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Caro colaborador e parceiro comercial,
O Código de Ética e Princípios de Negócios da MasterSense expressa o compromisso da empresa, seus colaboradores,
fornecedores, prestadores de serviços e clientes em realizar seus negócios baseados na transparência, integridade,
respeito, bem como nas melhores práticas de governança corporativa.
As diretrizes aqui colocadas consideram elevados padrões éticos e requisitos legais aplicáveis às nossas atividades.
Esse documento é uma declaração corporativa que nos ajuda a entender as responsabilidades e comportamentos
esperados ao lidarmos com as diversas atividades e situações vivenciadas na empresa. Embora não contemple todas
as circunstâncias que possam surgir em seu dia a dia e no da empresa, a intenção é informar quais são as posturas e
comportamentos esperados de um colaborador, cliente, fornecedor e prestador de serviços da MasterSense, como
também informar à sociedade e seus fornecedores, prestadores de serviços e clientes como a MasterSense buscará
executar suas atividades.
Desejamos que a atuação de cada um esteja alinhada à ética, transparência e boa condução do negócio, por isto
é fundamental entender que o sucesso e crescimento contínuo dependerão sempre do nosso desempenho ao
assumirmos a responsabilidade pelas nossas ações. Isso inclui fazer as escolhas corretas e encorajar os indivíduos,
organizações, comunidades e empresas com os quais interagimos a aderir às normas e princípios de negócio da
MasterSense.
Políticas, instruções de trabalho ou regulamentos internos da MasterSense devem ser lidos e vividos com base nesse
Código, com o qual todos devem estar comprometidos, com integridade e transparência, buscando promover uma
cultura de desempenho alinhada aos nossos valores.As diretrizes estabelecidas são obrigatórias e, como tal, devem
ser sempre observadas por todos, a todo tempo.
Cada um de nós tem o compromisso de examinar, entender e cumprir os padrões, construir relações internas e
externas baseadas em integridade e respeito, e evitar atividades que possam gerar impactos à reputação da empresa.
A violação a dispositivos desse Código ou de quaisquer Leis e/ou políticas internas pode trazer consequências graves
aos envolvidos e à empresa, sendo que os colaboradores estarão sujeitos a medidas disciplinares, ao tempo que
terceiros poderão ter seus contratos encerrados.
0ŕìŎĬƙŖƊĉìƊŠƊɑìlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖƀŠďĖƃíĶŖĉŎƙƊĶƳĖĶŖīŠƃŕìƃìƊìƙƓŠƃĶďìďĖƊŠǟĉĶìĶƊƊŠĈƃĖŠŠĉŠƃƃĶďŠɐƊƊĶŕɑĉŠŖƓìŕŠƊ
com todos no dever de informar os casos em que acreditem existir algum tipo de violação às Leis e a esse Código de
Conduta.
Para isso, utilize o canal ouvidoria@mastersense.com e nos encaminhe uma mensagem reportando a não
ĉŠŖīŠƃŕĶďìďĖɐ0ǟƂƙĖþƳŠŖƓìďĖĖŕƀƃŠĉƙƃìƃƊĖƙĬĖƊƓŠƃŠƙìŎĶďĖƃìŖČìďìĖŕƀƃĖƊìĖŕĉìƊŠďĖďƚƳĶďìƊďĖĉŠŕŠ
proceder.
O reporte de atitudes que não estejam em conformidade com os valores da MasterSense é protegido pelo sigilo da
fonte. Ou seja, a identidade do noticiante é preservada e a ele será assegurado que não sofrerá qualquer retaliação.
Agradecemos o seu apoio contínuo e adesão às normas da MasterSense.

Gustavo Assis Rodrigues
Diretor Executivo
MasterSense Ingredientes Alimentícios Ltda
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VALORES

NEGÓCIO
MISSÃO

VISÃO

2.

PRÓPOSITO

Valores
Somos apaixonados pelo que fazemos
Nos comprometemos com a geração de valor para os Colaboradores,
Clientes, Fornecedores, Acionistas e a Sociedade
Valorizamos a comunicação clara, precisa e oportuna
ĉƃĖďĶƓìŕŠƊŖŠƃĖƊƀĖĶƓŠĈìƊĖìďŠŖìĉŠŖǟìŖČì
Atuamos de maneira colaborativa e inovadora,
enxergando além das fronteiras

Negócio
DŠƃŖĖĉĖƃĉŠŖĲĖĉĶŕĖŖƓŠĖĶŖĬƃĖďĶĖŖƓĖƊĉŠŕƂƙìŎĶďìďĖĖĉŠŖǟìĈĶŎĶďìďĖɐ

Missão
Alimentar o mercado com inovação, ingredientes e serviços de excelência.

Visão
Ser reconhecido como um parceiro chave para a indústria de alimentos e bebidas.

Propósito
Ser parte da transformação da indústria na busca por alimentos e
bebidas mais saudáveis e adequados ao consumidor moderno.
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POR QUE
PRECISAMOS

DE UM
CÓDIGO DE
CONDUTA?

3.

Quem é gerenciado pelo Código de Conduta?
Quais são minhas responsabilidades?
Como eu devo avaliar minha conduta e a de terceiros?
O presente Código de Conduta tem por objetivo servir como um guia prático de conduta
ƀĖƊƊŠìŎĖƀƃŠǟƊƊĶŠŖìŎɑìƊĖƃƙƓĶŎĶǃìďŠƀŠƃƓŠďŠƊŠƊĉŠŎìĈŠƃìďŠƃĖƊɑƀƃĖƊƓìďŠƃĖƊďĖƊĖƃƳĶČŠƊɑ
fornecedores e clientes da MasterSense e estabelecer os princípios éticos e normas de
conduta que devem orientar as relações internas e externas dos colaboradores.
Mais do que um material de consulta, é um instrumento de trabalho que mostra a melhor
forma de atuarmos. Espera-se que todos os colaboradores estejam familiarizados com o
Código de Conduta.
A nossa reputação e a nossa credibilidade são os ativos mais importantes de que dispomos
e a transparência e os princípios éticos que orientam nossa atuação contribuem para a
ŕìŖƙƓĖŖČąŠďìĶŕìĬĖŕďìlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖĉŠŕŠĖŖƓĶďìďĖƊšŎĶďìĖĉŠŖǟíƳĖŎƀĖƃìŖƓĖŖŠƊƊŠƊ
clientes, fornecedores e colaboradores.
Ressaltamos que nossa maneira de trabalhar é pautada na transparência, integridade,
independência e liberdade de expressão, preceitos esses que sempre serão incentivados
As diretrizes deste Código de Conduta devem ser observadas por todos os integrantes e
colaboradores da empresa, independentemente das suas atribuições, responsabilidades e
grau hierárquico.
Embora o Código contenha uma visão geral de conduta e exemplos, você pode enfrentar uma
ƊĶƓƙìČąŠƀìƃƓĶĉƙŎìƃƀìƃììƂƙìŎìĉƃĖďĶƓĖƂƙĖìŠƃĶĖŖƓìČąŠďŠ!šďĶĬŠŖąŠƊĖŇìƊƙǟĉĶĖŖƓĖŕĖŖƓĖ
clara ou aplicável. Para lhe ajudar a determinar quais ações são necessárias, faça a si mesmo
as seguintes perguntas:
É uma atividade legal?
Eu tenho autorização para fazer isso?
Está de acordo com o Código de Conduta e outras políticas interna ou procedimentos?
Quais são as prováveis consequências de minhas ações?
É a coisa certa a fazer?
A atividade ou conduta está contida no texto e na essência do Código?
Faz eu me sentir desconfortável? Pode parecer inadequado?
!ŠŕŠŕĖƊĖŖƓĶƃĶìƊĖĖƙŖąŠǟǃĖƊƊĖìĈƊŠŎƙƓìŕĖŖƓĖŖìďìɗ
O meu líder pode saber e iria aprovar?
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3.1 Qual conduta pode estar sujeita à disciplina?
Esperamos o melhor de nosso time e dos terceiros com quem nos relacionamos, especialmente quando
se trata da responsabilização de si mesmos e de outros. Os indivíduos que violam o Código, as leis ou
regulamentos aplicáveis, ou que se comportam fora dos limites do Código estão sujeitos a consequências
adversas graves que podem incluir potencial rescisão de contrato ou demissão, assim como processos
judiciais, multas, danos de reputação e até mesmo prisão. Qualquer violação do Código será revista
de uma forma justa e equitativa pela(s) área(s) responsável(is) e será aplicada uma ação disciplinar
adequada.
Exemplos de conduta que podem resultar em medidas disciplinares incluem, mas não estão limitadas a:
Violar a Lei ou o Código, direta ou indiretamente.
Ajudar outras pessoas a violar a Lei ou o Código.
Fornecer informações sabidamente falsas ou enganosas para a empresa ou reter intencionalmente
informações relevantes, inclusive durante o curso de uma investigação.
Falhar ao tomar medidas contra uma suspeita ou violação conhecida da lei ou do Código aplicável.
Ignorar deliberadamente informações no âmbito de sua responsabilidade que lhe permitam saber sobre
suspeitas ou violações conhecidas da lei ou do Código aplicável.
Falhar ao cumprir ou não cooperar com os esforços de investigação de Compliance, Auditoria Interna,
Recursos Humanos, Departamento Jurídico ou outra função responsável relacionada a uma queixa
sobre a conduta ilegal ou antiética.
Retaliar outro indivíduo que relatou uma queixa sobre conduta ilegal ou antiética.
Fazer, intencionalmente, acusações a alguém, imputando-lhe conduta ilegal ou antiética, prévia e
sabidamente falsa.
Qualquer exceção ao que está prescrito pelo Código, incluindo exceções parciais e limitadas no tempo e
ƀĖŎìŖìƓƙƃĖǃìɑƊšƀŠďĖƊĖƃìƙƓŠƃĶǃìďìĖƹĉŎƙƊĶƳìŕĖŖƓĖƀŠƃƃìǃŽĖƊĬƃìƳĖƊĖŇƙƊƓĶǟĉìďìƊɐ

