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Manter a senha pessoal restrita e confidencial, e tomar todas as 
precauções para que a mesma não seja compartilhada e divulgada a 
terceiros, inclusive aos colegas de trabalho...
Manter sigilo e confidencialidade nas senhas empresariais em tratativas 
com terceiros e parceiros de negócio...
Guardar de forma segura os documentos relativos às suas atividades, 
não os deixando sobre mesas ou impressoras...
Todos os documentos originais de formalização referente às 
negociações, contratos, aditivos, ficha de EPI, ponto e demais 
processos do Grupo devem ser realizados com lealdade e de forma 
fidedigna, isento de rasuras, e com assinatura de procuradores e 
responsáveis legais pelo ato realizado, sendo prioridade o envio destes 
documentos de imediato para o controle e arquivo das áreas de 
competência. ..
Não retirar documentos, material ou projetos internos do Grupo Barigüi, 
mesmo que tenha participado do seu desenvolvimento.

Utilizar a Internet, intranet, e-mails e outros sistemas de comunicação 
de forma eficiente e de acordo com as demandas de sua atividade 
profissional. Não acessar, manter ou transmitir correntes, teor de 
pornografia, de mau gosto, discriminatório, ilegal ou que represente 
solicitações comerciais inadequadas...
Utilizar os equipamentos de tecnologia da empresa e os celulares 
corporativos para finalidade exclusiva profissional durante o horário de 
trabalho...
Orientar aos fornecedores a não divulgar qualquer projeto realizado com 
o Grupo ou que esteja em processo de execução. Nenhum prestador de 
serviços está autorizado a divulgar informações e projetos do Grupo 
Barigüi, sem autorização prévia e formal da diretoria.

4.4. Responsabilidade com a Segurança da Informação..
Em virtude de nossas atividades temos acesso a informações de propriedade 
do Grupo Barigüi e de nossos clientes. É nosso dever preservar tais 
informações e evitar seu uso indevido. ..
Para isso, entendemos que é dever dos nossos colaboradores adotar os 
seguintes cuidados:



Restringir a discussão de assuntos relacionados ao Grupo no ambiente 
de trabalho. Não fale sobre os projetos profissionais em aviões, 
restaurantes ou outros ambientes públicos...
Respeitar as normas internas referentes aos temas da segurança da 
informação e legislação sobre proteção de dados pessoais, 
especialmente não comentando publicamente sobre estratégias que 
digam respeito às atividades realizadas em sua área de atuação, bem 
como não compartilhando de forma desautorizada os dados pessoais 
dos clientes, dos colaboradores ou de quaisquer outros titulares...
Não permitir que dados pessoais de clientes, de colaboradores ou de 
quaisquer outros titulares sejam tratados em desacordo com as 
normas internas referentes ao tema da proteção de dados pessoais, 
inclusive quando terceiros buscarem fazer consultas individuais de 
dados, seja ou para fins comerciais ou pessoais...
Não fazer cópias desautorizadas ou sem motivo legítimo, sejam elas 
impressas ou eletrônicas, de documentos de uso interno ou de qualquer 
forma estratégicos, assinados ou não, bem como de documentos com 
dados pessoais de clientes, de colaboradores ou de quaisquer outros 
titulares...
As cópias impressas ou eletrônicas de documentos de uso interno ou de 
qualquer forma estratégicos, assinados ou não, bem como de 
documentos com dados pessoais, devem ser descartadas conforme o 
manual de processos ambientais e as normas internas referentes à 
segurança da informação e a legislação sobre proteção de dados 
pessoais. 





5.2. Fornecedores

Os fornecedores do Grupo Barigüi são extremamente importantes para a realização 
do nosso trabalho e para o atendimento de nossos clientes. 

Devemos sempre proporcionar oportunidades iguais a todos e realizar sua seleção 
com base em critérios técnicos. Jamais tomaremos qualquer decisão com base em 
critérios pessoais.

Para o Grupo Barigüi é essencial que seus fornecedores respeitem a dignidade 
humana, o meio ambiente e a legislação vigente aplicável, especialmente aquelas 
relacionadas à proteção de dados pessoais, anticorrupção e de prevenção à 
lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.

Podemos descontinuar uma relação comercial, caso qualquer fornecedor cometa 
irregularidades ou leve algum de nossos colaboradores a adotar postura contrária a 
esse código ou a nossos valores, e temos a expectativa de que tais fornecedores 
irão se abster de qualquer prática prejudicial a nossos negócios. 

Os contratos e negociações comerciais realizadas devem ser tratados com sigilo 
em relação às estratégias, valores e condições praticadas.

As requisições e autorizações devem estar em conformidade aos dados realizados, 
ou seja, as informações do documento em relação à identificação de placa, pro-
priedade, entre outros, devem ser fidedignas.

Os colaboradores do Grupo Barigui não devem receber presente ou qualquer outro 
incentivo por parte dos fornecedores ou terceiros e em qualquer situação que isso 
ocorra, a área de controle interno do Recursos Humanos deverá ser comunicada. 
Exceções serão consideradas para os brindes corporativos que sejam compatíveis 
com as boas práticas comerciais e quando tiverem um valor total e simbólico de 
até R$ 100,00 (cem reais).

