empresa e aos nossos
“stakeholders” (clientes, colaboradores, comunidades,
investidores, fornecedores, parceiros, entre outros), e não
pelos nossos interesses pessoais.
A Mandaê jamais participará de transações comerciais de
compra ou venda de qualquer espécie, ou fechará contratos,
com pessoas físicas ou jurídicas, que tenham algum sinal de
ilicitude ou condutas duvidosas.

Discriminação
A Mandaê veda toda e qualquer distinção, exclusão ou
preferência fundada em gênero, raça, origem étnica,
social ou indígena, nacionalidade, cor, idade, condição
física, psíquica ou mental, orientação sexual, religião ou
crença, opinião política, ascendência nacional ou origem
social, status de qualquer doença, ou de outra forma de
discriminação que tenha por efeito destruir ou alterar a
igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de
emprego, profissão ou pessoal nas dependências da Mandaê,
especificamente no que disser respeito a: contratação,
remuneração, condições de trabalho, acesso a treinamento
e desenvolvimento, promoção, cessação de emprego ou
aposentadoria e práticas disciplinares.

Trabalho infantil e trabalho forçado
Para reforçar o compromisso com esse Código de Conduta
e com os direitos humanos, a Mandaê repudia qualquer
tipo de trabalho infantil ou forçado.
Com essas diretrizes, reforçamos nosso compromisso
com a boa conduta e ética, valores que promovem a
conscientização dos colaboradores e toda nossa
cadeia produtiva.

Condições de trabalho
A Mandaê assegurará que as condições de trabalho dos
colaboradores sejam saudáveis e seguras, atendendo à
legislação vigente. No caso de acidente de trabalho ou
doença ocupacional com colaboradores ou terceiros alocados
em nossas dependências, a Mandaê se compromete a
prestar os primeiros socorros e a dar o devido suporte até
que a pessoa se recupere.

Amizades e inimizades
A Mandaê preza por relações pessoais maduras e
responsáveis, dentro e fora do ambiente de trabalho,
pois sabemos os impactos que estes relacionamentos
podem trazer para o desempenho das funções dos
nossos colaboradores quando confundidos com a relação
de trabalho.
Orientamos nossos colaboradores a manterem amizades
saudáveis e imparciais, sem que isso afete o desempenho
de suas funções. Amizades íntimas e, da mesma forma,
inimizades pessoais devem sempre ser analisadas e
tratadas de forma a minimizar qualquer possível
conflito de interesses.
Orientamos nossos colaboradores a não confundirem
amizade e profissionalismo, de modo a evitarem tratar
de assuntos de trabalho no tempo livre com os amigos e,
dentro do ambiente corporativo, se relacionarem de modo
respeitoso - e não íntimo -, apenas como colegas de trabalho.

Desta forma, sempre que uma amizade ou inimizade
possa causar danos à Mandaê, esperamos que nossos
colaboradores declararem estas situações ao Departamento
Jurídico para que os conflitos sejam minimizados e, se
necessário, busquem o Departamento de Gente e Cultura
para se aconselharem a respeito da conduta desejada
pela empresa.

Relações íntimas
Caso um colaborador da Mandaê venha a manter um
relacionamento íntimo com outro colaborador, isso deve
ser imediatamente informado ao Departamento de Gente
e Cultura e/ou ao Departamento Jurídico.
O CEO, o COO e o CFO, bem como os gestores que
reportem diretamente ao CEO, estão proibidos de
manterem relacionamentos íntimos com qualquer
colaborador da Mandaê.
Vale ainda ressaltar que os demais gestores da Mandaê
estão proibidos de manter relacionamentos íntimos com
seus subordinados diretos ou indiretos.
Por fim, a Mandaê espera que toda e qualquer relação íntima
entre colaboradores da Mandaê seja devidamente declarada
ao Departamento Jurídico, a fim de minimizar possíveis
riscos de conflito de interesses.