3.2 Colaboradores
A MasterSense está comprometida com o respeito aos Direitos Humanos e
trata com dignidade seus colaboradores e propicia um ambiente de trabalho
ĶŖĉŎƙƊĶƳŠɑ ĉŠŕ ŠƀŠƃƓƙŖĶďìďĖƊ ĶĬƙìĶƊ ďĖ ĉƃĖƊĉĶŕĖŖƓŠ ƀƃŠǟƊƊĶŠŖìŎ Ė ƀĖƊƊŠìŎɑ
respeitando
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3.3 Postura de Gestão
O time de gestão é incentivado continuamente a atuar com proximidade de sua equipe, gerando valor
ao time e gerenciando pelo exemplo.
A demonstração de interesse de um colaborador em participar de um processo de recrutamento interno
deve ser entendida por seu gestor como uma alternativa natural de evolução de carreira, não podendo
dar ensejo a nenhum tipo de retaliação.
0ƳĖŖƓƙìĶƊĖƃƃŠƊĉŠŕĖƓĶďŠƊƀŠƃƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊďĖƳĖƃąŠƊĖƃìƀŠŖƓìďŠƊƀĖŎìƊŎĶďĖƃìŖČìƊɑƊĖŖďŠƓìĶƊĖƳĖŖƓŠƊ
acompanhados das informações e das diretrizes necessárias para evitar sua reincidência. A repetição de
erros resultantes de descuido, negligência ou falta de interesse deve merecer correção.
É conduta esperada de todos ouvir e considerar novas ideias, opiniões distintas, questionamentos e
argumentações que representem uma forma de aprendizado e melhoria dos processos.
A MasterSense valoriza a colaboração entre as áreas, a sinergia entre todos, assim como o
compartilhamento de conhecimentos como forma de aprendizado e disseminação das melhores
ƀƃíƓĶĉìƊɑƃĖƊĬƙìƃďìďŠƊŠƊĉƃĶƓėƃĶŠƊďĖĉŠŖǟďĖŖĉĶìŎĶďìďĖĖƹƀŠƊƓŠƊŖŠĶƓĖŕOŖīŠƃŕìČŽĖƊ!ŠŖǟďĖŖĉĶìĶƊɐ
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Ǫɐǫ!ŠŖǠĶƓŠďĖOŖƓĖƃĖƊƊĖƊ
wĉŠŖǠĶƓŠďĖĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊŖìƃĖŎìČąŠĉŠŎìĈŠƃìďŠƃɥĖŕƀƃĖƊìŠĉŠƃƃĖƊĖŕƀƃĖƂƙĖŠĉŠŎìĈŠƃìďŠƃƊĖĖŖĉŠŖƓƃĖĖŕƊĶƓƙìČąŠ
ƂƙĖƀŠƊƊìŎĖƳíɥŎŠìƓŠŕìƃďĖĉĶƊŽĖƊƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊĶŖǠƙĖŖĉĶìďìƊƀŠƃĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊƂƙĖŖąŠƊĖŇìŕŠƊŕìĶƊĈĖŖėǟĉŠƊƀìƃì
MasterSense.
wƙìĶŖďìɑƂƙìŖďŠŠĉŠŎìĈŠƃìďŠƃƙƊìďĖƊƙìĶŖǠƙĚŖĉĶìŠƙɑƳìŎĖŖďŠɥƊĖďìƊĶŖīŠƃŕìČŽĖƊĖƊƓƃìƓėĬĶĉìƊĖɝŠƙĉŠŖǟďĖŖĉĶìĶƊ
ƂƙĖƀŠƊƊƙĶĖŕƃìǃąŠďìīƙŖČąŠƂƙĖďĖƊĖŕƀĖŖĲìɑĉŠŕĖƓĖìƓŠƊĉŠŕŠĶŖƓƙĶƓŠďĖĈĖŖĖǟĉĶìƃĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊƀìƃƓĶĉƙŎìƃĖƊĖɝŠƙ
de terceiros que se contrapõem ao interesse da empresa ou possam lhe causar danos ou prejuízos.
Em tempo, a MasterSense respeita o direito de seus colaboradores à privacidade nas suas atividades pessoais, no
ĖŖƓìŖƓŠɑ ė ƀŠƊƊĸƳĖŎ ƂƙĖ ŠƊ ìƊƊƙŖƓŠƊ ƀĖƊƊŠìĶƊ ďĖ ƙŕ īƙŖĉĶŠŖíƃĶŠ ŠĉìƊĶŠŖĖŕ ƙŕ ĉŠŖǠĶƓŠɑ ƃĖìŎ Šƙ ƀŠƓĖŖĉĶìŎɑ ĉŠŕ ƊĖƙ
dever de lealdade para com a companhia, e, neste caso, entendemos que alguns limites precisam ser estabelecidos.
Exemplo: relacionamento amoroso ou de parentesco entre gestor e subordinado, contratação pela MasterSense de
empresa em que o colaborador ou pessoa próxima tenha participação societária, dentre outros.
Nesse sentido, permite-se a relação de parentesco e o relacionamento afetivo entre colaboradores, desde que não
ĲìŇìƂƙìŎƂƙĖƃŖĸƳĖŎďĖƊƙĈŠƃďĶŖìČąŠĲĶĖƃíƃƂƙĶĉìŠƙĶŖǠƙĚŖĉĶìĖŕďĖĉĶƊŽĖƊďĖĬĖƊƓąŠĖƀƃŠĉĖƊƊŠƊɐwƊƃĖŎìĉĶŠŖìŕĖŖƓŠƊ
devem ser expressos e formalmente comunicados à área de Recursos Humanos. Também deverão ser comunicados
expressa e formalmente para a área de Recursos Humanos as seguintes situações:
Colaboradores que possuam parentesco com funcionários de empresas concorrentes;
Colaboradores que tenha relacionamento afetivo ou familiares na administração pública;
Colaboradores que tenham relacionamento afetivo ou familiar com fornecedores, clientes e prestadores de serviços
da MasterSense
Além disso, o colaborador não poderá, durante a vigência do seu contrato de trabalho, realizar determinadas atividades
externas, tais como atividades de consultoria ou ocupar cargo de gestão em organizações que explorem as mesmas
ìƓĶƳĶďìďĖƊ ďĖƊĖŖƳŠŎƳĶďìƊ Ŗì lìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖɑ ĈĖŕ ĉŠŕŠ ŠƙƓƃìƊ ƂƙĖ ƀŠƊƊƙìŕ ĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊ ĉŠŖǠĶƓìŖƓĖƊɐ w ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃɑ
durante a vigência de seu contrato de trabalho, não pode prestar serviços ou fornecer materiais para a MasterSense na
qualidade de fornecedor. Naturalmente, atividades executadas pelos colaboradores fora do horário de trabalho e em
ramo não concorrente com o da MasterSense serão toleradas.
ƊƊĶŕɑƊĖŕƀƃĖƂƙĖĶďĖŖƓĶǟĉìďìƙŕìƊĶƓƙìČąŠďĖĉŠŖǠĶƓŠďĖĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊɑƃĖìŎŠƙƀŠƓĖŖĉĶìŎɑĖŖƳŠŎƳĖŖďŠìƊĶŠƙƓĖƃĉĖĶƃŠɑŠ
colaborador tem o dever de informar prontamente à empresa a sua existência.
0ƹĖŕƀŎŠďĖƀŠƓĖŖĉĶìŎĉŠŖǠĶƓŠďĖĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊɒƃĖƊƀŠŖƊíƳĖŎƀŠƃĉŠŕƀƃìƊĶďĖŖƓĶǟĉìƂƙĖŠŕĖŎĲŠƃƀƃĖČŠĖƂƙìŎĶďìďĖďĖƙŕ
determinado produto de interesse da MasterSense é fornecido pela empresa de seu familiar. Em que pese não exista
prejuízo para a empresa, a situação deve ser comunicada para maior transparência.

