CÓDIGO DE CONDUTA
DE NADAI
Mensagem da Diretoria

Ao completar 40 anos de experiência no
gerenciamento de serviços de alimentação
para os segmentos corporativo, público e
offshore, a De Nadai reforça seu compromisso com o constante aprimoramento de
seus procedimentos éticos.

Desta forma, as diretrizes do Código de
Conduta devem fazer parte do cotidiano
de todos: sócios, diretores, gerentes,
líderes, profissionais, funcionários e
terceiros diretos e indiretos, para o
crescente desenvolvimento da De Nadai
e benefício de todos.

Objetivando consolidar e disseminar este
compromisso, a De Nadai apresenta seu
Código de Conduta, aplicável a todas as
empresas que compõem o grupo –
De Nadai Alimentação, Convida Refeições
e Convida Alimentação, que deve ser
seguido por todos os Profissionais que
atuam em suas atividades, não importando
se esta é uma relação direta ou indireta
(Funcionários, Colaboradores, Terceiros,
Parceiros de Negócios, etc).

São Paulo, janeiro de 2020.
Sérgio De Nadai
Presidência
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Introdução
A De Nadai tem o compromisso de respeitar e cumprir rigorosamente a legislação vigente e
os regulamentos aplicáveis nas praças onde atua, incluindo, mas não se limitando, às
legislações anticorrupção e antitruste.
Este código tem como objetivo a prevenção de desvios de conduta e a disseminação de
boas práticas, sem prejuízo da aplicação de medidas disciplinares cabíveis, quando normas e
procedimentos forem desrespeitados.
O comprometimento de todos com o Código de Conduta é fundamental para que a De
Nadai aprimore sua atuação ética e transparente em um ambiente de trabalho cada vez mais
íntegro, seguro e saudável para todos.
Caso se depare com qualquer situação que não esteja clara neste Código, antes de agir ou
tomar qualquer decisão, responda às seguintes perguntas:
• É consistente com os fundamentos da De Nadai?
• Está de acordo com a lei?
• Eu ficaria feliz se meus colegas, familiares e amigos soubessem disso?
• Eu me sentiria confortável se os detalhes disso fossem publicados em um jornal?
Se as respostas para estas perguntas forem “sim”, então estará agindo com Integridade.

Definições:
Profissionais - São todos os funcionários, aprendizes, estagiários, diretores, sócios e demais
representantes da De Nadai que atuam em qualquer uma das suas unidades de negócios.
Terceiros - São todos as pessoas físicas ou jurídicas contratadas pela De Nadai que se
apresentam em nome da empresa, ou atuam direta ou indiretamente de qualquer forma e a
qualquer título dentro ou fora das suas unidades de negócios, no interesse ou em benefício
da De Nadai.
Como terceiros, entende-se:
• Prestadores de serviços de qualquer natureza;
• Consultorias de qualquer natureza;
• Advogados e sociedades de advogados que tenham atuação externa;
• Empresas consorciadas ou joint ventures;
• Distribuidoras de qualquer natureza (agindo em nome da De Nadai);
• Despachantes e
• Contadores externos.
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Atendimento às Leis e Zelo pela
Reputação da Empresa

Obrigações e Responsabilidades Gestores:

Todos os Profissionais e Terceiros são
responsáveis por conhecer, aceitar,
respeitar e divulgar as informações deste
Código de Conduta.

• estabelecer um ambiente que encoraje
atitudes que estejam em conformidade
com o Código de Conduta da De Nadai;
• manter práticas responsáveis e garantir
que a empresa atue nos mais altos padrões
de conduta ética;
• orientar sua equipe a entrar em contato
diretamente com o Canal de Denúncias
Corporativo sempre que algo suspeito
acontecer;
• liderar pelo exemplo e encorajar sua
equipe a agir com integridade em todas as
negociações;
• garantir a comunicação aberta, incentivando sua equipe a fazer perguntas sobre este
Código de Conduta;
• preservar, sempre que possível, o
Profissional ou Terceiro que denunciar
qualquer ato comprovado de violação
deste Código de Conduta.

