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A M. Dias Branco reedita e torna público o seu Código
de Ética, com o objetivo de confirmar os princípios e
valores que têm nos guiado ao longo de nossa
história, e de revitalizá-los sob a luz dos novos
desafios que enfrentamos no ambiente de negócios.
Temos consciência de que as atitudes que tomamos
no dia a dia expressam nosso caráter, nossa imagem
e nosso legado. Acreditamos que nossa reputação
construída ao longo de gerações é fruto de disciplina
e trabalho árduo, na defesa dos nossos ideais e da
perenidade dos negócios. Estamos convictos de que
a busca incessante por melhores resultados deve ser
balizada pela adoção de princípios éticos
amplamente disseminados na organização,
inspirando outros a seguirem nosso exemplo.
Este Código de Ética rege a conduta de todos os
colaboradores e representantes legais da M. Dias
Branco, suas controladas e coligadas, tornando
explícito o padrão de comportamento esperado na
relação com nossos colegas de trabalho, familiares,
clientes, parceiros comerciais, investidores e
consumidores. Estes têm ciência das disposições
deste Código de Ética e suas revisões, as quais
poderão ser realizadas a qualquer tempo, mediante a
assinatura do Termo de Compromisso e treinamentos
p re s e n c i a i s o u e l e t r ô n i c o s q u a n t o à s u a
aplicabilidade.
A Companhia promove treinamentos periódicos
sobre o Código de Ética para seus colaboradores,
sendo que, para os recém-admitidos, este tema está
inserido no Manual de Integração para Novos
Colaboradores.
Este Código de Ética está disponível para consulta na
intranet e no site da Companhia.

Todos os nossos colaboradores e representantes
legais devem cumprir integralmente às legislações
aplicáveis, sejam na esfera municipal, estadual ou
federal. Exigiremos de nossos parceiros comerciais
uma postura idêntica à nossa no atendimento aos
dispositivos legais. Adicionalmente, nossos
procedimentos internos, os quais precisam estar
alinhados com a legislação vigente, também devem
ser seguidos de forma integral.
Nosso relacionamento com órgãos governamentais,
agências reguladoras e qualquer outro tipo de
representação do poder público é pautado pela ética e
transparência. Somos contrários a todo tipo de
condutas ilícitas e atos de corrupção.

Nossos consumidores nos convidam diariamente a
entrarmos em suas casas e a sentarmos às suas
mesas. Ninguém faz isso sem confiança. Por isso,
temos o compromisso de disponibilizar alimentos
saudáveis, seguros, saborosos e de qualidade.
Colocaremos todo nosso empenho para honrar os
compromissos que assumimos com nossos clientes.
Buscamos permanentemente proporcionar entregas
ágeis, preços justos e acesso fácil para contato a
qualquer momento. Em relação ao atendimento, não
fazemos discriminação entre os variados tipos de
clientes e consumidores. Todos devem ser atendidos
com educação e respeito, sendo-lhes sempre
apresentadas informações claras e objetivas sobre os
negócios que estão realizando. Clientes de
características semelhantes devem ser tratados de
maneira equivalente.
Com humildade em reconhecer que nem sempre
conseguiremos atender a todas as expectativas dos
clientes e consumidores, adotamos uma postura
receptiva para ouvir sugestões de melhoria através de
nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),
disponível por telefones e/ou meios eletrônicos.