3.5 Atividades Políticas
Caso algum colaborar deseje se engajar em atividades comunitárias, incluindo a candidatura para cargos
públicos, poderá fazê-lo quando cabível em função das circunstâncias locais, mas deverá informar ao
ƊĖƙĬĖƊƓŠƃɑĈĖŕĉŠŕŠƀìƃììíƃĖìďĖĖĉƙƃƊŠƊKƙŕìŖŠƊƊŠĈƃĖƓìŎĉìŖďĶďìƓƙƃìĖƀŠƓĖŖĉĶìŎĉŠŖǠĶƓŠďĖ
interesses com as suas atividades.
mĖƊƊĖ ĉìƊŠɑ Ėŕ ŖąŠ ĲìƳĖŖďŠ ĉŠŖǠĶƓŠƊɑ ì ƀìƃƓĶĉĶƀìČąŠ ďŠ ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃ ė ƃĖìŎĶǃìďì ĶŖƓĖĶƃìŕĖŖƓĖ ƀŠƃ
conta própria e as opiniões políticas expressas por ele não representaram a posição da MasterSense
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O colaborador candidato não poderá:
Fazer qualquer associação ou menção à MasterSense durante as atividades de campanha ou mandato;
Utilizar o ambiente de trabalho para campanha;
°ƓĶŎĶǃìƃďìďŠƊŠƙƃĖĉƙƃƊŠƊďìlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖƀìƃìǟŖìŎĶďìďĖƀŠŎĸƓĶĉìɓ
Exercer cargo público sem a prévia e expressa aprovação da MasterSense.

ǪɐǭOŖīŠƃŕìČŽĖƊĉŠŖǟďĖŖĉĶìĶƊ
O colaborador se obriga a observar estritamente todas as disposições previstas no Termo de
!ŠŖǟďĖŖĉĶìŎĶďìďĖ ǟƃŕìďŠ ƀŠƃ ƓŠďŠƊ ŠƊ ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃĖƊ ďì lìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖ ŖŠ ƓŠĉìŖƓĖ þƊ OŖīŠƃŕìČŽĖƊ
!ŠŖǟďĖŖĉĶìĶƊɟĉŠŖīŠƃŕĖìŎĶďĖǟŖĶďŠɠɑƊŠĈƀĖŖìďĖìƀŎĶĉìČąŠďìƊƀĖŖìŎĶďìďĖƊìŎĶƀƃĖƳĶƊƓìƊɑĈĖŕĉŠŕŠì
observar as diretrizes relacionadas a Informações Privilegiadas – item 6.5. deste Código.
ªŠďìƊìƊĶŖīŠƃŕìČŽĖƊìĉĖƊƊìďìƊŠƙĉŠŖǟìďìƊìŠƊĉŠŎìĈŠƃìďŠƃĖƊƀĖƃƓĖŖĉĖŕþlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖɑƊĖŖďŠƂƙĖ
ìĲĶƀšƓĖƊĖďĖƃĖƊĉĶƊąŠďŠĉŠŖƓƃìƓŠďĖƓƃìĈìŎĲŠƀƃĖƳìŎĖĉĖþŠĈƃĶĬìČąŠďĖĉŠŖǟďĖŖĉĶìŎĶďìďĖɑƊŠĈƀĖŖìĖ
responsabilização e aplicação das sanções cabíveis.

3.7 Conduta do Colaborador
O colaborador da MasterSense deve se atentar ao comportamento exercido nas dependências da
empresa, bem como em ambientes externos relacionados ao trabalho por ele desempenhado em nome
da empresa, agindo de forma íntegra, respeitosa e prudente, de forma a zelar pela manutenção da boa
reputação da empresa.
Seja em ambiente interno ou externo, como a participação em treinamentos ou eventos e ainda em outras
ƊĶƓƙìČŽĖƊ ƂƙĖ ƀĖƃŕĶƓìŕ ì ĶďĖŖƓĶǟĉìČąŠ ďŠ ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃ ĉŠŕŠ ƙŕ ŕĖŕĈƃŠ ďì ĖŕƀƃĖƊìɑ Ɗƙì ĉŠŖďƙƓì
deve ser sempre compatível com a cultura, características e com os valores da empresa, contribuindo,
assim, para a manutenção do reconhecimento de sua boa imagem corporativa e reputação da empresa.
Quanto às redes sociais, os colaboradores devem sempre agir com ética e responsabilidade, e tomar
cuidado ao postar fotos e fazer comentários: procurar sempre preservar a marca, os valores e as
instalações da MasterSense.
Algumas dicas:
ĶɠŖąŠďĶƊĉƙƓĶƃƂƙĖƊƓŽĖƊŠƀĖƃìĉĶŠŖìĶƊɑĖƊƓƃìƓėĬĶĉìƊŠƙƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊƀŠƃŕĖĶŠďĖƃĖďĖƊƊŠĉĶìĶƊɓ
ii) assegurar que as opiniões pessoais não sejam confundidas com as da MasterSense e;
iii) lembrar-se que o Whatsapp também é uma rede social e, por conta disso, demanda cautela em seu
ƙƊŠƀìƃììƊƊƙŖƓŠƊƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊɐ
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4.

A MasterSense valoriza a individualidade e diversidade de cada um de seus colaboradores e repudia
qualquer forma de preconceito, discriminação e assédio.

4.1 Preconceito
A MasterSense valoriza a diversidade nas relações de trabalho, de todas as formas, raças,
gêneros, jeitos e comportamentos. Portanto, a todos deve ser dedicado tratamento respeitoso,
cordial e justo, independentemente do cargo ou da função que ocupem.
A MasterSense não admite discriminação ou preconceito de nenhuma natureza, sejam eles
de raça, religião, faixa etária, gênero, convicção política, nacionalidade, origem regional,
estado civil, orientação sexual, condição física ou quaisquer outros.
Nos processos de recrutamento, seleção e promoção, os candidatos devem ser avaliados
unicamente por suas condições de atender e se adequar às expectativas do cargo na empresa.

