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Apresentação

O presente CÓDIGO reúne as principais

diretrizes de comportamento que o colaborador

da BLU deve seguir para conduzir as suas

atividades profissionais dentro da Instituição.

Além de uma diretriz, esse CÓDIGO apresenta

norteadores que representam as atitudes que a

BLU considera adequadas, bem como as

melhores práticas adotadas pela BLU.

Abrangência

O Código de Ética e Conduta está 

fundamentado em nossos Valores. 

Um conjunto de princípios éticos 

e de conduta que deve orientar a 

atuação de todas as empresas 

do grupo BLU e de todos os 

colaboradores, parceiros, 

terceiros e fornecedores de forma 

única e abrangente em todas as 

relações.



Nossos Valores

Alta 

Performance

Respeito e 

Igualdade

Cabeça de 

Dono 

Profundidade
no Entendimento 

de Clientes e 
Soluções 

Tratar todos de forma igual e 

transparente, dentro e fora da 

empresa, independente de 

cargo, posição, credo, cor, 

gênero, etc.

Isso é inegociável!

Nosso sucesso se baseia em conhecer 

profundamente nossos clientes (varejo, 

indústria, representante e clientes 

internos) e como nossas soluções 

resolvem seus problemas. 

Estamos sempre pensando no melhor 

para a companhia e perseguindo de 

forma obsessiva nossos objetivos até o 

final, independente das áreas e pessoas 

que precisem ser envolvidas, partindo 

para a ação de forma pragmática e 

eficiente sem medo de errar.

Valorizamos a dedicação e 

excelência na entrega, sem com 

foco em resultado, e todos são 

recompensados de forma 

meritocrática.
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Comprometimento Individual

É minha responsabilidade conhecer e cumprir minhas obrigações, orientado pelas seguintes práticas:

• Atuar com respeito, observando os valores d BLU e os mais altos padrões de integridade e de negociação justa, repudiando 

qualquer forma de corrupção;

• Atuar prezando a organização interna e definição de responsabilidades; 

• Atuação profissional com competência e diligência; 

• Atuar de acordo com as melhores práticas existentes; 

• Observar as normas e legislações aplicáveis ao negócio da BLU; 

• Cooperar para o bom relacionamento com os órgãos reguladores; 

• Manter sigilo profissional; 

• Abster-se de comentários inapropriados no ambiente de trabalho; 

• Realizar, através do canal específico, denúncias referentes a irregularidades, desvios de conduta ou atos em desconformidade 

com os preceitos desse código;

• Realizar avaliação de desempenho conforme os parâmetros definidos e apresentados pela área de Gente & Gestão.



Condutas esperadas 

Agir com a devida diligência no cumprimento de suas obrigações 

com o mais alto grau de integridade, profissionalismo, 

impessoalidade e imparcialidade em relação às suas atividades; 

Atuar e encorajar os demais colaboradores da BLU a atuar 

profissionalmente de forma ética; 

Reportar qualquer incidente, ação que testemunhado ou tenha 

conhecimento relacionados à assédio moral e/ou sexual, violência 

de qualquer natureza, abuso sexual, negligência ou omissão, ao 

gestor imediato, Compliance ou Canal de Denúncia que tenha 

ocorrido com outros colaboradores da BLU;

Manter o sigilo e a privacidade de todas as informações da 

Empresa e operações dos clientes e fornecedores;

Entender as necessidades dos varejistas, fornecedores, reps e 

clientes e indicar soluções financeiras e tecnológicas que atendam 

aos seus interesses sem prejudicar os nossos negócios;

Respeitar as orientações, procedimentos e horários estabelecidos 

em seu contrato de trabalho;

Zelar pelo nome e imagem da BLU no ambiente de trabalho, nas 

redes sociais e demais fóruns externos;

Utilizar de forma responsável os benefícios recebidos (plano de 

saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição e 

demais benefícios);

Respeitar a liberdade de escolha de cada um, trabalhando de 

forma colaborativa, incentivando a diversidade de ideias e diálogo 

construtivo;

