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O QUE É E POR QUE TEMOS UM CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA?

O Código de Ética e Conduta  é um conjunto de normas e regras que servem para orien-

tar e disciplinar o comportamento de todos aqueles que possuem relações com a em-

presa, de modo que todo comportamento esteja de acordo com os princípios e valores 

aqui explicitados.

As orientações contidas neste Código visam estabelecer as normas de conduta pessoal e 

profi ssional de todos os colaboradores da Cinesystem, independentemente do cargo ou 

função que ocupem, de forma a tornar-se um padrão de relacionamento interno e com o 

público de interesse: clientes, outros colaboradores, sindicatos, parceiros, fornecedores, 

prestadores de serviços, concorrentes, sociedade, órgãos públicos e as comunidades em 

que a empresa atua, pois acreditamos que os princípios com os  quais gerenciamos nossa 

empresa são tão importantes quanto nossos produtos.

A QUEM ESTE CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA SE DESTINA?

Destina-se a todos os acionistas da empresa, diretores e membros do Conselho de Ad-

ministração, colaboradores, estagiários, parceiros de negócios, fornecedores e qualquer 

pessoa  que atue em nome da Cinesystem e suas sociedades controladas. E deve servir de 

referência para todos que prestarem serviços à empresa, para que compreendam o com-

promisso comum de seguir este Código, assegurando que os comportamentos estejam 

em conformidade com os valores e princípios previstos. 

COMO AGIR CERTO?

Para discernir se uma ação ou conduta é adequada, recomenda-se seguir os seguintes passos:

• Verifi car se a ação ou conduta está de acordo com a LEGISLAÇÃO em vigor;

• Verifi car se a ação ou conduta é coerente com este CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA e 

com quaisquer outras políticas internas da Cinesystem. 

PRINCÍPIOS

Ética Transparência                                                            

Empreendedorismo e Inovação                                                           Lealdade

Respeito aos Clientes, Parceiros e Fornecedores Comprometimento e Confi ança

Qualidade Fornecedores Valorização dos Colaboradores                                    
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A Cinesystem zela pelo cumprimento dos 

preceitos instituídos no presente Código, 

na lei de Sociedade por Ações e normativas 

da Comissão de Valores Mobiliários, Acor-

do de Acionistas, Estatuto Social, manual, 

normas internas e na legislação vigente, 

sobretudo no combate à corrupção, com-

prometendo-se a instruir e capacitar os 

seus colaboradores a fi m de que, cumprin-

do os mesmos preceitos, busquem promo-

ver uma prestação de serviço de qualidade.

Atendendo às políticas de ética e conduta, 

a Cinesystem:

• Pratica a igualdade, combatendo qual-

quer forma de discriminação e respei-

tando as características de todos, desdea 

contratação, promoção, acesso a treina-

mento, remuneração e desligamento;

• Comunica a todos, de forma clara e 

eficiente, a existência deste Código 

e as implicações cabíveis no caso de 

possíveis violações aos compromissos 

aqui assumidos;

• Aplica os princípios relativos à saúde, 

à segurança e ao meio ambiente, cons-

cientizando os colaboradores sobre a 

importância da aplicação destes e ou-

tros princípios;

• Proíbe e repudia a utilização de mão-

de-obra escrava, análoga à escravidão 

ou mão-de-obra infantil, exceto com 

relação ao cumprimento dos projetos 

de aprendizagem amparados pela Lei 

10.097/2000;

• Combate qualquer forma de corrupção, 

lavagem de dinheiro e formação de car-

tel, procedendo à imediata denúncia às 
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autoridades competentes, caso sejam 

identifi cadas tais práticas.

1.1 – Governança Corporativa

De forma hierárquica, a Cinesystem é regi-

da pela lei nº 6.404/1976 (lei das Socieda-

des por Ações), pelas normativas da Comis-

são de Valores Mobiliários (CVM), Acordo 

de Acionistas, Estatuto Social, além dos 

manuais e normativas internas.

Para os casos não previstos neste Código, 

os colaboradores e todos aqueles que pos-

suem relação com a Cinesystem devem 

observar as disposições de cada documen-

to relacionado acima.



São exigidos dos colaboradores da Cinesys-

tem os padrões de conduta descritos abai-

xo, sem prejuízo daqueles estabelecidos na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

princípios, normas internas e legislações:

• Executar seu trabalho de forma hones-

ta, leal, justa e efi ciente, prevalecendo o 

espírito de equipe e o trato cordial e de  

respeito com os colegas, superiores, su-

bordinados e clientes;

• Manter, na vida privada e profi ssional, 

uma conduta compatível com a dignida-

de do cargo ocupado e com a reputação 

do quadro de pessoal da empresa;

• Comprometer-se com o aperfeiçoamen-

to profi ssional e pessoal, investindo no 

autodesenvolvimento e participando 

ativamente dos programas de capacita-

ção oferecidos pela empresa;

• Alinhar-se com as metas da empresa, 

atuando de forma a contribuir com a 

equipe, por meio de sugestões, reco-

nhecimento de oportunidades, alerta ao 

desperdício e atitudes em prol da melho-

ria contínua;

• Atuar e encorajar colegas e partes rela-

cionadas a atuar profi ssionalmente, de 

forma ética e de modo a assegurar a cre-

dibilidade da empresa;

• Cumprir os compromissos expressa-

mente assumidos no contrato, acordo 

individual e coletivo de trabalho com 

zelo, comprometimento, atenção e com-

petência profi ssional;

• Atentar-se para o cumprimento do Códi-

go de Ética e Conduta, manuais, atos, nor-

mas, comunicados, procedimentos e ou-

tras instruções aprovadas pela empresa;
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• Informar a seus gestores imediatos todo 

e qualquer tipo de irregularidade que for 

encontrada, inclusive nos procedimen-

tos e documentos;

• Valorizar as ações solidárias, sociais e 

culturais promovidas pela empresa;

• Observar as boas maneiras com relação 

à postura em serviço.