4.2 Trabalho Infantil ou Escravo
A exploração de trabalho escravo é crime nos termos do art. 149 do Código Penal, com pena
de reclusão de dois a oito anos e multa.
A MasterSense não tolera, tanto dentro de suas empresas, quanto em relação aos seus
fornecedores, clientes e prestadores de serviços, a exploração humana nessas condições ou
em condição análoga, bem como uso de mão de obra infantil.
Caso a MasterSense tenha ciência de situações como essas, ou de qualquer outra que atente
aos Direitos Humanos ou à Dignidade Humana, comunicará às autoridades competentes e
rescindirá imediatamente qualquer tipo de contrato que tenha com esse terceiro, adotando
as medidas judiciais cabíveis imediatamente.
Se menores de idade entre 16 e 18 anos forem contratados na condição de aprendiz, a
MasterSense atenderá a lei vigente aplicável no país.
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4.3 Assédio e Abuso de Poder
A MasterSense não admite qualquer tipo de assédio, tais como sexual, econômico, moral
Šƙ ďĖ ƂƙìŎƂƙĖƃ ŠƙƓƃì ŖìƓƙƃĖǃìɑ ŖĖŕ ƊĶƓƙìČŽĖƊ ƂƙĖ ĉŠŖǟĬƙƃĖŕ ďĖƊƃĖƊƀĖĶƓŠɑ ĲŠƊƓĶŎĶďìďĖɑ
perseguição, humilhação, intimidação ou ameaça no relacionamento entre colaboradores,
independentemente de seu nível hierárquico, e tampouco entre colaboradores e terceiros.
São exemplos de assédio: exposição ao ridículo; linguagem ofensiva; calúnias raciais, de
gênero ou religiosas; comportamento intimidativo ou ameaçador; insinuação sexual.
O assédio seja ele moral ou sexual não é tolerado em hipótese alguma e estará sujeito as
sanções disciplinares e legais cabíveis, incluindo a comunicação às autoridades competentes
para a apuração de eventual prática criminosa.
O colaborador que se considerar discriminado, humilhado ou alvo de preconceito, pressão,
práticas abusivas ou em situação de desrespeito e que se sentir constrangido em tratar do
assunto com seu superior hierárquico deve comunicar o fato ao departamento de Recursos
Humanos ou via canal de denúncia ouvidoria@mastersense.com, e aqueles que cometerem
atos de assédio estarão sujeitos a medidas disciplinares, incluindo término de relação
empregatícia.
Ciente da situação de assédio, seja ele moral ou sexual, a MasterSense comunicará às
autoridades competentes e poderá rescindir imediatamente qualquer tipo de contrato que
tenha com o colaborador, terceiro, prestador de serviço, fornecedores ou cliente, podendo
adotar as medidas judiciais cabíveis.

4.4 Uso de álcool, drogas, porte de armas
A MasterSense se dedica a oferecer um local seguro e um ambiente de trabalho produtivo para
seus colaboradores. Assim, o consumo de álcool não é permitido durante o horário de trabalho nas
dependências da empresa.
São proibidos também o uso e o porte de drogas e a permanência no ambiente de trabalho, bem como
o ingresso e permanência na empresa, em estado alterado pelo uso dessas substâncias, uma vez que
esta situação pode afetar a segurança e o desempenho tanto do colaborador quanto de seus colegas
de trabalho.
O funcionário que for voluntário no tratamento da dependência do uso dessas substâncias será tratado
da mesma forma que um funcionário com qualquer outra doença e pode contar com o apoio da empresa.
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ƃŕìƊ ďĖ ŖĖŖĲƙŕì ĖƊƀėĉĶĖ ƊąŠ ƀĖƃŕĶƓĶďìƊ ŖìƊ ďĖƀĖŖďĚŖĉĶìƊ ďì ĖŕƀƃĖƊìɑ ƊìŎƳŠ ƀìƃì ƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊ
expressamente autorizados nos termos da legislação vigente aplicável, como os dedicados à segurança
e escolta.
A posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime com pena de reclusão de três a seis anos e multa,
estando sua prática sujeita a comunicação às autoridades policiais.

4.5 Grau de parentesco e relacionamento entre funcionários
É vedado aos colaboradores da MasterSense ter como subordinado direto e/ou na atividade
correlata do processo, parente de 1º grau, evitando-se assim qualquer possibilidade de
ĶŖǠƙĚŖĉĶìĶŖďĖƳĶďìɐ
ìƃìŠƊǟŖƊďĖƊƓĖ!šďĶĬŠɑìďĖǟŖĶČąŠďĖƀìƃĖŖƓĖƊĉŠƃĖīĖƃĖɥƊĖìŠĉŤŖŇƙĬĖɑĉŠŕƀìŖĲĖĶƃŠŠƙ
ƀìƃĖŖƓĖĖŕŎĶŖĲìƃĖƓìɑĉŠŎìƓĖƃìŎŠƙƀŠƃìǟŖĶďìďĖɑďĖŖƓƃĖŠƊƂƙìĶƊĖƊƓąŠìĈƃìŖĬĶďŠƊŠƊƀìĶƊɑ
ĶƃŕąŠƊɑǟŎĲŠƊɑƓĶŠƊɑƊŠĈƃĶŖĲŠƊĖƀƃĶŕŠƊɐ
0ŖƓĖŖďĖɥƊĖ ƀŠƃ ĶŖǠƙĚŖĉĶì ĶŖďĖƳĶďì ì ƊĶƓƙìČąŠ Ėŕ ƂƙĖ ƙŕì ďìƊ ƀìƃƓĖƊ ƀŠƊƊìɑ ďĶƃĖƓì Šƙ
ĶŖďĶƃĖƓìŕĖŖƓĖɑĶŖǠƙĖŖĉĶìƃìƃĖŎìČąŠìƊĖƃĖƊƓìĈĖŎĖĉĶďìɐƀŠƊƊĶĈĶŎĶďìďĖďĖĶŖǠƙĖŖĉĶìƃďĖƳĖ
levar em consideração o departamento da empresa a que as partes estiverem ligadas e/ou
que atuem ou possam vir a atuar.
É permitido o trabalho de parentes consanguíneos na Companhia, respeitada a vedação
ìĉĶŕìɑďĖƊďĖƂƙĖƓĖŖĲìŕƊĶďŠƀƃĖƳĶìŕĖŖƓĖĶďĖŖƓĶǟĉìďŠƊĉŠŕŠƓìŎĖďĖƳĶďìŕĖŖƓĖìƳìŎĶìďŠƊ
pelo departamento de Recursos Humanos em condições iguais a de outros candidatos.
0ĖŕŎĶŖĲìĉŠŕŠƂƙĖīŠĶìƀŠŖƓìďŠìŠĶƓĖŕǪɐǫɑƊĶƓƙìČŽĖƊƂƙĖĉŠŖǠĶƓŠďĖĶŖƓĖƃĖƊƊĖƊƀŠƓĖŖĉĶìŎ
ou real, pessoal ou de terceiros, devem ser reportadas.

4.6 Sindicato
A MasterSense respeita a livre associação, reconhecendo as Entidades Sindicais como
representantes legais dos colaboradores e busca o diálogo constante com tais Entidades
Sindicais por meio de seu Sindicato Patronal. As negociações e o diálogo com essas entidades
ďĖƳĖŕƊĖƃƊĖŕƀƃĖĉŠŖďƙǃĶďŠƊƀŠƃƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊīŠƃŕìŎŕĖŖƓĖìƙƓŠƃĶǃìďŠƊƀĖŎìĖŕƀƃĖƊìɐ
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5.