Consultar as áreas do Jurídico e Compliance e Gente & Gestão, 

sempre que houver dúvida, antes de agir.
Ser isento na tomada de decisões, sem preconceito ou preferências 

individuais;

Tratar com profissionalismo e respeito os colegas de trabalho, 

independente de qualquer desavença ou divergência particular;

Cumprir com os prazos acordados, como entrega de projetos e 

retorno as solicitações por e-mail;



Condutas não aceitas 

Falar de forma agressiva, utilizar palavrões ou palavras ofensivas, 

que possam prejudicar as relações e gerar constrangimento para os 

outros; 

Utilizar apelidos ou contar piadas que possam gerar 

constrangimento ao colegas e pessoas de relacionamento da BLU;

Solicitar favores ou serviços pessoais para colegas de trabalho 

(colaboradores da BLU); 

Ocultar erros, rasurar ou adulterar documentos, cadastros ou criar 

documentos ou registros falsos para induzir outras pessoas a 

entendimentos incorretos;

Representar legalmente a Instituição (quando for o caso) de forma 

contrária a este código;

Utilizar roupas transparentes, decotes, vestes que fazem referência 

a times (exceto em campanhas promovidas pela BLU), e que fazem 

referência a partidos políticos;

Usar seu cargo, função ou informações para influenciar decisões 

que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros;

Usar para fins particulares ou repassar a terceiros, tecnologias, 

metodologias, e outras informações de propriedade da BLU, ou por 

ela desenvolvidas ou obtidas;

Manifestar-se publicamente em nome da empresa, sem prévia 

autorização;

Vincular sua opinião à BLU;

Realizar práticas de jogos de azar, durante o horário de expediente, 

e prejudicar o desempenho de seu trabalho;

Portar ou fazer uso de drogas ilícitas, ou bebidas alcoólicas 

(durante o expediente de trabalho), bem como estar sob efeito 

dessas substancias durante a jornada de trabalho;

Utilizar inadequadamente um atestado médico;

Comercializar e ou vender produtos, assim como portar quaisquer 

tipos de armas dentro das instalações da BLU;

Realizar marcação inapropriada do ponto eletrônico dentro da 

jornada de trabalho estabelecida;

Dar um feedback incompleto a um colaborador de sua equipe, 

somente com aspectos positivos ou negativos não condizentes com 

a realidade.



Diariamente nos relacionamos com diversos 

públicos e a BLU acredita em um 

comportamento ético, dentro ou fora da 

Empresa, orientando seus colaboradores a 

adotarem o uso de práticas de acordo com 

valores e inspirando e orientado a conduta 

que cada pessoa irá se orientar.

Relações 

Fornecedores

Colegas de Trabalho

Reguladores

Mercado

Acionistas

Amigos

Setor público

Família

Formadores de opinião

Concorrentes

Representantes

Varejista
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Sempre que houver subordinação direta e relacionamento afetivo entre

colaboradores, tema deverá ser submetido ao Comitê de Ética e Compliance.

Relacionamento afetivo 
entre colaboradores

A BLU orienta a conduta respeitosa com os demais colaboradores, não

permitindo falta de respeito, assédio moral e/ou sexual, abuso de poder,

intimidação, preconceito ou qualquer outro tipo de agressão física e/ou verbal.

É proibida qualquer atitude preconceituosa ou discriminação em função de:

raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual,

diferenças étnicas, necessidades especiais ou posição social. Assim, a BLU,

busca proporcionar oportunidades iguais de trabalho e tratamento justo para

todos os colaboradores, independente da função que desempenhem.

Se for verificado um comportamento que envolva preconceito, discriminação ou

assédio, por parte de um profissional da BLU, o colaborador poderá sofrer

sanções cabíveis.

Respeito às pessoas

Zelamos pelo alto padrão de governança, pelo cumprimento de normas

internas, leis, normas regulatórias e autorregulatórias, em consonância as

melhores práticas de mercado.