Te m o s o c o m p ro m i s s o d e t r a t a r t o d o s o s
colaboradores de forma justa e igualitária, com
respeito às individualidades. Valorizamos a
diversidade e somos contrários a preconceitos e
discriminações de qualquer natureza (raça, cor, idade,
sexo, religião, orientação sexual, etnia, condição
sócio-cultural, nacionalidade, estado civil, deficiências
físicas ou necessidades especiais).
Recriminamos atitudes de assédios moral ou sexual,
sejam físicos ou verbais. Não toleramos em nossas
operações, sejam elas próprias ou de nossos
parceiros comerciais, o uso de violência, o trabalho
sob efeito de bebidas alcoólicas ou de substâncias
entorpecentes, o porte ilegal de armas, o trabalho
involuntário (forçado, mediante prisão, obrigado ou
escravo) ou infantil, a exploração sexual e o tráfico de
seres humanos.
Respeitamos a livre opinião política, associação
partidária e sindical, bem como o direito à negociação
coletiva.
A saúde e a segurança de nossos colaboradores,
visitantes ou prestadores de serviço são valores
inegociáveis. Buscamos um ambiente de trabalho
seguro e saudável para todos que participam de nossas
operações, disponibilizando ambientes de trabalho com
padrões adequados de limpeza e organização.
Aprimoramos e divulgamos amplamente as normas de
segurança que devem ser cumpridas pelo colaborador,
visitante ou prestador de serviços ao realizar qualquer
tarefa, mesmo aquela mais simples e cotidiana.
Estimulamos a consciência dos riscos aos quais
estamos expostos e de como devemos evitá-los.
Somos responsáveis não só pela nossa própria
segurança, mas também pela dos colegas de trabalho.
Ao percebermos uma prática insegura nossa ou de outra
pessoa, em descumprimento às normas de segurança
definidas, devemos adotar uma postura proativa, no
sentido de fazer paralisar imediatamente a atividade, até
que tenhamos as condições adequadas para realizá-la.
Não queremos ter em nossa consciência, o peso de
termos sido omissos. Familiares e amigos contam
conosco para voltarmos diariamente em segurança aos
nossos lares.

As informações que fornecemos ao mercado são
claras, tempestivas e transparentes. Na elaboração e
divulgação de nossas demonstrações financeiras,
bem como de qualquer outro comunicado oficial,
agimos de boa fé e utilizamos os princípios geralmente
aceitos na contabilidade brasileira e internacional.
Somos conscientes da importância da exatidão de
nossos números, já que eles são a base para análises
e decisões estratégicas que afetam o futuro da
Companhia.
Prezamos pela confidencialidade de nossas
informações e, sendo assim, comunicados oficiais
somente são realizados por meio de nossa área de
Relações com Investidores, respeitando os
procedimentos estabelecidos pelos órgãos
reguladores do mercado de capitais. Proibimos
nossos profissionais de negociar ou recomendar a
negociação de ações da companhia com base em
informações privilegiadas que não sejam de
conhecimento público. Informações privilegiadas que
possam influenciar a decisão de compra ou venda de
nossas ações não podem ser comentadas sequer com
familiares e amigos ou em ambientes públicos.
Respeitamos o direito de nossos investidores a um
tratamento igualitário a todos que operam no mercado.
Adotamos políticas formais de divulgação e
negociação de valores mobiliários arquivadas na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e estamos
atentos ao seu cumprimento.
Nosso Conselho de Administração conta com o apoio
de um Comitê de Auditoria, devidamente estruturado
conforme as boas práticas de governança corporativa,
responsável pela contratação e supervisão dos
trabalhos de auditoria e gerenciamento de riscos.
Nossos auditores, quer sejam externos ou internos,
gozam de total independência, e nenhuma informação
lhes deve ser ocultada, salvo quando o dever legal de
sigilo impedir a divulgação.

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
(SBDC) estabelece regras de prevenção e combate a
formação de cartéis, divisão de mercados ou
territórios, acordo de preços, estabelecimento de
barreiras ilegais a novos entrantes e utilização
indevida de posições dominantes. Em sintonia com
estes preceitos, somos a favor da promoção de uma
economia competitiva e contrários a ações que
possam restringir ou limitar a escolha do consumidor.
Não participamos, formal ou informalmente, direta ou
indiretamente, individual ou coletivamente, de
nenhuma atividade econômica predatória contrária às
boas práticas de livre concorrência. Participaremos
apenas de associações oficiais e reuniões setoriais
legitimamente reconhecidas. Repugnamos práticas de
espionagem industrial ou corporativa, não utilizamos
informações obtidas de forma ilícita e esperamos
reciprocidade de tratamento de nossos concorrentes.
Nossos valores estão acima de disputas comerciais.
Competimos intensamente, mas sempre de maneira
ética. Buscamos a diferenciação no mercado por meio
da qualidade e da inovação de nossos produtos, da
criatividade de nossas equipes, da confiança dos
consumidores e do padrão de excelência em
atendimento.