ESTRU
TURA

5.1 Patrimônios da Empresa
Os bens, os equipamentos e as instalações da MasterSense destinam-se exclusivamente ao
ƙƊŠĖŕƊƙìƊŠƀĖƃìČŽĖƊĖŖąŠƀŠďĖŕƊĖƃƙƓĶŎĶǃìďŠƊƀìƃìǟŖƊƀìƃƓĶĉƙŎìƃĖƊɑƊìŎƳŠĖŕƊĶƓƙìČŽĖƊ
ĖƊƀĖĉĸǟĉìƊƀƃĖƳĶìŕĖŖƓĖďĖǟŖĶďìƊĖìƙƓŠƃĶǃìďìƊƀĖŎìĖŕƀƃĖƊìɐ

É de responsabilidade do colaborador zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio
colocado sob sua guarda, podendo ser responsabilizado pelo mal uso e conservação,
ĶŖĉŎƙƊĶƳĖƀìƃìǟŖƊďĖƃĖƊƊìƃĉĶŕĖŖƓŠɐ

Questões relativas à doação, venda e cessão de uso de quaisquer bens móveis devem ser
submetidas à avaliação do Departamento ou Área de Serviços.
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5.2 Uso dos Sistemas Eletrônicos de Informação
A MasterSense espera que, ao utilizar os equipamentos de comunicação e TI os colaboradores
apliquem elevados padrões éticos, observando a Política de TI e de Segurança de Informação
da qual possuem total ciência e conhecimento.
Facilidades de TI e de comunicação tem cada vez mais uma abrangência global e os dados
por elas processados e armazenados podem ser transferidos para países onde códigos
diferentes e mais rigorosos podem ser aplicados.
É terminantemente proibido o uso das ferramentas eletrônicas da empresa para jogos,
mensagens de correntes, troca ou armazenamento de conteúdo sexual, violento, racista,
discriminatório, ou que seja contrário a legislação vigente, podendo o seu uso ser reportado
às autoridades cometentes, sem prejuízo de outras sanções como, por exemplo, o término da
relação de trabalho por justa causa.
Assim, todos os colaboradores da MasterSense devem reconhecer o impacto negativo que
o uso indevido das facilidades de TI e meios de comunicação podem ter sobre sua própria
reputação e sobre a reputação da companhia.
Igualmente importante, o direito à privacidade de dados pessoais deverá ser sempre
ĬìƃìŖƓĶďŠɑ ƊŠĈƃĖƓƙďŠ Ėŕ ìƓĖŖČąŠ þƊ ďĶƃĖƓƃĶǃĖƊ ďì dĖĶ EĖƃìŎ ďĖ ƃŠƓĖČąŠ ďĖ 'ìďŠƊ ɟdĖĶ Ŗ 
ǨǪɐǮǧǰɝǨǯɠɐ ƊƊĶŕɑ ƓŠďŠ ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃɑ Ŗì ĖƹĖĉƙČąŠ ďĖ ƊƙìƊ ìƓĶƳĶďìďĖƊ ƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊɑ ďĖƳĖƃí
assegurar que dados pessoais somente serão tratados dentro das hipóteses legais da Lei e,
ďĖīŠƃŕììŎĬƙŕìɑĉŠŕǟŖìŎĶďìďĖďĶƊĉƃĶŕĶŖìƓšƃĶìɐ
Šƃ ǟŕɑ Š ƙƊŠ ĖƳĖŖƓƙìŎ ďŠƊ ĖƂƙĶƀìŕĖŖƓŠƊ Ė ƊĶƊƓĖŕìƊ ďĖ ĶŖīŠƃŕìČąŠ ƀìƃì ǟŖƊ ƀĖƊƊŠìĶƊ ė
tolerado quando razoável, mas é importante ter claro que o uso pessoal dessas facilidades
neste contexto não deve gerar custos substanciais ou afetar negativamente a produtividade
do colaborador ou a reputação da companhia.

Além disso, tratando-se de equipamentos e ferramentas corporativas de titularidade da
empresa, é de ciência do colaborador que não deve ter expectativa de privacidade na
utilização dessas ferramentas e sistemas por serem da empresa e, consequentemente,
passiveis de monitoramento.
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RELACIO
NAMENTO
COM
TERCEIROS

6.

6.1 Relacionamento com Parceiros Comerciais e Concorrentes
A MasterSense tem dentre seus princípios de negócio o da livre concorrência e da livre competição.
Todas as informações de mercado e de concorrentes, legítimas e necessárias ao negócio devem ser
obtidas por meio de práticas lícitas, transparentes e idôneas, não se admitindo sua obtenção por meios
ilícitos. Competimos de forma justa e ética, e não impedimos que outras empresas concorram livremente
conosco.
É vedado ao colaborador adotar qualquer atitude que prejudique a imagem de concorrentes da empresa.
Os negócios da MasterSense devem se pautar pela observância às leis, aos seus valores e a este Código
de Conduta, cabendo a todos os colaboradores assegurar seu cumprimento integral.
Não devem ser promovidos com concorrentes quaisquer entendimentos com o objetivo de abuso de
poder econômico ou de práticas comerciais arbitrárias, como por exemplo:
ĉŠƃďŠƊƂƙĖƓĚŕɑŠƙƊąŠďĖƊƓĶŖìďŠƊìƓĖƃɑŠĖīĖĶƓŠďĖǟƹìƃɑĖƊƓìĈĶŎĶǃìƃŠƙìƙŕĖŖƓìƃŠƊƀƃĖČŠƊŠƙŕìƃĬĖŖƊ
de lucro, incluindo acordos sobre iniciativas de preços ou de faixa ou recomendação de preço;
Acordos entre concorrentes para não competirem por determinados clientes ou contas, ou em certas
íƃĖìƊĬĖŠĬƃíǟĉìƊɓ

Acordos entre os concorrentes a respeito de preços em licitações ou processos de concorrência ou
outros termos e condições da oferta – ou acordos de não concorrência em licitações ou processos de
concorrência;
Acordos entre concorrentes para reduzir a produção ou a disponibilidade de determinado produto;
acordos entre concorrentes para restringir a contratação de fornecedores ou clientes;
ĉŠƃďŠƊĉŠŕďĶƊƓƃĶĈƙĶďŠƃĖƊĶŖďĖƀĖŖďĖŖƓĖƊŠƙƃĖƳĖŖďĖďŠƃĖƊƀìƃìǟƹìƃŠƀƃĖČŠŕĸŖĶŕŠďĖƃĖƳĖŖďìďĖ
um determinado produto.

6.2 Comunidades
A MasterSense Ingredientes Alimentícios está comprometida com o desenvolvimento econômico
e social da sociedade, das comunidades em que sua atividade está inserida, e com o crescimento
sustentável de seus negócios. É compromisso de todos os colaboradores, fornecedores, prestadores
de serviços e clientes os agir de acordo com os valores da MasterSense, sempre avaliando formas de
minimizar os impactos das atividades operacionais que desenvolve e buscando a inclusão social. 21

O investimento em projetos sociais, culturais e ambientais deve ser orientado pelas reais demandas
ďìƊĉŠŕƙŖĶďìďĖƊɑìŎėŕďĖĖƊƓìƃìŎĶŖĲìďŠþƊďĶƃĖƓƃĶǃĖƊďìĖŕƀƃĖƊìɑìǟŕďĖìƓĖŖďĖƃìƀƃŠŇĖƓŠƊ
efetivamente comprometidos em promover a transformação social. Eventuais pedidos de doação de
recursos serão avaliados.
Ainda, a MasterSense incentiva a participação de seus colaboradores em programas de voluntariado.