Todos os colaboradores receberão um Ma-

nual Interno, com normativas e disposições 

internas da Cinesystem. Estas e demais 

normativas internas, inclusive as normas 

de segurança, procedimentos operacio-

nais e manual de crises devem ser rigoro-

samente seguidas pelos colaboradores.

Todos os colaboradores devem adotar uma 

conduta ética e moral, zelando pela boa ima-

gem, reputação e interesses da empresa.

2.1 – Recebimento de correspondências 

e mercadorias

Os colaboradores não devem divulgar o en-

dereço da empresa para recebimento/en-

trega de correspondências e/ou encomen-

das particulares. Além disso, o recebimento 

de correspondências/mercadorias na sede 

da empresa somente deverá ser feito por 

pessoas previamente autorizadas.

2.2 – Assinatura de documentos

Os colaboradores não estão autorizados 

a assinar/fi rmar documentos que geram 

obrigações/compromissos de qualquer na-

tureza à Cinesystem ou a qualquer pessoa 

a ela vinculada, sem a respectiva avaliação 

e rubrica dos supervisores e/ou gerentes, 



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA   |   CINESYSTEM   |   2019

D
A

 C
O

N
D

U
TA

 P
R

O
FISSIO

N
A

L D
O

S C
O

LA
B

O
R

A
D

O
R

ES

7

exceto se formalmente vinculado à sua ati-

vidade e autorizado nas normas e procedi-

mentos da empresa.

Ressalta-se que qualquer assunto relacio-

nado à Cinesystem deve ser tratado com 

confi dencialidade.

2.3 – Veracidade das informações

Todas as informações prestadas pelos co-

laboradores devem ser verídicas, claras e 

de acordo com a realidade, a fi m de pro-

piciar aos colegas, atuais e futuros, condi-

ções sufi cientes e concretas de avaliação 

das diversas situações e, principalmente, 

dos riscos de cada operação.

2.4 – Presentes, brindes e favores

É vedado aos colaboradores e a todos aque-

les que possuem relação com a Cinesystem: 

• Valer-se da infl uência do cargo para con-

seguir favores, presentes, gratifi cações e 

doações em benefício próprio;

• Receber, em razão de suas atribuições, 

comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, inclusive de caráter 

pessoal para viagens, hospedagens e ou-

tras atrações;

• Solicitar presentes, gratifi cações e/ou do-

ações de clientes, fornecedores e/ou ter-

ceiros, que se relacionem com a empresa, 

dentro e fora da empresa, direta ou indi-

retamente, com o intuito de infl uenciar 

decisão ou obter resultado que, de outro 

modo, não seria alcançável;

• Aceitar presentes que sejam ilegais ou 

que violem a moral e os bons costumes 

ou que possam, de qualquer forma ou 

meio, prejudicar a reputação e imagem 

da empresa.

• Oferecer presentes ou ingressos para 

evento de entretenimento com o obje-

tivo de infl uenciar ou recompensar um 

ato, decisão ou qualquer conduta em be-

nefício próprio ou de terceiros.

O oferecimento ou aceite de presentes em 

situações específi cas somente será permi-

tido se o valor do item oferecido não ultra-

passar R$ 100 (cem reais) e for adequado 

ao caso concreto, devendo-se evitar tudo 

que possa ou pareça comprometer a Ci-

nesystem ou quaisquer pessoas envolvi-

das e/ou a integridade do negócio, e que 

não viole legislação.

Como as presentes instruções não preveem 

todas as situações possíveis, devemos sem-

pre agir com o bom senso. E se a dúvida per-

sistir, deve-se consultar o superior hierár-

quico imediato ou o departamento jurídico. 

2.5 – Preconceito e discriminação

A Cinesystem respeita a cidadania e a plena 

realização de cada indivíduo na sociedade, 

promovendo um ambiente de trabalho li-

vre de qualquer hostilidade, preconceito ou 

discriminação. Por isso, tem como compro-

misso oferecer oportunidades igualitárias 

de crescimento profi ssional, prezando pela 

igualdade e valorização da diversidade nas 

relações de trabalho. Dessa forma, o rela-

cionamento profi ssional dentro da organi-

zação deverá ser pautado pelos valores da 

confi ança, honestidade, integridade, igual-

dade, imparcialidade e respeito mútuo.

É vedada qualquer forma de discriminação, 

desrespeito e exploração, seja em razão de 

sexo, preferência sexual, cor, religião, et-
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nia, convicção política, nacionalidade ou 

qualquer outro fator distintivo que possa 

ensejar a repressão, isolamento ou bullying. 

2.6 – Assédio

Não é admitido qualquer tipo de assédio, 

seja ele sexual, moral ou que envolva situ-

ações que confi gurem pressões, intimida-

ções ou ameaças no relacionamento entre 

colaboradores. Por essa razão, cabe a cada 

colaborador  garantir aos demais um am-

biente de trabalho livre de insinuações ou 

restrições de qualquer natureza, evitando 

possíveis constrangimentos.