Enfatizamos constantemente a importância de regular
nossas relações comerciais por meio de celebração
de contratos, contando com o devido suporte de nossa
área Jurídica em todos os casos.
Entendemos a necessidade de confiança recíproca na
relação com nossos parceiros de negócio e, por isso,
os selecionamos de forma clara e justa, com base em
mérito e em critérios objetivos. Estamos cientes de
que solicitar ou receber qualquer tipo de benefício
pessoal em troca de concessão de vantagem nas
transações com parceiros comerciais é um ato grave
de improbidade.
Brindes, canetas, cadernos, calendários e itens de
valor até meio salário mínimo vigente são
considerados naturais nas relações corporativas. Por
outro lado, viagens de turismo, cursos não vinculados
à atividade, presentes luxuosos, empréstimos,
dinheiro, favores pessoais, pagamento de dívidas,
serviços ou entretenimentos, são alguns exemplos de
vantagens que não devemos receber.
Para os casos em que restar dúvida, o Comitê de Ética
deve ser consultado através do Canal Ético. Como
forma de garantir a transparência em nossas
operações, disponibilizamos também aos nossos
fornecedores o Código de Ética e o acesso ao Canal
Ético, caso sintam-se prejudicados em alguma
negociação.

Prezamos pela integridade, conservação e bom uso
dos ativos da Companhia, quer sejam tangíveis
(veículos, máquinas, instalações, computadores, etc)
ou intangíveis (marcas, sistemas tecnológicos, etc).
Estamos conscientes da obrigação que temos para
que todos os recursos que a M. Dias Branco coloca à
nossa disposição sejam utilizados com zelo,
prudência, de forma eficiente para o melhor interesse
dos negócios da Companhia e em linha com a
essência deste Código de Ética.
Não toleramos conflitos de interesses ou atitudes
tendenciosas. Não estabelecemos vínculos
inadequados sob o ponto de vista ético que possam
comprometer nossa autonomia e equidade de
tratamento. Devemos evitar atitudes que possam
causar impressões contrárias à nossa lisura ou
levantar suspeitas contra a imparcialidade de nossas
decisões. Temos o dever de reportar ao Canal Ético
quaisquer conflitos de interesses ou obtenção de
vantagens pessoais não autorizadas.
As atividades e relações que estabelecermos fora da
Companhia não devem ser conflitantes ou
concorrentes com os melhores interesses da M. Dias
Branco. Nossos interesses pessoais externos, sejam
eles comerciais, políticos, sociais, religiosos ou
familiares, não devem trazer riscos à imagem da
Companhia; não devem impactar negativamente na
nossa disponibilidade para com as obrigações do
trabalho; e tampouco devem interferir na nossa
performance profissional. Em nossas atividades
pessoais externas, não nos beneficiaremos
indevidamente do nome ou da reputação da M. Dias
Branco e suas controladas. O Comitê de Ética deve ser
consultado em todos os casos de possíveis conflitos
de interesses.
As operações que porventura estabelecemos com
partes relacionadas obedecem às boas práticas de
mercado, mediante formalização de contratos e
definição de critérios técnicos e financeiros. Estas
operações são divulgadas de forma transparente e
oportuna, sempre atendendo aos melhores interesses
da M. Dias Branco e suas controladas.