6.3 Clientes
É compromisso da empresa MasterSense contribuir para o processo de criação de valor de seus
clientes por meio de um relacionamento transparente, do atendimento às suas expectativas e do
desenvolvimento de soluções inovadoras.
A empresa MasterSense não discrimina clientes, seja por origem, seja por porte econômico
ou localização. No entanto, a empresa MasterSense se reserva o direito de encerrar qualquer
relação comercial sempre que seus interesses não estiverem sendo atendidos ou, ainda, quando o
relacionamento representar risco legal, reputacional, social ou ambiental.
lìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖŕìŖƓėŕƃĖŎìĉĶŠŖìŕĖŖƓŠìƀĖŖìƊĉŠŕĉŎĶĖŖƓĖƊƃĖƊƀĖĶƓíƳĖĶƊɑƀìƃìǟŖƊĉŠŕĖƃĉĶìĶƊ
ŎĖĬĸƓĶŕŠƊĖĉŠŕƃĖĉƙƃƊŠƊǟŖìŖĉĖĶƃŠƊďĖĉŠƃƃĖŖƓĖƊďĖìƓĶƳĶďìďĖƊŎĖĬìĶƊɐ
As informações sobre os produtos e serviços da empresa MasterSense devem ser sempre claras e
verdadeiras. Dados técnicos, em especial requisitos de segurança, saúde e meio ambiente, serão
obrigatoriamente informados aos clientes.
Cada produto deve seguir rigorosamente às exigências legais do mercado ao qual se destina.

6.4 Fornecedores
22

Os fornecedores da MasterSense devem ser avaliados por meio de critérios claros e objetivos,
sem discriminação. Toda decisão deve ter sustentação técnica e econômica, não sendo permitido
favorecimento de nenhuma natureza.
A contratação de empresas pertencentes ou dirigidas por ex-colaboradores da MasterSense deve
ser tratada com os cuidados necessários para não expor a quaisquer espécies de riscos, incluindo
ƓƃìĈìŎĲĶƊƓìƊɑ ĖŖƓƃĖ ŠƙƓƃŠƊɑ ĈĖŕ ĉŠŕŠ ĉŠŖǠĶƓŠƊ ďĖ ĶŖƓĖƃĖƊƊĖɐ 0ƊƓì ĲĶƀšƓĖƊĖ ďĖƳĖƃí ƊĖƃ ĖƹƀƃĖƊƊì Ė
previamente aprovada pelo Comitê de Conformidade da MasterSense.

Tome nota: o Comitê de Conformidade é um órgão permanente da MasterSense Alimentos
e Ingredientes Ltda, colegiado, multidisciplinar, autônomo e responsável pela gestão do tema
conformidade na empresa, com o objetivo único de garantir que todos, colaboradores ou terceiros,
sempre ajam nos melhores interesses da empresa e em obediência às Leis, a esse Código de Conduta,
políticas e procedimentos internos.

A MasterSense espera de seus fornecedores clareza na caracterização dos produtos e dos serviços, bem
como nos cuidados a serem tomados em relação à saúde, segurança e meio ambiente.
A MasterSense mantém relacionamento apenas com fornecedores e prestadores de serviços respeitáveis,
ƀìƃì ǟŖƊ ĉŠŕĖƃĉĶìĶƊ ŎĖĬĸƓĶŕŠƊ Ė ĉŠŕ ƃĖĉƙƃƊŠƊ ǟŖìŖĉĖĶƃŠƊ ďĖĉŠƃƃĖŖƓĖƊ ďĖ ìƓĶƳĶďìďĖƊ ŎĖĬìĶƊɑ Ė ƀŠďĖƃí
encerrar uma relação de negócio com um fornecedor sempre que houver prejuízo de seus interesses
ou desconsideração de questões legais, reputacionais, de meio ambiente e de saúde e segurança do
trabalho.
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7.1 Fraude, Suborno e Corrupção
Os colaboradores MasterSense, seus procuradores, fornecedores e prestadores de serviços estão proibidos de
prometer, oferecer, dar, aceitar presentes, viagens, entretenimento, brindes, benefícios econômicos ou vantagens de
qualquer gênero, direta ou indiretamente, para ou de todo e qualquer agente público.
A prática de tais atos pode caracterizar dentre outros, o crime de corrupção previsto no art. Código Penal, sujeito
a pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e, por isso, está sujeita a comunicação às autoridades policiais e
administrativas competentes.
Na hipótese do colaborador, procurador da MasterSense ou terceiro contratado tomar conhecimento sobre tais
ƊĶƓƙìČŽĖƊɑďĖƳĖƃĖƀŠƃƓíɥŎìƊĶŕĖďĶìƓìŕĖŖƓĖìŠƊĖƙĬĖƊƓŠƃŠƙƃĖƊƀŠŖƊíƳĖŎƀĖŎŠĉŠŖƓƃìƓŠìǟŕďĖƂƙĖƊĖŇìŕìďŠƓìďìƊìƊ
providências cabíveis.
Atenção: é proibido a todos os colaboradores fazer pagamentos impróprios e/ou presentear, de qualquer forma,
seja quem for, com o intuito de facilitar a venda dos produtos ou serviços mesmo que tal fato implique na perda de
oportunidades de negócio.

7.2 Brindes, Presentes e Hospitalidades
Brindes, presentes e hospitalidades são práticas de gentileza e cordialidade aceitas em uma relação comercial desde
ƂƙĖŠĈĖďĖĉĶďìƊìƊďĶƃĖƓƃĶǃĖƊìďĶìŖƓĖĖƹƀŠƊƓìƊĬìƃìŖƓĶŖďŠɥƊĖƂƙĖŖąŠĶŖǠƙĖŖĉĶìƃąŠŖìƓŠŕìďìďĖďĖĉĶƊŽĖƊɐ
ƃĶŖďĖƊĶŖƊƓĶƓƙĉĶŠŖìĶƊƂƙĖĉŠŖǟĬƙƃĖŕƀƃíƓĶĉìďĖĬĖŖƓĶŎĖǃìĖĉŠƃďĶìŎĶďìďĖĖŖƓƃĖìƊƀìƃƓĖƊďĖƙŕìƃĖŎìČąŠĉŠŕĖƃĉĶìŎ
e que não caracterizem a obtenção de benefícios em quaisquer negociações podem ser aceitos ou concedidos pelos
colaboradores MasterSense.
Convites para eventos com despesas custeadas por ou aos clientes, fornecedores ou outros públicos de interesse
somente podem ser aceitos ou concedidos quando existir a real oportunidade de desenvolvimento de um contato
ĉŠŕĖƃĉĶìŎɑ Ė ƂƙìŖďŠ ƓĖŖĲìŕ ƊĶďŠ ĖƊƓĖŖďĶďŠƊ ƓìŕĈėŕ ì ƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊ ďĖ ŠƙƓƃìƊ ĖŕƀƃĖƊìƊ Ė ƂƙĖ ƓĖŖĲìŕ ƳìŎŠƃĖƊ
razoáveis dentro das práticas de mercado.
Em ambos os casos, o recebimento ou a concessão terão que ser necessariamente autorizados pela respectiva liderança.
Por sua vez, prêmios que representem distinção ou homenagem a empresa MasterSense devem ser encaminhados ao
departamento de Marketing.
É vedado o recebimento de ofertas em dinheiro por qualquer motivo.
Os mesmos princípios devem ser aplicados na ocasião do oferecimento pela MasterSense de brindes, convites e
hospitalidades a seus fornecedores, prestadores de serviços e clientes, e em especial a agentes públicos.
Todos devem estar atentos ao contexto de recebimento de brindes e não apenas ao seu valor. Em caso de dúvidas
sobre a pertinência e regularidade no recebimento ou concessão de um presente ou hospitalidade, os colaboradores
da MasterSense e seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços devem se fazer os seguintes questionamentos:
Poderia minha aceitação ou oferta implicar em uma obrigação minha ou de terceiros?
Esse presente ou hospitalidade é uma recompensa para uma transação de negócios ou providencia administrativa de
um órgão público?
Esse presente ou hospitalidade é de valor excessivo, a saber, acima de R$200,00?
ÊŠĉĚŠƙìlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖǟĉìƃĶìŕďĖƊĉŠŖīŠƃƓíƳĖĶƊƊĖìĶŕƀƃĖŖƊìƊŠƙĈĖƊƊĖďŠƀƃĖƊĖŖƓĖŠƙĉŠŖƳĶƓĖɗ
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Se a resposta a qualquer dessas perguntas for “sim”’, o presente ou hospitalidade não deve ser oferecido ou aceito.