As denúncias de assédio, fraude ou qualquer 

outra conduta que desrespeite esse Código 

poderão ser feitas ao Comitê de Ética pelo 

Canal do Colaborador: http://intranet.

cinesystem.com.br/suporte/index.php.

Salientando-se que toda denúncia rece-

bida, seja anônima ou não, será tratada 

com confidencialidade.

2.7 – Conduta fora da empresa

A empresa defende o livre exercício da ci-

dadania, incentivando cada colaborador a 

cumprir seu dever como cidadão e a par-

ticipar plenamente do processo político. 

No entanto, o colaborador que participar 

de atividade política deverá posicionar-se 

por si próprio e não como representan-

te da empresa, preservando a imagem da 

empresa em todos os atos que executar no 

livre exercício de suas atividades políticas.

Toda convicção política, fi losófi ca, social, 

econômica, sexual ou religiosa será respei-

tada pela empresa, desde que não interfi ra 

no seguro e correto desempenho da fun-

ção do colaborador.

É expressamente vedado o exercício de 

quaisquer atividades profi ssionais confl i-

tantes com o exercício do cargo ou função 

que sejam incompatíveis com o horário de 

trabalho dos colaboradores, bem como 

fazer parte de empresas ou iniciativas 

que concorram com quaisquer atividades 

da empresa.
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No exercício de suas funções profi ssionais, 

os colaboradores devem conduzir as rela-

ções comerciais em observância às leis, às 

práticas legais de mercado e às normas na-

cionais e internacionais relativas à ordem 

econômica e defesa da concorrência, uma 

vez que, além das relações internas entre 

os colaboradores, a Cinesystem possui re-

lações externas com fornecedores, clientes, 

prestadores de serviço, órgãos e agentes 

governamentais, entre outros. 

Portanto, todas as disposições deste Códi-

go serão aplicáveis aos terceiros (naquilo 

que lhes forem cabíveis), devendo tomar 

ciência e agir em conformidade com as di-

retrizes aqui elencadas, a fi m de estabele-

cer ou manter continuidade nas relações 

com a empresa.

Os valores e princípios éticos e morais aqui 

previstos são de suma importância para a 

empresa e norteiam as relações internas e 

externas, razão pela qual deverão ser evi-

tadas relações com empresas que, reco-

nhecidamente, não observam tais valores 

e princípios.

3.1 – Relação com Clientes

O diferencial da Cinesystem está no aten-

dimento ao cliente, por isso, é compromis-

so da Cinesystem contribuir para que as 

expectativas dos clientes sejam atendidas, 

buscando um relacionamento íntegro, cor-

dial e efi ciente. 

Nessa relação, os colaboradores possuem 

um importante papel, pois devem prestar o 

3. DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS

atendimento com agilidade, honestidade e 

profi ssionalismo, visando à plena satisfação 

dos clientes. É inadmissível qualquer com-

portamento que possa prejudicar a expec-

tativa e satisfação destes.

É vedado aos colaboradores:

• Assumir compromissos que não os habi-

tuais com clientes quaisquer que sejam 

as fi nalidades, salvo as exceções previs-

tas nas normas internas;

• Participar de negociações dentro da Ci-

nesystem, para o fi m de obter qualquer 

vantagem, ou utilizar o  cargo para con-

seguir benefícios particulares;

• Utilizar o nome da Cinesystem ao fazer 

negociações particulares;

• Participar, como sócio de empresa, de 

negociações internas com a Cinesystem,   

de forma a evitar  confl ito de interesses.

3.2 – Relação com Fornecedores

A escolha e a contratação de fornecedores 

são sempre baseadas em critérios técni-

cos, profi ssionais e éticos, alinhados com 

as diretrizes da empresa, para garantir a 

melhor relação custo/benefício, não sendo 

permitido favorecimento ou preferência 

de nenhuma natureza. Em vista disso, a 

Cinesystem exige que seus fornecedores 

sejam do mais alto nível de excelência, a 

fi m de ter os pedidos atendidos dentro dos 

prazos, especifi cações e qualidade previa-

mente negociados.

Os fornecedores e terceiros devem ter ciên-

cia de que a empresa tem a liberalidade de 

encerrar a relação de fornecimento quando 
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esta lhe acarretar prejuízos e, sobretudo, 

quando não houver observância de requisi-

tos de ordem legal, tributária e/ou ética.

3.3 – Relação com Concorrentes

A empresa respeita a livre concorrência/

iniciativa e o relacionamento diplomático 

com seus pares e concorrentes de mercado, 

sendo imprescindível aos colaboradores a 

observância dos princípios concorrenciais 

de mercado, devendo preservar em absolu-

to sigilo todas as informações estratégicas, 

que possam ser prejudiciais ou de interesse 

da empresa.

Não é permitido manter entendimentos 

com os concorrentes da Cinesystem visan-

do a fi xação de preços e/ou condições de 

venda, adotar ou infl uenciar a adoção de 

uma conduta comercial uniforme ou pré-a-

cordada, dividir mercados e subordinar a 

venda de um produto a outro.

3.4 – Relação com Acionistas

O relacionamento com acionistas deve se 

basear na governança vigente, por meio 

dos órgãos superiores de decisão instala-

dos na empresa. 

A comunicação deve ser precisa, transpa-

rente e tempestiva sobre informações que 

lhes permitam acompanhar as atividades 

da empresa.
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O colaborador deve atentar-se sempre para 

que a vida privada não interfi ra na atuação 

profi ssional. Por isso,  deve zelar para que 

suas ações não gerem confl itos com os inte-

resses da empresa nem causem danos à sua 

própria imagem e reputação. 