Zelamos pelas informações estratégicas e pela
propriedade intelectual da Companhia, respeitando sua
confidencialidade até mesmo após o término de nosso
vínculo de trabalho. Receitas de produtos, projetos de
engenharia, estratégias de marketing, contratos com
clientes e fornecedores, dados pessoais de
colaboradores, estatísticas de mercado ou qualquer
outro tipo de informação não divulgada oficialmente pela
Companhia devem ser mantidas em sigilo. Informações
obtidas junto a clientes e fornecedores, ou qualquer
outro parceiro comercial, durante operações conjuntas
com a M. Dias Branco e suas controladas devem
receber o mesmo tratamento confidencial que damos às
informações da própria Companhia.
No tratamento com agências de notícias ou órgãos de
imprensa, sabemos que não estamos autorizados a
divulgar informações ou emitir opiniões em nome da M.
Dias Branco e suas controladas. Sabemos que todos os
comunicados públicos devem ser realizados pelos
Diretores ou pessoas por eles indicadas, conforme a
natureza dos temas.
As senhas recebidas para o acesso aos sistemas de
informática são individuais e restritas a pessoas
autorizadas. Não as repassamos ou compartilhamos
com ninguém. Tomamos as devidas medidas de
precaução contra o uso, a instalação e a distribuição
ilegal de softwares, assim como contra a disseminação
de vírus, spams e programas que possam causar danos
aos sistemas da Companhia.
Não fazemos uso dos recursos tecnológicos da
Companhia para fins não relacionados aos propósitos e
valores deste Código de Ética como, por exemplo,
veicular conteúdo obsceno, discriminatório, violento ou
“correntes” de qualquer natureza. Estamos
conscientes de que as informações contidas em nossos
computadores, rede de sistemas e endereços de e-mail
corporativos são para uso restrito nas nossas
atividades profissionais e que, por serem propriedade
da M. Dias Branco, podem ser monitoradas dentro dos
limites da lei.

Buscamos permanentemente amenizar os impactos
que nossas atividades porventura venham a causar ao
meio ambiente. Tomamos ações no sentido de atender
à legislação ambiental e às exigências dos órgãos
competentes nos processos de obtenção,
manutenção e renovação de nossas licenças de
operação.
Estamos interessados no diálogo e abertos à interação
com os diversos públicos e comunidades do entorno
das nossas unidades. Buscamos a convivência
harmoniosa, visando à manutenção de bons princípios
de cidadania corporativa e de responsabilidade social.
Nosso conceito de sustentabilidade não se restringe a
práticas de assistencialismo institucional, mas sim à
criação das condições necessárias para a
perpetuação de nossas atividades.

Devemos sempre agir de forma preventiva para evitar
que erros operacionais ou condutas éticas inadequadas
ocorram na realização das nossas atividades. Para isso,
contamos com o apoio dos nossos líderes e das
diversas áreas de suporte da Companhia, como, por
exemplo, o Jurídico, a Gestão de Riscos e o
Desenvolvimento Organizacional. Quando identificamos
problemas desta natureza, devemos reportá-los ao
Canal Ético, e encará-los como oportunidades de
melhoria, assumindo uma postura digna, respeitosa e
participativa na busca de soluções.
Quebrar regras traz consequências e a pior delas é a
falta de confiança. Tomaremos ações corretivas e
disciplinares sempre que tivermos a comprovação de
situações em que tais medidas sejam necessárias.
Nossa conduta ética é fundamental para a
sustentabilidade da Companhia, fortalecendo elos e
solidificando nosso legado.
Agir dentro dos mais altos padrões éticos é uma
responsabilidade que não podemos delegar. Estamos
conscientes de que o dever de comunicar todos os
casos de conduta imprópria, nada mais é do que o
reflexo de nosso compromisso para que a M. Dias
Branco continue em seu caminho de sucesso sem
interferências negativas. Para tanto, contamos também
com o apoio de nossos parceiros de negócio.
Nos casos em que este Código de Ética não for
suficiente para esclarecer eventuais questionamentos,
sua essência e sua intenção servem como diretriz de
nossas decisões. Sempre que tivermos dúvidas quanto
aos princípios e valores que devem dirigir nossa vida
dentro da Companhia, somos incentivados a utilizar o
Canal Ético, seja por telefone, e-mail ou formulários na
internet. Estamos seguros que o sigilo de nossa
identidade está a salvo e que não sofreremos represálias
após relatarmos, de boa fé, alguma prática contrária a
este Código.
A Companhia conta com um Comitê de Ética para
tratamento das demandas apresentadas ao Canal Ético,
integrado pelos diretores Jurídico, de Auditoria, Riscos e
Compliance e de Desenvolvimento Organizacional. O
Comitê de Ética reporta diretamente ao Comitê de
Auditoria, órgão vinculado ao Conselho de
Administração.