7.3 Atividades Políticas e doações
A MasterSense respeita o direito de seus colaboradores de, no exercício de sua cidadania, participarem de atividades
político-partidárias e religiosas. No entanto, seu exercício tem caráter pessoal e não deve interferir em suas
ƃĖƊƀŠŖƊìĈĶŎĶďìďĖƊƀƃŠǟƊƊĶŠŖìĶƊŠƙƳĶŖĉƙŎìƃɑďĖƂƙìŎƂƙĖƃīŠƃŕìɑìĖŕƀƃĖƊì
A MasterSense não efetua contribuições para qualquer campanha política, partido político, candidato ou qualquer de
ƊƙìƊŠƃĬìŖĶǃìČŽĖƊǟŎĶìďìƊɐ

Pedidos de doações e contribuições por entidades privadas, públicas ou sociedades de economia mista serão analisadas
caso a caso, sendo invariavelmente observados as Leis e princípios de negócios da MasterSense.

7.4 Contratos e Registros contábeis
ªŠďìƊ ìƊ ƓƃìŖƊìČŽĖƊ ǟŖìŖĉĖĶƃìƊ Ė ĉŠŕĖƃĉĶìĶƊ ƊĖƃąŠ ƀƃŠŖƓì Ė ĉŠƃƃĖƓìŕĖŖƓĖ ƓƃìŖƊĉƃĶƓìƊ ŖŠƊ ŎĶƳƃŠƊ Ė ŖŠƊ ƃĖĬĶƊƓƃŠƊ ďì
respectiva empresa.
 lìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖ ƃĖƊƀĖĶƓì ƃĖĬƃìƊ Ė ƃĖĬƙŎìŕĖŖƓŠƊ ƊŠĈƃĖ ƃĖŎìƓšƃĶŠƊ ĉŠŖƓíĈĖĶƊ Ė ǟŖìŖĉĖĶƃŠƊ ƂƙĖ ƊĖ ìƀŎĶĉìŕ þ ŇƙƃĶƊďĶČąŠ
em que opera, e com todas as regras e regulamentos internacionais que podem ser aplicados à sua operação. Assim,
ĶŕƀƃĖƊĉĶŖďĸƳĖŎƂƙĖŠƊƃĖĬĶƊƓƃŠƊĖƊƓĖŇìŕĖƹìƓŠƊĖƳĖƃďìďĖĶƃŠƊɑǟďĖďĶĬŖŠƊþƊƓƃìŖƊìČŽĖƊɑĖƊĖŇìŕŕìŖƓĶďŠƊŖìƊĉŠŖƓìƊďì
ĖŕƀƃĖƊìĖĖŕƊƙìƊďĖŕŠŖƊƓƃìČŽĖƊĖďŠĉƙŕĖŖƓŠƊǟŖìŖĉĖĶƃŠƊɐ
!ŠŎìĈŠƃìďŠƃĖƊ Ė ĖƳĖŖƓƙìĶƊ ƓĖƃĉĖĶƃŠƊ ƂƙĖ ƊĖŇìŕ ƃĖƊƀŠŖƊíƳĖĶƊ ƀĖŎì ĉŠŖƓìĈĶŎĶďìďĖ Šƙ ƃĖŎìƓšƃĶŠƊ ǟŖìŖĉĖĶƃŠƊ ďĖƳĖŕ
ìƊƊĖĬƙƃìƃƂƙĖìƊĖŖƓƃìďìƊŖŠƊŎĶƳƃŠƊɑƃĖĬĶƊƓƃŠƊŠƙĉŠŖƓìƊďìlìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖƃĖǠĶƓìŕìƊƓƃìŖƊìČŽĖƊĖìƊĶƓƙìČąŠǟŖìŖĉĖĶƃì
da empresa, e estejam em conformidade com as leis, os princípios contábeis geralmente aceitos e outros critérios, tais
ĉŠŕŠĖƹĶĬĚŖĉĶìƊŎĖĬĶƊŎìƓĶƳìƊŎŠĉìĶƊɑĉŠŕŠƃĖŎìƓšƃĶŠƊƃĖĬƙŎìŕĖŖƓìƃĖƊĖĖƹĶĬĚŖĉĶìƊǟƊĉìĶƊɐ
w ĉŠŎìĈŠƃìďŠƃ Šƙ ƓĖƃĉĖĶƃŠ ƃĖƀƃĖƊĖŖƓìŖƓĖ ďì lìƊƓĖƃ¡ĖŖƊĖ ĖƊƓí ƀƃŠĶĈĶďŠ īìǃĖƃ ìĉŠƃďŠƊ ǟŖìŖĉĖĶƃŠƊ ĶƃƃĖĬƙŎìƃĖƊ ĉŠŕ
clientes ou fornecedores.
Os contratos nos quais a MasterSense participa devem ser escritos da forma mais precisa possível, não deixando
margem para interpretações dúbias.
Todos os pagamentos e/ou compromissos assumidos devem estar autorizados pelo nível hierárquico competente e
respaldados por documentação legal.

7.5 Informações Privilegiadas
ƙƓĶŎĶǃìČąŠĶŖďĖƳĶďìďĖĶŖīŠƃŕìČąŠƀƃĶƳĶŎĖĬĶìďìĖììďŠČąŠŠƙĉŠŖĶƳĚŖĉĶìĉŠŕŠƙƊŠďĖďìďŠƊǟŖìŖĉĖĶƃŠƊŠƙĉŠŖƓíĈĖĶƊ
ŖąŠ ĉŠŖǟíƳĖĶƊ Ňí īŠƃìŕ ƃìǃąŠ ƀìƃì ƙŕì ƊėƃĶĖ ďĖ ĖƊĉõŖďìŎŠƊ ƀĖŎŠ ŕƙŖďŠɑ ƂƙĖ ĶŖĉŎƙƊĶƳĖ ŎĖƳìƃìŕ þ īìŎĚŖĉĶì ĬƃìŖďĖƊ
instituições.
Colaboradores que tenham acesso a informações privilegiadas da MasterSense não devem comprar, vender ou
participar de quaisquer negociações envolvendo a empresa, nem recomendar a terceiro ou familiar que o façam,
enquanto a informação não se tornar pública.
Da mesma forma, a divulgação de informações falsas ou participação em atividades destinadas a manipular preços
e valores mobiliários é conhecida como abuso de mercado e considerada ilegal. As consequências podem incluir
processos penais e multas para a MasterSense e para o colaborador que deu causa ao abuso, bem como ação disciplinar
ĶŖƓĖƃŖìɐĶŖďìɑėďĖƃĖƊƀŠŖƊìĈĶŎĶďìďĖďŠĉŠŎìĈŠƃìďŠƃìĉŠŖǟďĖŖĉĶìŎĶďìďĖďìƊĶŖīŠƃŕìČŽĖƊƊĶĬĶŎŠƊìƊìĖŎĖƃĖƀìƊƊìďìƊ
por seus clientes, prestadores de serviços e fornecedores.