Nesse sentido, a empresa exemplifi ca, no 

presente Código, alguns interesses da vida 

privada do colaborador que podem confl i-

tar ou mesmo prejudicar o exercício de sua 

função na empresa.

4.1 – Confl ito de Interesses

Confl itos de interesse são estabelecidos 

quando colaboradores utilizam a infl uência 

do cargo para agir de forma a obter inte-

resses particulares, em proveito próprio ou 

alheio, contrapondo os interesses da em-

presa ou prejudicando outrem. Tal prática é 

vedada. E orienta-se aos colaboradores que 

não se deixem infl uenciar por interesses 

pessoais ou familiares no exercício da fun-

ção, contrapondo os interesses da empresa.

Com o objetivo de estabelecer as diretrizes 

para prevenir, identifi car e gerir qualquer si-

tuação de confl ito de interesses que possa 

surgir, o colaborador deverá:

• Renunciar os seus interesses pessoais, 

de familiares e amigos em transações de 

qualquer natureza realizadas na empresa;

• Não exercer/ocupar duas posições si-

multâneas ou cargos diferentes que pos-

sam entrar em confl ito;

• Identifi car e evitar confl itos de interes-

ses potenciais, aparentes e reais;

• Impedir a interferência, pela família e 

4. DAS RELAÇÕES PRIVADAS

amigos, no desempenho das funções 

profi ssionais.

Caso algum colaborador esteja diante de 

um confl ito de interesse, seja por conduta 

própria ou de outrem, deve relatá-lo à dire-

toria, que instruirá sobre as medidas a se-

rem adotadas.

4.2 – Atividades externas

É proibido aos colaboradores do Cinesystem:

• Envolver-se, como sócio de alguma empre-

sa, em operações da Cinesystem. Também 

é proibido que parentes próximos  (cônju-

ge, ascendente, descendente) mantenham 

as mesmas relações com a empresa;

• Envolver-se em situações comerciais, tais 

como negociações, investimentos, contra-

tações nas quais haja interesse particular, 

direto ou indireto, mantendo assim a cre-

dibilidade em sua conduta profi ssional. 

4.3 – Relação com familiares

Para efeito de transparência, a empresa 

deve ser comunicada de eventuais relações 

de afeto ou desafeto que venham a se esta-

belecer entre colaboradores ou entre cola-

boradores e fornecedores e/ou clientes, a 

fi m de que não ocorram práticas de favore-

cimento e/ou confl ito de interesses.

4.3.1 – Dentro da Empresa

Colaboradores com vínculos familiares de 

primeiro e segundo grau ou cônjuges não 

poderão manter vínculo de subordinação 

hierárquica, direta ou indireta, não poden-

do ser subordinados ao mesmo gestor.
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A contratação de profi ssionais que se en-

quadrem em grau de parentesco com co-

laboradores só poderá ser efetivada me-

diante autorização da diretoria ou às regras 

preliminarmente estabelecidas no Estatuto 

ou Acordo de Acionistas da Companhia. 

O colaborador deve informar à empresa a 

existência de participação, a título de pro-

priedade ou sociedade, de quaisquer fami-

liares diretos (cônjuge, fi lhos, pais, irmãos) 

em empresas que mantenham relações co-

merciais com a Cinesystem, com o objetivo 

de que se evite qualquer prática protecio-

nista de confl ito de interesses.

4.3.2 – Fora da Empresa

A empresa deve ser informada quanto a vín-

culo de parentesco direto ou indireto (fi lho, 

cônjuge, pais, irmãos, primos, tios) de cola-

boradores com pessoas que exerçam cargos 

de liderança em concorrentes, fornecedo-

res, instituições fi nanceiras que transacio-

nam com a Cinesystem ou no Governo.

4.4 – Participação e uso das mídias sociais

Apenas pessoas autorizadas poderão re-

alizar contatos com a mídia em nome da 

Cinesystem, sendo que colaboradores não 

autorizados devem expressar-se em nome 

próprio, desvinculado da empresa.

Para todos os colaboradores da empresa 

e suas controladas é proibida a publicação 

ou divulgação de conteúdo nas redes so-

ciais que:

• Possam causar qualquer tipo de prejuízo à 

empresa ou terceiros ou impactar negati-

vamente a imagem da empresa.

• Contenham declarações difamatórias, in-

formações que depreciam colaboradores 

ou incitem qualquer tipo de preconceito.

• Contenham informações consideradas es-

tratégicas ou confi denciais.

• Defendam ou possibilitem a realização de 

atividades ilegais, imorais e/ou antijurídicas.

• Possam ser interpretados indevidamente 

como posições da empresa.

• Não sejam coerentes com a missão, valo-

res e princípios da empresa.

• Infrinjam direitos de licenças de uso, au-

tor, marcas ou patentes, sem autorização 

expressa do autor e/ou da empresa.

Os colaboradores devem ter atenção espe-

cial ao usar os recursos de TI oferecidos pela 

empresa, como o e-mail e o acesso à internet, 

na medida em que não é permitida a trans-

missão ou acesso a conteúdo inadequado.

Conteúdos impróprios incluem:

• Pornografi a e obscenidades;

• Atividades contra o patrimônio público ou 

de terceiros;

• Discriminação e racismo;

• Terrorismo;

• Propagação intencional de vírus, worms, 

Cavalos de Tróia, ou programas de contro-

le de outros computadores (Back Offi ce, 

Netbus, etc);

• Jogos.