Para tanto, são vedadas práticas que visem o favorecimento pessoal ou de

terceiros, através da aceitação ou solicitação de tais favorecimentos em troca

da execução de ato que resulte em facilitações de qualquer natureza,

principalmente que possam ser entendidos como influência real ou presumida,

não sendo admitido qualquer desvio de conduta de qualquer colaborador e

sendo considerada infração à esse Código. Adicionalmente, é vedado: sugerir,

oferecer, prometer ou conceder, direta ou indiretamente, mediante exigência ou

não, vantagens indevidas de qualquer natureza (financeira ou não) a pessoas e

empresas público e privado em troca de realização ou omissão de atos

inerente às suas atribuições ou de facilitação de negócios, operações ou

atividades para a BLU ou visando a benefícios para si ou para terceiros.

É proibido ocorrer na BLU conflito entre o interesse particular do colaborador e

sua responsabilidade funcional, utilizar-se de sua posição na instituição para

obter ganhos diretos ou indiretos ou a conta de terceiros em seu proveito e

benefício ou de sua família.

A BLU tem uma postura isenta em relação a assuntos políticos e religiosos. Os

colaboradores em seus políticos, religiosos e demais atividades afins, deverão

ser diligentes para não envolver a BLU em suas manifestações.

O Colaborador identificando situação com potencial conflito, informar ao

Compliance.

Conflito de Interesse



Relacionamentos externos ou troca de vantagens podem fragilizar as relações

comercias e imagem da BLU. É comum a oferta, recebimento ou troca de

brindes, presentes, cortesia, viagens, convites ou favores de qualquer espécie,

porém, podem ser rotulados como tentativa de aliciamento ou como formas de

influencias tomadores de decisão. O recebimento, a oferta ou a troca de

brindes, presentes, cortesias, viagens, convites ou favores pode ser realizados,

desde que não influencie na imparcialidade do receptor em relações vinculadas

com a Blu.

✓ É vedado o oferecimento de presentes ou benefícios para agentes públicos

ou privados, incluindo parentes ou cônjuges destes;

✓ O oferecimento de brindes poderá ser realizado, exclusivamente, por meio

de campanha amplamente divulgada, cujos valores e conteúdo serão

devidamente aprovados pela Diretoria;

✓ O recebimento de brindes/presentes e/ou refeições possui o limite de R$

100,00 (cem reais) e podem ser recebidos exclusivamente de terceiros. Para

qualquer brinde/presente recebido acima do valor estipulado, o colaborador

deverá obrigatoriamente comunicar ao Compliance para a devida avaliação,

sendo vedado o recebimento por agentes públicos;

✓ Encontros poderão ser realizadas com terceiros, tais quais fornecedores e

clientes e só poderão ser realizadas com agentes públicos quando houver a

presença de pelo menos dois colaboradores da BLU;

✓ É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores em

espécie, em qualquer valor.

Brindes e Presentes

Orientações aplicáveis estão na Politica de Segurança da Informação.

Informações relevantes não devem ser deixadas ou expostas em ambiente

inadequados.

Em locais públicos como elevadores, restaurantes, hotéis, taxis, aeroportos,

aviões e ambientes virtuais não devem haver discussões presencial ou por

telefone envolvendo informações confidenciais ou competitivas.

Conferências, palestras, apresentações externas e trabalhos acadêmicos que

envolvam informações da empresa somente serão autorizados mediante

autorização do gestor imediato e Compliance.

Preservação da Informação

Todos os SUJEITOS AO CÓDIGO devem guardar sigilo profissional de dados

e informações não públicas conhecidas por consequência de sua atividade

profissional, e em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados. A obrigação

de sigilo é válida inclusive após o desligamento dos Sujeito ao Código.

Informações relativas a quaisquer atividades que foram, sejam ou serão

praticadas pela BLU não deverão ser transmitidas a nenhum veículo de mídia

(ex. jornais, revistas, rádio, televisão, correspondência eletrônica, etc.), salvo

quando autorizado pelas áreas de Compliance e Marketing.