Prevenção ao assédio
Repudiamos o assédio moral ou sexual e todo tipo
de comportamento impróprio com e entre nossos
colaboradores, seja ele qualquer conduta que possa
comprometer a integridade física ou psíquica de um
indivíduo. A Mandaê não tolera ou aceita atitudes desta
natureza dentro ou fora de seus estabelecimentos,
como nos casos de eventos externos e confraternizações
coorporativas, tomando sempre as medidas cabíveis para
prevenir e remediá-las de imediato.
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Liberdade de associação
A Mandaê garante o direito à liberdade de associação
para todos os colaboradores. Todas as pessoas possuem o
direito de associar-se ou não a organizações da sociedade
civil, clubes, cooperativas, ONGs, entidades religiosas,
partidos políticos, sindicatos, fundações ou mesmo
associações online. Entendemos que esse direito não
pode ser limitado e apoiamos nossos colaboradores a
exercê-lo conforme preferirem, sem que isso seja motivo
de discriminação ou retaliação interna.

Atividades políticas
A Mandaê não se opõe que os colaboradores se
candidatem a cargos eletivos. Entretanto, é vedado
promover campanhas eleitorais nas dependências
da empresa, ou utilizar o cargo ou nome da empresa
para obter vantagens pessoais, promoção política ou
convencimento.

Privacidade e confidencialidade
Todas as informações repassadas à Mandaê no ato
da contratação de um colaborador, ou no decorrer
do seu histórico na empresa, serão guardadas de
forma confidencial e total sigilo, devendo ser evitados
comentários e exposições públicas.
Da mesma forma, a empresa se reserva o direito de
monitorar a utilização dos meios de comunicação e
equipamentos oferecidos aos colaboradores, para análise
do desempenho e vazamento de informações confidenciais.

Respeito com a sociedade
Relacionamento com a comunidade
As atividades da Mandaê devem ser desenvolvidas
em total harmonia com as comunidades em que
estão inseridas as operações, interagindo de forma
profissional, apoiando o desenvolvimento
socioeconômico dessas regiões.
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Relacionamento com sindicatos
A empresa reconhece a necessidade de harmonização
das relações sindicais, decorrentes do capital de trabalho,
fortalecido pelo processo de negociação sindical, no qual
o sindicato e seus representantes legais exercem diálogo
direto com nossos colaboradores, conciliando interesses de
forma autêntica com a liberdade e autonomia.
Não serão permitidas retaliações discriminatórias por
ideologia sindical, ressaltadas as questões que atentem
contra o equilíbrio almejado.

Relacionamento com clientes
Os clientes são a base do crescimento do nosso negócio.
Devemos satisfazer e nos antecipar às necessidades deles,
superando as expectativas em termos de confiabilidade,
agilidade e inovação. Temos o compromisso de apresentar
novos produtos, com elevado padrão de qualidade e custos
menores frente à concorrência.
A Mandaê não participa de práticas abusivas em
decorrência de situações conjunturais, atividades coercitivas
e desleais ou violações aos princípios do livre mercado.

Relacionamento com fornecedores
e prestadores de serviço
A relação da Mandaê com os fornecedores e prestadores
de serviço exige transparência, respeito, ética e confiança.
Não serão realizados negócios com fornecedores com
reputação duvidosa, ou que estejam inseridos em cadastros
de empresas sancionadas pela administração pública.
A seleção dos fornecedores será realizada de forma
imparcial, observando os conceitos técnicos e preço justo,
sempre baseada em nossos princípios éticos.

Relacionamento com empresas
públicas e órgãos governamentais
A relação da Mandaê com os órgãos públicos será de respeito,
transparência e ética, combatendo a corrupção e não
aceitando o favorecimento e a obtenção de vantagens ilegais,
que vão contra os princípios deste Código de Conduta.

Respeito à legislação
Obediência à lei
Observaremos todas as leis, regulamentações e
diretrizes corporativas que governam nosso trabalho.
Leis e regulamentações podem variar, dependendo do
país ou estado onde trabalhamos, mas nos atentaremos
para sempre cumprir a legislação vigente.

A Mandaê não concederá apoio financeiro ou assistência
a qualquer indivíduo envolvido em atividades criminosas
e não prestará nenhum tipo de auxílio em procedimentos
por meio dos quais pessoas físicas ou jurídicas procurem
ocultar os recursos advindos de atividades criminosas ou
fazê-los parecer lícitos (lavagem de dinheiro).