O uso pessoal é permitido, desde que seja 

ocasional e limitado. O uso privado nun-

ca pode afetar a produtividade no traba-

lho. Acessar o internet banking, consultar 

resultados de exames ou procurar o tele-

fone de um médico são exemplos de uso 

pessoal permitido.



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA   |   CINESYSTEM   |   2019

D
A

S R
ELA

Ç
Õ

ES P
R

IV
A

D
A

S

13

Em caso de dúvidas, em que o colaborador 

se depare com uma situação ou comentá-

rio diante do qual não saiba como proce-

der, ou identifi que uma polêmica ou crítica 

envolvendo as atividades da empresa, bus-

que orientação com a área de Comunica-

ção Corporativa, junto ao Departamento 

de Marketing.
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5.1 - Confi dencialidade

A empresa espera que todos os seus assun-

tos, sem exceção, sejam tratados com sigilo 

e confi dencialidade.

5.2 – Informações privilegiadas

Todos os projetos, programas de desenvol-

vimento, invenções ou melhorias desen-

volvidas dentro da organização são de pro-

priedade da Cinesystem. Por essa razão, 

todos os colaboradores que, por força de 

suas funções, tomarem conhecimento de 

informações privilegiadas ou estratégicas, 

são responsáveis por tratá-las de forma 

confi dencial, não sendo permitida a divul-

gação dessas informações sem a devida e 

expressa autorização.

Todos os colaboradores devem guardar sigi-

lo sobre operações da empresa, bem como 

sobre quaisquer informações ainda não 

tornadas públicas, das quais tenha conhe-

cimento por sua atuação profi ssional. Toda 

comunicação do colaborador com terceiros 

e concorrentes, naquilo que envolver a em-

presa, deverá ter expressa autorização por 

pessoa responsável para essa designação.

A Cinesystem cumpre as normas mais 

rígidas na manutenção dos registros fi-

nanceiros e das contas da companhia, as-

segurando que as divulgações feitas nos 

relatórios e documentos apresentados à 

Comissão de Valores Mobiliários e Bol-

sas, e em outras comunicações públicas, 

sejam completas, corretas, exatas, opor-

tunas e compreensíveis.

5. DA CRIAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÕES

5.3 – Senhas particulares

Tendo sempre em vista a proteção das in-

formações de propriedade da empresa, 

o colaborador não deve compartilhar as 

senhas de acesso à rede e aos sistemas in-

ternos com outros colaboradores e/ou ter-

ceiros, uma vez que a senha é pessoal e in-

transferível. Além disso, todas as atividades 

efetuadas são registradas e associadas à se-

nha do usuário, de modo a responsabilizá-lo 

no caso de irregularidades ocasionadas por 

seu uso indevido.

5.4 – Propriedade intelectual

Considera-se de propriedade da empre-

sa toda e qualquer produção de conteúdo 

pelos colaboradores no exercício de sua 

função ou em razão dela, incluindo-se as in-

formações não públicas que, se divulgadas, 

podem ser usadas pelos concorrentes, for-

necedores ou clientes. 

São informações não-públicas as informa-

ções técnicas, fi nanceiras, de previsões de 

negócios ou reestruturação da empresa que 

sejam confi denciais e de acesso restrito, 

além de todas as negociações comerciais.

Não é permitido ao colaborador da Cinesystem:

• Copiar documentos de acesso restrito 

para mídias pessoais;

• Compartilhar informações referentes a 

projetos, processos e produtos;

• Apropriar-se de programas de software, 

direitos autorais e projetos patenteados 

e/ou legalmente protegidos, parcial ou in-

tegralmente, além de marcas, sendo todas 

essas de propriedade da empresa;
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• Usar HD externo ou similares, pendrives e 

quaisquer mídias/ferramentas que sirvam 

para armazenamento de informações nas 

dependências da empresa.

Todas as informações apresentadas à Co-

missão de Valores Mobiliários e Bolsas, e 

em qualquer outra comunicação pública, 

serão completas, integras e precisas, cum-

prindo as normas mais rígidas de manuten-

ção dos registros fi nanceiros e das contas 

da companhia.
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Considera-se patrimônio da Cinesystem 

toda a estrutura física e propriedade inte-

lectual a que se tem acesso, a exemplo de 

marcas, matérias-primas, instalações, veí-

culos, equipamentos, valores, maquinário, 

tecnologia, conceitos, know-how, estraté-

gias de negócios, planos, bem como toda e 

qualquer informação sobre as atividades da 

empresa. O tempo no trabalho e o produto 

das atividades dos colaboradores também 

são considerados ativos da Cinesystem.

É dever de todos os colaboradores:

• Zelar pela boa conservação, higiene, segu-

rança e limpeza no local de trabalho e nas 

instalações, equipamentos e máquinas, 

comunicando as anormalidades aos gesto-

res imediatos;

• Alertar acerca de procedimentos duvido-

sos que insinuam fraude ou apropriação 

de bens e valores da empresa, evitando 

que a omissão seja interpretada como 

cumplicidade;

• Utilizar materiais, equipamentos, progra-

mas/softwares, internet, e-mail, utensílios 

e veículos da empresa para fi ns exclusivos 

aos interesses da empresa.

O colaborador, quando na posse de qual-

quer bem, deverá utilizá-lo como se fosse 

seu, protegendo-o de quaisquer avarias e 

agindo com cautela, de forma a protegê-lo 

contra perda, roubo e dano. Caso seja cons-

tatada destruição, dano e mau uso dos itens 

fornecidos, o colaborador deverá ressarcir o 

produto, ou seu respectivo valor, à empresa, 

sendo que para ressarcimentos, a empresa 

considerará a especifi cação idêntica ou si-

6. DA UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA

milar do produto danifi cado/destruído.