Dever de sigilo
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Relacionamentos externos ou troca de vantagens podem fragilizar as relações

comercias e imagem da BLU. É comum a oferta, recebimento ou troca de

brindes, presentes, cortesia, viagens, convites ou favores de qualquer espécie,

porém, podem ser rotulados como tentativa de aliciamento ou como formas de

influencias tomadores de decisão. O recebimento, a oferta ou a troca de

brindes, presentes, cortesias, viagens, convites ou favores pode ser realizados,

desde que não influencie na imparcialidade do receptor em relações vinculadas

com a Blu.

É vedado o oferecimento de presentes ou benefícios para agentes públicos ou

privados, incluindo parentes ou cônjuges destes;

✓ O oferecimento de brindes poderá ser realizado, exclusivamente, por meio

de campanha amplamente divulgada, cujos valores e conteúdo serão

devidamente aprovados pela Diretoria;

✓ O recebimento de brindes/presentes possui o limite de US$ 100,00 (cem

dólares americanos) e podem ser recebidos exclusivamente de terceiros. Para

qualquer brinde/presente recebido acima do valor estipulado, o colaborador

deverá obrigatoriamente enviar para o Compliance para a devida avaliação,

sendo vedado o recebimento por agentes públicos;

✓ Encontros poderão ser realizadas com terceiros, tais quais fornecedores e

clientes e só poderão ser realizadas com agentes públicos quando houver a

presença de pelo menos dois colaboradores da BLU;

✓ É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores em

espécie, em qualquer valor.

Relações externas Presentes

Orientações aplicáveis estão na Politica de Segurança da Informação.

Informações relevantes não devem ser deixadas ou expostas em ambiente

inadequados.

Em locais públicos como elevadores, restaurantes, hotéis, taxis, aeroportos,

aviões e ambientes virtuais não devem haver discussões presencial ou por

telefone envolvendo informações confidenciais ou competitivas.

Conferências, palestras, apresentações externas e trabalhos acadêmicos que

envolvam informações da empresa somente serão autorizados mediante

autorização do gestor imediato e Compliance.

Preservação da Informação

A seleção e atração de novos colaboradores é pautada em princípios éticos

que refletem transparência, evitando favorecimento e inibindo a discriminação

por motivo de idade, cor, deficiência física, etnia, estado civil, nacionalidade,

religião, sexo, orientação sexual.

Seleção e atração

Relações com Clientes

Todas as decisões referentes aos nosso clientes devem ser tratadas com

imparcialidade e livres de preconceito de qualquer natureza, obedecendo às

leis, às regulamentações estabelecidas e à privacidade de informações.

Relações com fornecedores e prestadores de serviço

Todos devem garantir que o processo de seleção seja justo e objetivo,

baseado em critérios técnicos, profissionais, éticos, devendo ser conduzidas

por meio de processos predeterminados, tais como cotação de preços, que

garantam a melhor relação custo x benefício para a empresa e, tratando com

respeito todos os fornecedores e prestadores de serviço, sem privilégios,

independente de volume de negócios existentes com a empresa.

Relação com concorrentes

A BLU preza pela prática da concorrência leal e todos devem obedecer aos

seguintes princípios:

• Abster-se de qualquer ato ou posicionamento que possa restringir ou

eliminar a livre concorrência;

• Abster-se de qualquer prática abusiva de poder econômico;

• Assegurar a concorrência saudável, respeitando a reputação dos

concorrentes sem divulgar qualquer afirmação que possa afetar a sua imagem.

Responsabilidade social e ambiental

A BLU visa incentivar boas práticas socioambientais na relação com

colaboradores, varejistas, fornecedores, acionais e sociedade, de modo que

apoiem e preservem os Direitos Humanos, tenham boa conduta social e

ambiental e mantenha o bom relacionamento público baseado em nossos

valores.

São disponibilizados recursos físicos e financeiros para exercício de suas

atividades profissionais devendo ser utilizados apenas para o interesse da

BLU.