Leis Antitruste e de Concorrência

Conformidade global

Concorreremos licitamente com base nos méritos de
nossos serviços, em observância à letra e ao espírito
das leis antitruste e de outras destinadas a proteger a
livre concorrência. A Mandaê não entrará em acordos
formais ou informais com seus concorrentes para
manipular preços, níveis de produção ou estoque,
concorrências públicas ou alocar mercados, clientes
ou fornecedores.

Lei Anticorrupção
A Mandaê não tolerará suborno, comissões ilícitas ou
qualquer outro pagamento inadequado, indiferente do
lugar do mundo, mesmo que, ao se recusar a realizar
tais práticas, esteja perdendo uma oportunidade de
negócios. Nos comprometeremos a observar as leis e
normas internacionais anticorrupção, incluindo a lei
americana contra práticas corruptas no exterior (tais
como o United States Foreign Corrupt Practices Act FCPA). Não ofereceremos dinheiro ou qualquer outro
benefício diretamente, nem tampouco por meio de
terceiros, a nenhuma autoridade governamental para
que influencie decisões, obtenha ou mantenha negócios
ou garanta uma vantagem inadequada.

Quando vier a ser um prestador de serviços global, a Mandaê
entende que deverá conduzir suas transações cumprindo
todas as leis locais, regionais e internacionais, seguindo as
regras e regulamentos aplicáveis. Quando utilizar atividades
de comércio internacional, estará sujeita à legislação
americana. Dessa forma, será necessária a observância das
sanções econômicas e embargos comerciais impostos pelo
governo dos Estados Unidos ou por ele aprovados.
Outros países ou organizações regionais podem também
impor restrições às exportações ou transações determinadas
por outros países, pessoas físicas ou jurídicas. Cumpriremos
as leis, regulamentações e restrições aplicáveis ao importar
ou exportar bens, informações, software ou tecnologia.

Combate à fraude
É vedada qualquer atividade ou atitude fraudulenta.
Caso seja evidenciado algum indício que caracterize fraude,
será investigado e tomadas as devidas providências, podendo
culminar na rescisão de contrato com o colaborador ou fornecedor.
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Considerações finais
Aplicação
Este Código de Conduta deverá ser seguido por todos os
colaboradores da Mandaê durante o tempo que perdurar
a relação de trabalho, dentro dos estabelecimentos da empresa e,
da mesma forma, em ambientes externos mas que tenham relação
conosco, como, por exemplo, em treinamentos, workshops, eventos,
confraternizações e outras atividades corporativas.

Ação disciplinar pelo não
cumprimento deste Código
O desrespeito ou descumprimento deste Código de Conduta por
parte dos colaboradores da Mandaê poderá acarretar punição
disciplinar e/ou rescisão do contrato de trabalho, se for o caso.

Canal de denúncia
Este Código garante que qualquer colaborador, fornecedor,
cliente ou terceiro poderá denunciar eventuais quebras de
conduta ou violação às regras aqui estabelecidas sem sofrer
represália ou penalização alguma. As denúncias poderão,
num futuro próximo, ser feitas pelo site da Mandaê, e o
procedimento de denúncia seguirá as políticas internas da
empresa. Todas as denúncias serão tratadas com sigilo,
coerência e respeito. Nenhum colaborador ou fornecedor será
punido sem que se tenha averiguado os motivos, circunstâncias
e consequências do caso.

Vigência
Tendo em vista que os colaboradores terão conhecimento
deste Código de Conduta no ato de sua contratação, o documento
estará vigente desde esse momento e por tempo indeterminado.

Disposições gerais
Exceções que não estejam previstas neste Código de Conduta
deverão ser discutidas e validadas pelo Departamento de Gente
e Cultura, pelo Departamento Jurídico e/ou pelo CEO da Mandaê.
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Termo de ciência
Código de Conduta

Declaro, para os fins legais, que estou ciente e de acordo com o presente Código
de Conduta da Mandaê, nada tendo a reclamar, pelo que neste ato, como colaborador,
me comprometo a observar todas e quaisquer regras aqui presentes.

Nome completo: ________________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________
Data de Admissão: ________ /________ /________
Assinatura:______________________________________________________________________
Data: ________ /________ /________
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Canal de Conduta Mandaê
compliance@mandae.com.br
Canal de Conduta do nosso site:
www.mandae.com.br/canal-de-conduta
Canal de Gente e Cultura
genteecultura@mandae.com.br