Os Profissionais e Terceiros se comprometem a manter e promover a boa
reputação da De Nadai, agindo de maneira
transparente e honesta, preservando os
interesses da empresa e o bem-estar da
comunidade.
Obrigações e Responsabilidades
Todos devem conhecer, aceitar e respeitar:
• as Leis vigentes no local de atuação;
• as políticas, normas e procedimentos da
De Nadai;
• os princípios éticos da De Nadai;
• este Código de Conduta.
O Canal de Denúncias Corporativo,
deverá ser acionado imediatamente em
casos de aparente violação às leis, políticas
internas e a este Código.

Relação com Terceiros, Fornecedores e
Parceiros de Negócios
Todos os Terceiros devem receber esse
Código de Conduta, ler e se comprometer
a respeitá-lo.
Todos os contratos com Terceiros devem
conter cláusula específica de compromisso
do Terceiro para com este Código de
Conduta, estabelecendo que o descumprimento deste Código de Conduta será
motivo de rescisão do contrato, por culpa
exclusiva do Terceiro.
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A De Nadai espera de seus terceiros,
fornecedores e parceiros de negócios as
seguintes atitudes:

• Cumprir a legislação vigente;
• Proibir e coibir atos de corrupção;
• Engajar-se na implementação de
mecanismos de combate à corrupção,
fraude, lavagem de dinheiro, cartel e
outras ilicitudes à administração pública;
• Respeitar os direitos fundamentais das
pessoas;
• Proibir o trabalho escravo e infantil;
• Assumir responsabilidade pela saúde e
pela segurança dos seus profissionais;
• Agir de acordo com as normas locais e
internacionais aplicáveis à proteção
ambiental;
• Promover dentro de sua respectiva
cadeia de fornecedores, o cumprimento
desses requisitos.

A De Nadai é veementemente contrária a
qualquer tipo de acordo, explícito ou
tácito, entre concorrentes de um mesmo
mercado, em relação a preços, quotas de
produção e distribuição ou divisão
territorial, visando aumentar preços e
lucros conjuntamente.

Antes de serem contratados, todos os
Terceiros devem ser avaliados quanto às
suas respectivas qualificações e reputação,
por meio de Due Diligence.

A De Nadai participa constantemente de
licitações, portanto, deve conduzir seus
negócios com a Administração Pública
sempre de forma transparente, ética e
íntegra.

Qualquer prestação de serviço ou
relacionamento comercial, só poderá ser
iniciado após o contrato estar totalmente
aprovado pela área responsável e pelo
Departamento Jurídico.
Durante o relacionamento com qualquer
Terceiro, será obrigatória a verificação do
cumprimento de todas as obrigações
contratadas, com a finalidade de aprovar
seus respectivos pagamentos.
Antitruste
Truste ocorre quando empresas ou
grupos de empresas se reúnem com o
objetivo de dominar o mercado e
prejudicar a livre concorrência.
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O relacionamento com os concorrentes
deve existir de forma saudável e jamais
objetivando acordos quanto a preços,
capacidade de produção, repartição de
mercado, territórios de venda ou atitudes
que eliminem a competição.
Participação em Licitações

Fraudes relativas a licitações e engajamento em atos contrários às boas práticas da
concorrência leal, ou infração à legislação
pertinente, especificadamente a Lei nº
8.666/93, são considerados crime e mesmo que assim não for - não são
admitidas pela De Nadai.
A De Nadai repudia qualquer prática que
fira a livre concorrência, tais como
formação de cartel, conluio ou qualquer
outra forma ilícita que resulte em
benefícios nos processos licitatórios.