Caso o colaborador precise utilizar equipa-

mentos a que não tem acesso, deve procu-

rar o gerente para solicitar a autorização 

de utilização. Além disso, é vedado ao co-

laborador conceder/emprestar qualquer 

máquina ou equipamento da empresa sem 

a devida autorização da gerência.

A responsabilidade administrativa não 

exime o colaborador e o prestador de 

serviços da responsabilidade civil ou cri-

minal cabível.

6.1 – Cessão de direitos de imagem

A empresa possui câmeras de circuito inter-

no de imagem por questões de segurança 

patrimonial, sendo que todos os colabora-

dores e terceiros devem estar cientes que 

suas imagens serão gravadas diariamente, 

nos termos autorizados por lei.

O colaborador, ao fi rmar o Termo de Com-

promisso ao fi nal do presente Código de 

Ética e Conduta, autoriza a Cinesystem a 

utilizar o teor da sua imagem registrada 

pelas câmeras do circuito interno, por tem-

po indeterminado, para fi ns de divulgação 

comercial e todos os fi ns legais, devendo 

ser mantido e respeitado o teor do conte-

údo apresentado.
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A Cinesystem estimula, desenvolve e apoia 

ações sociais e empresariais locais voltadas 

à sustentabilidade, tais como cultura, es-

porte, direitos da criança e do adolescente, 

valorização da família, entre outros, que tra-

gam impactos positivos para a comunidade 

e o meio ambiente e estejam de acordo com 

a legislação e normas vigentes.

7. DO MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE
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A Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estran-

geira, em termos gerais, proíbe rigorosamen-

te o pagamento de subornos com a fi nalida-

de de obter, reter ou direcionar um negócio.

A Cinesystem e seus colaboradores estão 

comprometidos a conduzir os negócios de 

maneira legal, ética, transparente e profi s-

sional. Portanto, essa é a conduta que a em-

presa deve aplicar durante a condução dos 

negócios e perante a lei anticorrupção.

A Política de Combate à Corrupção (“Políti-

ca”)  tem o objetivo de assegurar a todos os 

seus aderentes que compreendam os requi-

sitos da Lei Anticorrupção, as práticas pre-

ventivas de combate à corrupção, as san-

ções legais e internas, bem como reforçar a 

obrigatoriedade de seu cumprimento. Des-

sa forma, a empresa reitera o compromisso 

com os princípios de governança corpora-

tiva: transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa.

A inobservância no cumprimento da lei 

anticorrupção pode resultar em sérias pe-

nalidades para a empresa ou para os cola-

boradores e representantes, incluindo até 

responsabilidade criminal para a pessoa físi-

ca envolvida com pagamentos fraudulentos 

ou com conhecimento e aprovação de tais 

pagamentos; e ações disciplinares pela em-

presa, quando for por parte dos colaborado-

res, incluindo rescisão do contrato e perda 

de benefícios.

8. DA POLÍTICA DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Todos aqueles que atuam em nome da Ci-

nesystem são obrigados a cumprir as nor-

mas e procedimentos abaixo detalhados, 

que são destinados a garantir o cumpri-

mento das Leis Anticorrupção, em especial 

a Lei nº 12.846/2013. Havendo dúvidas 

sobre o presente Código, alguma lei ou re-

gulamentação anticorrupção, deve pedir 

esclarecimentos ao seu gestor imediato ou 

ao Canal do Colaborador que, se necessá-

rio, buscará apoio com a área Jurídica ou 

até mesmo advogados externos para os 

devidos esclarecimentos.

8.1 – Defi nições

No intuito de facilitar o entendimento da 

Lei Anticorrupção, seguem defi nições alusi-

vas aos termos da legislação que devem ter 

os signifi cados estabelecidos abaixo:

I – LEI - Signifi ca todas as leis e regula-

mentos relacionados com anticorrupção, 

incluindo:

(a) legislação específi ca – Lei 12.846/2013;

(b) convenções e pactos internacionais dos 

quais o Brasil seja signatário.

II – CORRUPÇÃO - É abuso de poder ou 

autoridade, para obter vantagens para si.

III – SUBORNO – é uma forma de cor-

rupção e consiste da oferta, doação, rece-

bimento de algo de valor em troca de um 

tratamento favorável por uma empresa, au-

toridade ofi cial ou servidor público.

IV – AUTORIDADE PÚBLICA - Inclui, mas 

não se limita a:

(a) Qualquer agente ou empregado de enti-
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dade governamental, departamento, órgão 

ou entidade assemelhada a órgão governa-

mental, membros do poder executivo, legis-

lativo e judiciário.

(b) Qualquer pessoa que exerça atividades 

públicas em/ou para departamentos, enti-

dades ou órgãos do governo (mesmo que 

eles não sejam empregados de tais depar-

tamentos, entidades ou órgãos do governo).

(c) Qualquer pessoa empregada por depar-

tamento, empresas, corporações, institui-

ções públicas e associações cíveis perten-

centes ao governo, que realizam atividades 

ou deveres de organização, liderança, su-

pervisão ou administração, ou pessoa de-

signada ou enviada por entidade governa-

mental ou por entidade de nível superior de 

empresas estatais, instituições públicas ou 

associações cíveis que realizam atividades 

de organização, liderança, supervisão e ad-

ministração para qualquer empresa estatal, 

entidade ou associação pública, e

(d) Qualquer empregado, familiar ou paren-

te ou ainda, associado de negócios próximo 

do mesmo, incluindo empregados de em-

presas estatais que exerçam atividades de 

liderança ou gerenciamento.