7.6 Lavagem de dinheiro
A MasterSense não aceita e nem apoia qualquer iniciativa relacionada à “lavagem de dinheiro”, assim entendida
como a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
A lavagem de dinheiro é crime previsto na Lei 9.613/98 estando os envolvidos sujeitos a pena de prisão de 3 (três) a
10 (dez) anos e multa.
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A prevenção à lavagem de dinheiro é necessária para ajudar a impedir as empresas de serem usadas por criminosos
ƀìƃìĖƊƊĖǟŕɑĖƀìƃììŇƙďìƃŠƊšƃĬąŠƊďĖìƀŎĶĉìČąŠďìdĖĶŖŠƃìƊƓƃĖìŕĖŖƓŠĖƃĖĉƙƀĖƃìČąŠďĖìƓĶƳŠƊďĖŠƃĶĬĖŕ
ĉƃĶŕĶŖŠƊìĖǟŖìŖĉĶìŕĖŖƓŠďŠƓĖƃƃŠƃĶƊŕŠɐ
'ĖƊƊĖŕŠďŠɑĉìĈĖþƊíƃĖìƊďĖŕìĶŠƃĖƹƀŠƊĶČąŠǟĉìƃìƓĖŖƓìƊĖŖŠĉìƊŠďĖƊƙƊƀĖĶƓìƃĖƀŠƃƓíɥŎìƊĶŖƓĖƃŖìŕĖŖƓĖɐƊƊĶŕɑė
ĶŕƀŠƃƓìŖƓĖƂƙĖƓŠďŠƊǟƂƙĖŕìƓĖŖƓŠƊìŠƊƊĖĬƙĶŖƓĖƊĉŠŕƀŠƃƓìŕĖŖƓŠƊɒ
Formas incomuns ou padrões complexos de pagamento;
Pagamentos em dinheiro;
Transferências incomuns para/de países não relacionados à transação;
Intenção de pagar acima do preço de mercado;
Transações criadas para driblar obrigações a declarar ou relatar;
Clientes com operações que aparentem pouca integridade;
Negociações realizadas por meio de intermediários desconhecidos ou desnecessários;
Pagamentos a partes aparentemente estranhas ou desconexas com a transação;
Clientes que se mostrem ansiosos para evitar as exigências de registro de informações;
ªƃìŖƊìČŽĖƊƂƙĖĖŖƳŠŎƳìŕŎŠĉìĶƊìƊƊŠĉĶìďŠƊþɭŎìƳìĬĖŕďĖďĶŖĲĖĶƃŠɮɑþƊŠŖĖĬìČąŠǟƊĉìŎŠƙƀìĸƊĖƊďĖìŎƓŠƃĶƊĉŠɐ
Qualquer indício mencionado acima deve ser comunicado para o gestor direto ou por meio do canal de denúncias.

7.7 Comércio Internacional
Algumas das atividades comerciais da MasterSense podem estar sujeitas a diversas leis e controles que regulam
o comércio internacional de mercadorias e serviços, tais como controles de exportação e importação, boicotes
econômicos impostos pelo governo, restrições ao comércio, entre outros.
Os colaboradores cujo trabalho envolva o comércio internacional devem manter-se atualizados quanto a essas leis
e controles, bem como buscar aconselhamento especializado em caso de dúvida quanto às restrições e controles
aplicáveis às transações sob sua responsabilidade. O não cumprimento das leis que regulam o comércio internacional
podem causar atrasos operacionais, prejudicar gravemente a reputação da MasterSense, além de criar exposição legal
substancial para a empresa, incluindo multas de natureza penal e civil e perda de benefícios.
Ainda, é importante lembrar que os colaboradores viajam a trabalho e entram em outros países estão sujeitos a
restrições de importação pessoal em relação aos bens em seu poder. É dever de cada colaborador observar as leis
aplicáveis a essa questão.

7.8 Propriedade Intelectual
A propriedade intelectual é um ativo estratégico para a MasterSense.
Neste termo se incluem patentes, marcas registradas, know-how, dados técnicos e informações de processos e de
mercado, entre outros itens.O resultado do trabalho de natureza intelectual e de informações estratégicas gerados
pela empresa é de sua propriedade exclusiva.
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Da mesma forma, qualquer trabalho ou criação dos colaboradores da MasterSense, no todo ou em parte, em conexão
com seus deveres e/ou usando o tempo, recursos ou informações da empresa, pertencem à MasterSense. Assim,
comunique prontamente seu gestor sobre qualquer invenção relativa aos negócios da empresa para que se consiga
garantir a proteção adequada a essa propriedade intelectual.
wĉŠŎìĈŠƃìďŠƃėƃĖƊƀŠŖƊíƳĖŎƀŠƃƓƃìƓìƃďĖīŠƃŕìĉŠŖǟďĖŖĉĶìŎƓŠďìƊìƊĶŖīŠƃŕìČŽĖƊƊŠĈƃĖìƀƃŠƀƃĶĖďìďĖĶŖƓĖŎĖĉƓƙìŎ
a que tenha acesso em decorrência de seu trabalho, utilizando-as de forma cuidadosa, pois a disseminação desse
conhecimento a terceiros pode gerar prejuízos à MasterSense.
Em hipótese alguma é permitida a divulgação dessas informações sem a autorização expressa da MasterSense.

7.9 Saúde, Segurança e Meio Ambiente
A saúde, a integridade física dos colaboradores e a proteção ao meio ambiente são prioridades da empresa, estando
acima de questões econômicas ou de produção.
A MasterSense acredita que todos os acidentes e doenças ocupacionais são evitáveis e procura proporcionar um
ambiente seguro e saudável para todos, tratando de forma transparente todas as informações relativas à saúde,
segurança e meio ambiente que possam ter impacto sobre seus colaboradores, prestadores de serviço, comunidades
de seu entorno ou sobre o próprio meio ambiente.
0ƊƀĖƃìɥƊĖƂƙĖƓŠďŠƊŠĈƊĖƃƳĖŕìƓĖŖƓìŕĖŖƓĖŠìŕĈĶĖŖƓĖďĖƓƃìĈìŎĲŠɑĶďĖŖƓĶǟĉìŖďŠƀŠƊƊĸƳĖĶƊƊĶƓƙìČŽĖƊďĖƃĶƊĉŠɑĖ
agindo com responsabilidade, tanto os colaboradores, quanto fornecedores, prestadores de serviços e clientes. Esse
comportamento será considerado demonstração de comprometimento com as questões de segurança.

7.10 Canal de denúncias
Um dos principais pilares de um programa de compliance é justamente garantir aos colaboradores e terceiros uma
forma segura e protegida de se reportar não conformidades.
Qualquer violação ao Código de Conduta deve ser reportada por meio de um dos canais de comunicação abaixo
indicados:
Seu superior imediato
A um representante do Comitê de Conformidade
A um representante do Departamento de Recursos Humanos
E-mail: ouvidoria@mastersense.com
Os relatos serão investigados e se uma violação da Lei, a esse Código de Conduta ou a políticas internas da
MasterSense for comprovada, as devidas providências serão tomadas.
Vale dizer: a MasterSense não tolerará nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa que denuncie de boa-fé
uma violação do Código de Conduta.
E não se preocupe se restaram dúvidas sobre o Código de Conduta: todos os colaboradores MasterSense receberão
um treinamento e informações complementares podem ser obtidas com seu gestor.
Na intranet, no Portal de RH, é possível visualizar e baixar esse Código de Conduta, acessando com facilidade
qualquer tópico e encontrando links para obter mais informações sobre os assuntos nele contidos.
Mas se você não estiver na empresa ou for um fornecedor ou prestador de serviço, obtenha uma cópia em PDF deste
Código de Conduta acessando o site da MasterSense na internet: www.mastersense.com
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“Chamamos de Ética o conjunto
de coisas que as pessoas fazem
quando todos estão olhando. O
conjunto de coisas que as pessoas
fazem quando ninguém está
olhando chamamos de Caráter”.
Oscar Wilde, Escritor

Mensagem da área de Recursos Humanos
As boas práticas e o seu comportamento valem mais do que mil palavras.
O nosso comportamento, dos nossos colegas, é o que gera e fortalece a cultura da
MasterSense.
Inspirado nos Valores da MasterSense, este material contém os princípios que fazem
parte de nossa cultura organizacional e a crença de que a conduta ética é a base para o
desenvolvimento de negócios sustentáveis. A imagem da MasterSense é construída por
todas as suas pessoas e a partir dos valores que respiramos no dia a dia.

Obrigada!

Termo de responsabilidade e compromisso
Eu __________________________________________________________, portador
do RG ________________________ e CPF _________________________________
, setor_______________. Declaro (a) que estou de acordo com todas as condições e
recomendação apresentadas no Código de Ética apresentadas neste material.

Jundiaí ____ de_________________ de _____.

_____________________________________
Assinatura do Colaborador
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