Relacionamento com Agentes
Governamentais
Agentes governamentais são todos
aqueles que exercem, ou são candidatos a
função, mandato, cargo ou emprego em
qualquer um dos poderes da união, de
estados, de municípios e do Distrito
Federal, bem como fiscais (Receita
Federal, Ministério do Trabalho, Prefeitura,
etc.).
A De Nadai não admite qualquer tipo de
pagamento ou favorecimento com o
objetivo de realizar negócios, influenciar
decisões ou induzir pessoas a conceder
permissões indevidas em benefício da
empresa. Incluindo-se, aí, qualquer Agente
Público.
Em nenhuma hipótese Profissionais ou
Terceiros estão autorizados a prometer,
oferecer ou conceder benefício em troca
de uma vantagem indevida, seja por meio
de presentes, brindes, hospitalidades,
dinheiro, pagamentos de facilitações ilícitas,
favores ou qualquer outra forma, para
Agentes Públicos.
A obtenção ou a revalidação de licenças
de qualquer natureza (ambiental,
operacional, Corpo de Bombeiros,
Ministério da Saúde, alvarás em geral,
etc.), deve ser realizada com a mais alta
transparência e baseada estritamente na
lei.
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Doações, Contribuições e Patrocínios
Doação - Qualquer contribuição, financeira
ou não, a terceiros, quando não há em troca
um benefício ou contrapartida.
Ex.: ações sociais e caridade entre outros.
Patrocínio - Qualquer contribuição, financeira
ou não, a terceiros, quando há em troca
algum tipo de benefício ou contrapartida.
Contrapartidas podem ser, por exemplo, a
exposição da marca, inserção de material
promocional na pasta dos participantes de
um evento, cessão de um espaço para
receber clientes, etc.
Qualquer doação ou patrocínio somente
serão permitidos se forem transparentes e
justificáveis, a qualquer momento por sua
razão e destino.
São terminantemente proibidas as doações a:
I - partidos políticos;
II - candidatos a cargos eletivos;
III - Agente Público ou;
IV - qualquer outra instituição que represente
qualquer risco à reputação da De Nadai.

Pagamento de Facilitação Ilícita
É o pagamento de qualquer valor, utilizado
para acelerar processos ou obter alguma
vantagem de forma ilícita, não oficial e que
não esteja estabelecido em lei.
A De Nadai não autoriza seus Profissionais ou Terceiros, agindo em seu nome, a
fazerem pagamentos ilícitos ou se
beneficiarem de alguma forma de
facilitação perante aos órgãos públicos ou
terceiros.
Concessão ou Recebimento de
Benefícios, Brindes e Hospitalidades
A De Nadai não admite qualquer
concessão ou recebimento de vantagem
indevida, de forma direta ou indireta, a/de
qualquer pessoa ou organização, seja por
meio de se seus Profissionais ou Terceiros.
Somente serão admitidos benefícios,
brindes e hospitalidades dentro dos limites
especificados em política própria e desde
que não gerem nenhum conflito ou
possibilidade de vantagem indevida.
Nenhuma oferta ou recebimento de
benefícios, brindes ou hospitalidades pode
gerar percepção negativa, que venha a
afetar a imagem da Empresa ou de seus
Profissionais.
A De Nadai recomenda a todos os seus
Profissionais e Terceiros declinarem a
qualquer hipótese suspeita de ilicitude no
oferecimento de benefício,
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brinde ou hospitalidade para obtenção de
um negócio, de um favor, de uma
concessão ou de um favorecimento
desleal para a empresa.
Combate à Corrupção e Lavagem de
Dinheiro
Lei Anticorrupção - Lei 12.846/13
Todas as empresas brasileiras (independentemente do tamanho) e seus
dirigentes passaram a ser expostos a
graves consequências, na esfera civil e
administrativa, por práticas de atos lesivos
à administração pública, nacional ou
estrangeira, praticados em seu interesse
ou benefício, exclusivos ou não. Isso inclui
atos de corrupção e fraudes em processos
licitatórios e/ou quaisquer contratos com
a administração pública.
Lavagem de dinheiro - Lei nº 9.613/98
Lavagem de dinheiro é o ato de ocultar ou
dissimular natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal.
Qualquer pagamento deve ter origem
definida, clara, comprovada e rastreável.
É uma obrigação diária prevenir, combater
e proibir qualquer atividade relativa à
lavagem de dinheiro.

Conflito de Interesses
O conflito de interesses ocorre quando,
por conta de um interesse próprio ou de
outrem, um Profissional ou Terceiro pode
ser influenciado a agir contra os princípios
ou interesses da De Nadai, tomando uma
decisão inapropriada ou deixando de
cumprir alguma de suas responsabilidades
profissionais.
O conflito de interesses pode acontecer
quando:
I - Os interesses pessoais do Profissional
conflitam com o desempenho de suas
atividades;
II - O Profissional recebe ou concede
alguma vantagem financeira ou material
em função de uma ação ou decisão no
ambiente de trabalho.