Agência de Notícia
Empresa jornalística especializada em difundir
informações e notícias diretamente das fontes para os
veículos de comunicação. As agências não fornecem
informações diretamente ao público, mas sim para
jornais, revistas, rádios, TVs, websites, a chamada
mídia, que por isso mesmo mediam a comunicação
entre a fonte e os leitores/espectadores.
Agências Reguladoras
São autarquias com a finalidade de controlar, regular
e/ou fiscalizar a atividade de determinado setor da
economia de um país. Exemplos: Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA); Agência Nacional de
Transporte Terrestre (ANTT).
Alicerce
Aquilo que serve de base, fundamento ou
sustentáculo a qualquer coisa.
Atos de Corrupção
Apropriações indevidas de recursos públicos que
fornecem favorecimentos ilegais em forma de dinheiro
ou de benfícios à pessoa envolvida e/ou a terceiros.
Boas Práticas de Mercado
São princípios que tem recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar a
reputação da Companhia e otimizar seu valor social,
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para
sua longevidade.
Canal Ético
Meio por onde os colaboradores e outros interessados
devem se relacionar com a Companhia para registrar
ocorrências (crítica, dúvida, denúncia, elogio e
sugestão).
Coligada
Sociedade quando uma participa com 10% (por cento)
ou mais do capital de outra, sem controlá-la.
Comitê de Ética
Tem o objetivo de desenvolver trabalhos que
contribuam para a disseminação e compartilhamento

de conceitos, princípios e melhores práticas de ética
na Companhia; e discute, encaminha e acompanha as
ocorrências recebidas (crítica, dúvida, denúncia,
elogio e sugestão) no Canal Ético. Os remetentes das
ocorrências têm seus dados de contatos mantidos em
absoluto sigilo, caso desejado.
Conduta
Procedimento moral (bom ou mau); comportamento.
Conduta Ilícita
São ações ou omissões contrárias à lei, das quais
podem resultar danos a outras pessoas e/ou à
Companhia.
Conflitos de Interesses
Qualquer relacionamento que não seja, ou aparenta
não ser, no melhor interesse da Companhia. Um
conflito de interesses prejudicaria a habilidade de um
indivíduo desempenhar objetivamente suas
obrigações e responsabilidades.
Conselho de Administração
Tem como principais atribuições: formular,
acompanhar e avaliar a Política Institucional de
Administração, envolvendo recursos humanos,
financeiros, infra-estrutura e desenvolvimento físico, a
partir da Política Institucional definida pelo Conselho
Superior. Deve também deliberar sobre atividades no
seu âmbito, com base nas atribuições específicas que
lhe forem conferidas.
Controlada
Sociedade na qual a investidora, diretamente ou
indiretamente, tem poder de controle sobre as
operações.
Diretrizes
Conjunto de instruções ou indicações para se tratar e
levar a termo um plano ou uma ação ou um negócio.
Formação de Cartel
É um acordo explícito ou implícito entre concorrentes
para, principalmente, fixação de preços ou cotas de
produção, divisão de clientes e de mercados de.