Em caso de almoço, jantar ou outra hospitalidade, os colaboradores podem aceitar 
desde que isso não influencie qualquer decisão de negócio. Assim que possível, a 
empresa deverá ser formalmente comunicada junto à área de controle interno do 
Recursos Humanos.











6.1. Trabalho forçado, infantil ou degradante..
Não toleramos o trabalho infantil ou qualquer outra forma de trabalho compulsório 
em nossas empresas ou nas de nossos fornecedores, prezamos pela legislação e 
dispositivos legais inerentes ao assunto de proteção da criança e do adolescente...
Não permitimos nenhuma ação ou atividade que contrarie as normas de proteção e 
dos direitos da criança e do adolescente, assim entendido qualquer atitude 
degradante ou de exploração de qualquer tipo...
É responsabilidade de todos os colaboradores adotarem medidas instrutivas, 
protetivas e de desenvolvimento aos nossos aprendizes contratados...
6.2. Contratação de Colaboradores ou terceirizados ..
A contratação de qualquer profissional que preste serviços em favor do Grupo 
Barigüi deverá ser realizada em conformidade à legislação e à política de Recursos 
Humanos, e se dará mediante processo seletivo padrão com a formalização 
contratual e nunca como retribuição a qualquer tipo de vantagem, incluindo neste 
processo as terceirizações de atividades operacionais...
Todas as contratações de pessoa jurídica e prestadores de serviços de 
terceirizações serão previamente formalizadas e aprovadas junto área de compras e 
contratos, com aprovação prévia das cláusulas contratuais pelo jurídico responsável...
É de responsabilidade da área de contratos realizar a formalização e gestão de todos 
os contratos envolvendo qualquer tipo de negociação e terceirização...
6.3. Patrocínios e Doações ..
Patrocínios ou doações deverão ser realizados somente para organizações e 
instições idôneas, mediante avaliação e aprovação prévias das diretorias e 
presidência, conforme as diretrizes de nosso Programa de Integridade. ..
6.4. Licitações ..
A participação em qualquer processo licitatório deve ser conduzida pela área 
competente, previamente definida, de acordo com as leis aplicáveis e deve contar 
com a aprovação da respectiva diretoria. Nenhum outro colaborador está autorizado 
a manifestar-se em nome do Grupo nesta condição...
6.5. Registros Contábeis ..
Transparência, ética e honestidade devem ser os pontos de partida de quaisquer 
procedimentos que envolvam a manutenção de nossos livros, registros e controles 
contábeis...



Todas nossas transações devem ser fielmente registradas. Não compactuamos 
com quaisquer registros fraudulentos e encorajamos nossos colaboradores a 
cooperarem integralmente com os nossos auditores internos e externos caso 
tenham qualquer informação a respeito de dados omitidos ou forjados...
Todos os nossos colaboradores devem agir dentro das políticas, processos e 
procedimentos da empresa e o segmento que atua, para que o resultado 
apresentado contemple com realidade e transparência de fato...
As nossas informações respeitam a legislação e seguem um padrão de qualidade 
para fins estratégicos, nenhum dado em relação a custos, resultado operacional, 
receita ou qualquer outro número contábil deverá ser compartilhado ou divulgado 
sem autorização prévia e formal do gestor responsável da área contábil...

6.6. Fusões, Aquisições e Reestruturações Societárias ..
O Grupo Barigüi tem como premissa o estabelecimento de negócios com 
organizações que prezem pela ética e boas práticas. Considerando este aspecto 
para fusões, aquisições, reestruturação societárias, o Grupo reserva-se no direito de 
avaliar se tais organizações possuem o mesmo zelo com aspectos legais, fiscais e 
ambientais antes de se concretizar qualquer negócio...

6.7. Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais..
Em constante processo de evolução, o Grupo Barigüi entende que a segurança da 
informação e a proteção de dados pessoais são temas importantíssimos, portanto, 
todos os colaboradores e fornecedores envolvidos nas operações do grupo devem 
estar empenhados em assegurar que informações e dados pessoais sejam tratados 
de forma legalmente adequada, segura e transparente...
Pensando sempre na melhor experiência dos titulares de informações e de dados 
pessoais, tendo em vista os diferentes produtos e serviços que são oferecidos pelo 
Grupo Barigüi, bem como em decorrência de quantidade de parcerias comerciais 
existentes, reconhece-se a importantíssima participação individual de todos os 
colaboradores na manutenção de uma rede de proteção que envolve a melhoria 
contínua dos processos internos e a constante avaliação das práticas de nossos 
fornecedores e parceiros. 



6.8. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

..

..

As empresas do Grupo Barigüi adotam procedimentos para o cumprimento das 
obrigações legais e regulatórias de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, incluindo obrigações de cadastro e comunicações ao 
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme as características 
das operações realizadas.

Os colaboradores devem conhecer e cumprir todas as normas referentes à 
legislação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, 
bem como, pautar sua conduta e agir em conformidade com as políticas, processos 
e procedimentos da empresa.

Todas as operações realizadas com Clientes, Colaboradores, Fornecedores e 
Parceiros de Negócios devem ser fielmente registradas e conter as informações 
previstas nos normativos internos e na legislação.
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