Assim, não será tolerado qualquer
descumprimento às regras de segurança
do trabalho impostas pela De Nadai.
O descumprimento a esta regra acarretará severas punições aos responsáveis e
envolvidos.
O compromisso da De Nadai se estende
ao cumprimento da legislação, códigos e
normas ambientais aplicáveis, trabalhando
na prevenção da poluição, destinação
adequada aos resíduos sólidos e líquidos e
uso de alternativas ambientais adequadas,
além de promover a conscientização de
todos os Profissionais em ações de
proteção do meio ambiente.

Mão de obra Escrava e Trabalho Infantil
A De Nadai não aceitará contratação de
empresas ou profissionais quando houver
a possibilidade de alguma vantagem
advinda de interesse pessoal, especialmente quando o fator decisório for o grau
de parentesco ou afinidade com algum
Profissional ou Terceiro.
Proteção Ambiental, Saúde e Segurança
do Trabalho
A De Nadai garante aos seus Profissionais
um ambiente de trabalho adequado, com
segurança, higiene, saúde e bem-estar.
A De Nadai fornece a todos os seus
Profissionais treinamento de segurança
para o desempenho de suas atividades e
equipamentos necessários para garantir a
integridade física e mental de sua equipe.
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A De Nadai não utiliza qualquer tipo de
mão de obra que se assemelhe a trabalho
escravo ou trabalho infantil, e não admite
a contratação de fornecedores que fazem
uso dessas modalidades, em consonância
com as recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho) para
preservação das regras de Direitos
Humanos.
A De Nadai se orgulha de cumprir
rigorosamente todas as normas e leis
trabalhistas brasileiras, e promove a
inclusão ao mercado de trabalho de
jovens aprendizes em todos os segmentos
de atuação, em estrita observância à lei.

Discriminação e Preconceito
A De Nadai repudia qualquer tipo de
discriminação e preconceito, e assegura um
ambiente de trabalho livre de diferenciação
ou restrição de pessoas.
Preconceito é uma opinião, uma ideia ou
julgamento pré-estabelecido, antecipado e
sem conhecimento.
Discriminação é qualquer restrição ou
preferência baseada na raça, cor, gênero,
ascendência, origem étnica ou nacional,
com efeito de impedir ou dificultar o
reconhecimento e exercício de atividades
em base de igualdade.
Diversidade e Inclusão
Na De Nadai, os termos Diversidade e
Inclusão são vividos na prática através do
acolhimento das várias identidades que
definem cada pessoa como um indivíduo
único, independentemente de sua classe
socioeconômica, idade, nível de graduação,
raça, etnia, deficiência, gênero, orientação
sexual e identidade de gênero, nacionalidade, língua, religião e habilidades físicas e
mentais.

Nenhuma forma de assédio será tolerada,
incluindo as seguintes razões: raça, origem,
religião, política, incapacidade, gênero,
orientação sexual, sexismo, diversidade
funcional, preconceito linguístico, entre
outras.
Qualquer ocorrência de assédio, seja
moral ou sexual, deve ser comunicada
imediatamente ao seu superior, Recursos
Humanos ou Comitê de Ética (via Canal
de Denúncia), para que as providências
cabíveis sejam tomadas.
Uso de Drogas e Álcool
É dever de todo Profissional apresentar-se
sempre ao seu posto de trabalho sem
influência de qualquer substancia ilícita ou
álcool.
O Profissional deve informar à área de
Recursos Humanos, por meio de relatório
médico, o uso de qualquer medicamento
controlado.
Uso de Bens da Empresa

Assédio Moral e Sexual

Todos os bens de propriedade da
empresa devem ser usados exclusivamente para desempenho de suas
atividades profissionais.

A De Nadai assegura que o local de
trabalho é livre de assédio sexual e moral, e
não tolera ações, comentários, contato
físico inapropriado, insinuações sexuais ou
qualquer conduta que seja intimidante,
ofensiva ou hostil.