V – ENTIDADE GOVERNAMENTAL - 

Uma entidade governamental refere-se a 

empresas comerciais, instituições, agências, 

departamentos e órgãos de propriedade ou 

controlados pelo governo e outras entida-

des públicas (quer a participação ou con-

trole seja total ou parcial), inclusive institui-

ções de pesquisa, universidades e hospitais.

VI – FAMILIAR ou PARENTE DE UMA AU-

TORIDADE PÚBLICA - Inclui todas as pesso-

as consideradas como familiares e parentes, 

de acordo com o Código Civil. Estes termos 

incluem avôs, pais, fi lhos, netos, tios, primos 

e cônjuges de uma AUTORIDADE PÚBLICA.

VII – ASSOCIADO DE NEGÓCIOS DE 

UMA AUTORIDADE PÚBLICA - Inclui 

todas as pessoas que são atuais ou antigos 

sócios, contratadas, colegas, empreende-

dores conjuntos, co-investidores, consul-

tores, conselheiros, administradores, ou 

que tenham qualquer outro interesse fi -

nanceiro comum ou relação pessoal signi-

fi cante com a autoridade.

VIII – SUBCONTRATADO - Qualquer 

agente, prestador de serviços, consultor, 

distribuidor, contratado, vendedor, for-

necedor, ou outros empregados terceiri-

zados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, 

contratados para auxiliar a empresa em 

qualquer função ou negócio que exigirá, ou 

poderá exigir, ou envolver interação com 

qualquer nível de governo para a realiza-

ção de uma tarefa específi ca, dentre as de-

fi nidas neste Código.

IX – PAGAMENTO FACILITADOR - É 

um pequeno pagamento a servidor públi-

co para assegurar ou agilizar a execução de 

uma ação ou serviço a que uma pessoa ou 

empresa tenha direito normal e legal. Por 

exemplo: pequenos pagamentos destina-

dos à obtenção de autorizações, licenças e 

outros documentos ofi ciais; processamento 

de documentos governamentais, como vis-

tos e ordens de serviço, entre outros.

X – LAVAGEM DE DINHEIRO - É um con-

junto de operações comerciais ou fi nancei-

ras que buscam a incorporação na econo-



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA   |   CINESYSTEM   |   2019

D
A

 P
O

LÍ
T

IC
A

 D
E 

C
O

M
B

A
T

E 
À

 C
O

R
R

U
P

Ç
Ã

O
 

20

mia dos recursos, bens e serviços que se 

originam ou estão ligados a atos ilícitos.

XI – VANTAGEM OU PAGAMENTO IN-

DEVIDO - Pagamentos em dinheiro e qual-

quer transferência de valor, tangível ou in-

tangível, para infl uenciar ou recompensar 

qualquer ato ofi cial ou decisão de um ser-

vidor público.

XII – COISA DE VALOR - Para fi ns deste 

Código, coisa de valor inclui dinheiro, pre-

sentes, viagens, entretenimento, ofertas 

de emprego, refeições a trabalho. Qualquer 

item de valor pode também incluir patro-

cínio de eventos, bolsas de estudo, apoio a 

pesquisas e contribuições benefi centes so-

licitadas, ou em benefício de um funcionário 

do governo, seus familiares, mesmo que se-

jam em benefício de uma organização bene-

fi cente legítima.

8.2 – Regras e Procedimentos 

Anticorrupção

As regras e procedimentos envolvem os 

seguintes itens, abrangendo servidores 

públicos:

I – SUBORNO – todos aqueles que possuem 

relações com a Cinesystem estão proibidos 

de praticar suborno, seja oferecendo van-

tagem indevida, pagamentos, presentes, ou 

a transferência de qualquer coisa de valor 

para qualquer servidor público (incluindo 

familiares deles) para infl uenciar ou recom-

pensar qualquer ação ofi cial ou decisão de 

tal pessoa em benefício da empresa.

Não haverá qualquer punição ao colabora-

dor por atraso ou perda de negócios, em ra-

zão da negativa do suborno.

II – REFEIÇÕES, VIAGENS E ENTRETENI-

MENTO - Não é permitido oferecer refei-

ções, viagens ou entretenimento a servido-

res públicos para infl uenciar ou compensar 

impropriamente um ato ou decisão ofi cial, 

como compensação real ou pretendida para 

qualquer benefício à empresa.

III – PRESENTES, BRINDES - Nenhum 

presente ou brinde poderá, em hipótese 

alguma, ser dado em troca de tratamento 

favorável inapropriado do servidor público, 

visando qualquer benefício.

IV – PAGAMENTOS FACILITADORES - É 

proibida a realização de pagamentos com 

o intuito de facilitar ou acelerar ações de 

servidores públicos.

V – CONTRIBUIÇÕES A CAUSAS BENE-

FICENTES - Doações devem ser realizadas 

apenas por razões fi lantrópicas legítimas, 

como para servir aos interesses humanitá-

rios e de apoio às instituições culturais ou 

educacionais. Não é permitido fazer uma 

doação em troca de um específi co trata-

mento da empresa por um servidor público 

e nem sequer realizar contribuições em tro-

ca de favores com qualquer servidor públi-

co, mesmo que o favorecido seja uma insti-

tuição benefi cente genuína.