Destacamos que possuímos termo de responsabilidade pela guarda e uso do

equipamento de trabalho.

Uso de Recursos BLU



É de responsabilidade do Compliance e Gente & Gestão manter o código

atualizado, bem como auxiliar os procedimentos para o cumprimento das

orientações e sanções descritas.

O time de Recrutamento e Seleção deve disseminar as disposições do

presente documento e contribuir para que todos tenham ciência e executem as

suas atividades profissionais de acordo com o estabelecido neste Código.

A Alta Administração deve conhecer aprovar o Código de Ética e Conduta,

através do Comitê de Ética e Compliance, e orientar a disseminação das

diretrizes do Código por todos os colaboradores da BLU. Sua leitura irá nos

apoiar no fortalecimento da conduta de cada um de nós de acordo com o

posicionamento da BLU, mantendo nosso princípios e valores em prática, seja

com nossos clientes, varejistas, representantes, fornecedores, colaboradores e

acionistas. Assim, chagaremos cada vez mais longe na conquistas de nossos

objetivos.

Governança

A BLU no exercício de suas atividades, não é complacente com práticas que

visem ocultar ou dissimular a origem, a localização, a disposição, a

movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,

direta ou indiretamente provenientes de meios ilícitos.

É vedado a todos os colaboradores BLU, prometer, ofertar ou aceitar qualquer

tipo de pagamento, comissão, presente ou remuneração de autoridades,

servidores, funcionários ou executivos de órgãos públicos, tanto nacionais,

quanto internacionais.

Todos os colaboradores são orientados a reportar a área de Compliance

quaisquer ofertas, pagamento, comissões ou presentes em contrariedade

com o exporte nesse item, assim como informar qualquer ato, prática ou

atividade que possa ser um indício de Lavagem de Dinheiro.

É de competência da BLU, realizar o monitoramento, a atualização e o

aperfeiçoamento contínuo de seus instrumentos de integridade, a

detecção e o combate à ocorrência dos atos prejudiciais previstos nas Leis

9.613/1998 (Lei de lavagem de Dinheiro) e 12.846/2013 (Lei

Anticorrupção).

Conduta Anticorrupção 

e Lavagem de Dinheiro É dever dos colaboradores BLU, combater atos enganosos ou de má-fé,

praticados mediante falsificação ou omissão intencionalmente qualquer tipo

de informação, inverdades, abuso de poder, quebra de confiança, burla de

regras, ou outro meio inidôneo com o propósito de dissimular fatos ou obter

vantagens indevidas, para si ou para terceiros.

Fraude
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Canais de Comunicação

e Denúncia

Compliance

compliance@useblu.com.br

Canal de Denúncia (Ouvidor Digital): 

(21) 2042 3860

www.ouvidordigital.com.br/blu

O descumprimento das diretrizes estabelecidas neste Código e nas demais

políticas da companhia estará sujeito a sanções.

As sanções internas serão orientação, feedback, advertências, suspensão,

demissão sem justa causa e demissão por justa cousa conforme nível de

gravidade do ato. Em caso de terceiros (fornecedores, clientes, varejistas,

parceiros), a companhia poderá rescindir o contrato firmado.

Em caso de corrupção, além das sanções citadas, outras penalidades no

âmbito judicial e administrativo poderão ser aplicadas.

Sanções

Os casos que possam surgir sobre temas que firam esse Código serão

tratados pelo Comitê de Ética e Compliance. Qualquer colaborador poderá

apontar casos passíveis de discussão por esse Comitê, por meio de canal de

denuncia ou contato com a área de Compliance, e será garantida a

preservação de sua identidade.

A empresa utilizará dos recursos cabíveis para detectar não conformidades

com este Código, e qualquer violação pode resultar em ação disciplinar,

inclusive a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

O Código de Ética e Conduta não revoga as políticas e processos vigentes na

BLU nem normas e regulamentos, desde que não conflitem com o Código.

Comitê de Ética e Compliance
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