Os Profissionais devem preservar o
patrimônio da empresa, tais como seus
móveis, imóveis, equipamentos, materiais,
informações tecnológicas e estratégicas,
marcas, bem como suas bases operacionais.
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É proibido o uso de informações
confidenciais ou privilegiadas da De Nadai
ou de terceiros obtidas no ambiente de
trabalho, em proveito próprio ou em
benefício de outrem.
A divulgação ou uso não autorizado de
informações e dados de propriedade da
De Nadai, de seus fornecedores,
parceiros de negócios e clientes, estará
sujeita às punições da Lei Geral de
Prevenção de Dados – Lei 13.709/2018.
Mídia e Imprensa
A De Nadai entende como mídia todos
os canais de comunicação, opinião pública,
publicidade comercial e imprensa editorial.
Todo e qualquer contato entre os canais
de comunicação e a De Nadai será
efetuado exclusivamente por meio de
seus porta-vozes designados pela
Empresa.
É vedado, portanto, a pessoas não
autorizadas realizar contato com a
imprensa em nome da De Nadai.
A De Nadai tem por hábito não se
manifestar sobre questões publicadas na
mídia, tampouco comentar sobre
assuntos relacionados a seus clientes com
meios de comunicação.
Garantia de Integridade nos Registros
Contábeis
Os registros contábeis da De Nadai estão
rigorosamente de acordo com as normas
e leis aplicáveis.
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Com base nos princípios que regem este
Código, todas as transações devem ser
suportadas por documentação hábil, legal
e oficial.
De forma a garantir a transparência, a De
Nadai disponibiliza as suas demonstrações
financeiras aos clientes, fornecedores e
terceiros.
Violações ao Código de Conduta
Qualquer violação a este Código de
Conduta será submetida ao Comitê de
Ética da Empresa, que avaliará meticulosamente a gravidade da ocorrência, e
sugerirá medidas corretivas, disciplinares e
punitivas quando cabíveis, podendo
ocasionar rescisão do contrato de
trabalho do infrator por justa causa, e até
mesmo acionamento judicial para
infrações que ferem as leis aplicáveis.

Canal de Ética

Comitê de Ética

O Canal de Ética deve ser usado exclusivamente para denunciar ocorrência ou infração
a este Código de Conduta e às Leis.

O Comitê de Ética trabalha para
assegurar a aplicabilidade e a aderência do
Código de Conduta da De Nadai, analisar
as denúncias e sugerir ações corretivas,
disciplinares e punitivas quando
necessário.

• Telefone
0800 601 8693 – Ligação gratuita
Atendimento telefônico 24 horas por dia, 7
dias por semana
• Sites
www.contatoseguro.com.br/grupodenadai
www.denadai.com.br
www.convidarefeicoes.com.br
Garantia de não-retaliação aos informantes
Os Colaboradores que comunicam suas
preocupações têm um papel importante na
manutenção de um ambiente de trabalho
saudável e produtivo, além de estarem
protegendo o público envolvido no negócio
da empresa. Esses Colaboradores auxiliam a
Empresa a lidar com os problemas rapidamente, antes que consequências mais sérias
se concretizem. É importante que os
Colaboradores favoreçam e encorajem um
ambiente de trabalho onde todos possam
abordar preocupações sobre questões de
natureza ética sem temer por retaliações.
A De Nadai não admite qualquer tipo de
retaliação a Colaboradores que utilizem os
canais oficiais de denúncia para abordar
qualquer infração a este Código de Conduta
e às leis.
Colaboradores que se sentirem prejudicados
ou intimidados por abordarem questões de
natureza ética devem levar essa informação
ao Comitê de Ética.
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O Comitê de Ética da De Nadai possui
autonomia para avaliar todas as denúncias,
independente do nível e função do
denunciado.

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO
Declaro que, nesta data, recebi, tomei conhecimento, li e compreendi as
disposições contidas no Código de Conduta De Nadai que me foi entregue,
onde foram incorporadas, entre outras, as disposições da Lei nº 12.846/13,
bem como do Decreto 8.420/15.
Dessa forma, me comprometo a respeitar e cumprir, no desempenho de
minhas atividades, todos os termos, condições e princípios éticos contidos no
Código de Conduta da De Nadai.
Declaro, ainda, que no caso de dúvidas, sugestões ou conhecimento de
violações a este Código, comunicarei ao Canal de Ética da Empresa:
I - Telefone 0800 601 8693;
II - www.contatoseguro.com.br/grupodenadai
III - www.denadai.com.br
IV - www.convidarefeicoes.com.br

Nome:
CPF:
Função ou Cargo:
Matrícula:
Data:

/

Assinatura:

/

.