VI – CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS - Os co-

laboradores não poderão utilizar a Cinesys-

tem ou recursos privados para fazer doações 

a partidos políticos, campanhas políticas ou 

candidatos para cargo público em nome da 

empresa. Qualquer contribuição ou doação 

feita a partidos políticos, campanhas polí-

ticas e/ou candidatos a cargos públicos so-
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mente pode acontecer se tiver autorização 

na legislação e, ainda assim, deve seguir os 

mais estritos padrões legais e éticos, portan-

to, deve necessariamente, estar de acordo 

com a lei e os requisitos e limites estabeleci-

dos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

VII – PATROCÍNIOS - Eventuais patro-

cínios deverão ser baseados em contratos 

formalizados entre a empresa e instituições 

que receberão o mesmo. A empresa man-

tém um processo interno de aprovação des-

ses patrocínios junto à diretoria.

8.3 – Violações e Sanções Aplicáveis

Todos os colaboradores são responsáveis 

por comunicar qualquer violação e suspeita 

de violação ao presente Código, sendo que 

tal comunicação deverá ser direcionada ao 

Canal de Denúncias, um meio de comunica-

ção independente, indicado abaixo:

http://intranet.cinesystem.com.br/

suporte/index.php

Acesse: Canal do Colaborador

Independente das denúncias serem identi-

fi cadas ou anônimas, a Cinesystem tomará 

medidas para proteger a confi dencialidade 

de qualquer denúncia sujeita à lei aplicável, 

regulamentação ou processo judicial, não 

permitindo ou tolerando qualquer tipo de 

retaliação contra os denunciantes.

Além das penalidades que são impostas 

pela legislação, violações da política anti-

corrupção poderão ser punidas com medi-

das disciplinares que podem incluir rescisão 

de contrato do colaborador e parecer para 

instauração de processo.
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9.1 – Comitê de Ética

É de competência do Comitê de Ética fi sca-

lizar e investigar se o atendimento às dire-

trizes contidas neste Código, bem como as 

leis, regras e normas internas estão sendo 

cumpridas, analisando e apurando todas as 

ocorrências a este vinculadas.

O Comitê é formado por um grupo com-

posto por membros da Diretoria, setor de 

Recursos Humanos e Jurídico, responsável 

pela agenda e uniformização das condutas 

aqui disciplinadas. 

9.2 – Vigência e atualizações

O presente Código de Ética e Conduta vi-

gorará por tempo indeterminado e será 

atualizado para refl etir mudanças nas leis, 

políticas e práticas da empresa. As atuali-

zações serão disponibilizadas no portal da 

Cinesystem, devendo cada colaborador se 

comprometer a acessá-lo para conhecer as 

novas informações.

9.3 – Violações ao Código e Medidas Dis-

ciplinares

As diretrizes deste Código espelham os 

valores e princípios da empresa, sendo de 

suma importância o estrito cumprimento de 

todas as suas disposições por todos aqueles 

que possuem relação com a Cinesystem, 

ressaltando que a adesão a esse Código é 

condição para a permanência  da relação 

com a empresa.

O não cumprimento deste Código acarretará 

as seguintes medidas disciplinares, sem pre-

juízos de eventuais punições cível e criminal.

9. DA GESTÃO DO CÓDIGO

a) Orientação;

b) Advertência verbal;

c) Advertência escrita;

d) Suspensão;

e) Rescisão.

As penas não serão, necessariamente, apli-

cadas em forma gradativa, podendo ser apli-

cadas cada uma delas de forma autônoma, 

independente da gravidade, devendo a me-

dida disciplinar ser razoável e proporcional 

ao descumprimento. Faltas semelhantes de-

vem receber sanções semelhantes.

Os prestadores de serviços que transgredi-

rem as normas deste Código estarão sujeitos 

às penalidades previstas nos seus respecti-

vos contratos.

9.4 – Denúncia

As denúncias recebidas serão analisadas 

pelo Comitê de Ética de forma sigilosa, 

não expondo o denunciante e não violan-

do qualquer direito, protegendo-o contra 

quaisquer tipos de retaliações, preservando 

a sua integridade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dúvidas de interpretação ou casos não previstos neste código devem ser apresenta-

das ao Departamento Jurídico, que deverá esclarecê-las de forma rápida e efi caz. 

Para os casos não previstos neste Código, serão resolvidos à luz da Constituição Federal 

vigente, pelo Código Civil, pela lei das Sociedades por Ações e normativas da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), acordo de acionistas, Estatuto Social, normativas internas, 

pela Consolidação das Leis do Trabalho e toda e qualquer legislação comum pertinente.

O presente Código de Ética e Conduta integra o contrato individual de trabalho, os con-

tratos de prestação de serviços e quaisquer outros contratos fi rmados. A ação regu-

ladora nele contida estende-se a todos os colaboradores, diretores e acionistas, sem 

distinção hierárquica, e supre os princípios gerais de direitos.

Cada colaborador receberá um exemplar do presente Código, declarando por escrito 

tê-lo recebido, lido e estar de acordo com todos os seus preceitos, não podendo alegar 

desconhecimento das diretrizes constantes do presente Código, em nenhuma hipótese 

ou sob qualquer argumento.

A empresa, por meio de seus gestores, providenciará periodicamente a realização de 

palestras, treinamentos e/ou integrações dos colaboradores com a fi nalidade de apre-

sentar o Código de Ética e Conduta e expor a importância do seu cumprimento em be-

nefício da empresa e da sociedade.