atuação ou, por meio da ação coordenada entre os
participantes, eliminar a concorrência e aumentar os
preços dos produtos, obtendo maiores lucros, em
prejuízo do bem-estar do consumidor.
Gerenciamento de Riscos
Processo para identificar, avaliar, administrar e
controlar potenciais eventos ou situações que possam
impedir o cumprimento dos objetivos da Companhia.
Governança
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as
Companhias são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e
órgãos de controle. As boas práticas de Governança
Corporativa convertem princípios em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de
preservar e otimizar o valor da Companhia, facilitando
seu acesso a recursos e contribuindo para a sua
longevidade.
Improbidade
Conduta incorreta, desonesta, ilegal, abusiva e com
enriquecimento ilícito.
Órgãos Reguladores do Mercado de Capitais
Os mercados financeiros e de capitais no Brasil são
regulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O CMN, o
BACEN e a CVM são os principais responsáveis pela
regulação das atividades realizadas nos mercados
financeiros e de capitais no Brasil, cabendo ao BACEN
e CVM monitorar e supervisionar no âmbito de suas
respectivas áreas de atuação.
Partes Relacionadas
Empresas, por via direta ou indireta, que respondem
ao mesmo controle societário, podendo ser: i. entre
empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiarem de
determinadas decisões; ii.de uma empresa com seus

acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que
sejam as denominações dos cargos) e com membros
da família, até o terceiro grau, dos indivíduos
relacionados; iii.de uma empresa com suas
controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com
acionistas, cotistas ou administradores de suas
controladoras e coligadas e vice-versa; e uma
empresa com fornecedores, clientes ou financiadores
com os quais mantenha uma relação de dependência
econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que
permita essas transações.
Poder Público
É o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar
os trabalhos do Estado, constituído de Poder
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.
Princípios Éticos
Princípios básicos do comportamento ético quanto a:
integridade, honestidade e imparcialidade nos atos e
decisões; transparência e justiça; respeito à
dignidade, ao valor e à igualdade dos outros;
tolerância de diferentes culturas e perspectivas.
Propriedade Intelectual
Garante ao responsável por qualquer produção do
intelecto (inventor) auferir recompensa por sua
criação. A propriedade intelectual pode ser dividida em
direito autoral (obras literárias e artísticas, programas
de computador, domínios na internet e cultura
imaterial) e propriedade industrial (patentes, marcas,
desenho industrial, indicações geográficas e proteção
de cultivares).
Sustentabilidade
Termo usado para definir ações e atividades humanas
que visam suprir as necessidades atuais dos seres
humanos, sem comprometerem o futuro das próximas
gerações. Ou seja, sustentabilidade está diretamente
relacionada ao desenvolvimento econômico e material
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que eles se
mantenham no futuro.
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Disponibilizamos aos colaboradores e a quaisquer
outras partes interessadas o Canal Ético, meio de
comunicação exclusivo para o relato de dúvidas,
sugestões, críticas ou denúncias relacionadas ao
Código de Ética. O Canal Ético é um serviço
terceirizado, gratuito e confidencial, acessível por
telefone, e-mail, caixa postal ou site na Internet.
Vale ressaltar que este canal garante o anonimato do
comunicante, ou seja, a identificação é opcional.
Os contatos do Canal Ético são divulgados
constantemente para nossos colaboradores nos
veículos internos de comunicação da Companhia,
bem como estão disponíveis no site
www.mdiasbranco.com.br.

Código de Ética
Sétima Edição
TERMO DE RECEBIMENTO
O Código de Ética da M. Dias Branco define os
valores e princípios éticos que devem ser obedecidos
por todos os colaboradores nas suas relações com
colegas de trabalho, fornecedores, clientes,
investidores, familiares e demais públicos.
Declaro o seu recebimento, e comprometo-me a
cumpri-lo integralmente em todas as minhas
atividades de trabalho. Estou ciente do meu dever de
reportar quaisquer violações aos princípios
estabelecidos neste Código por meio do Canal Ético.
Tenho conhecimento de que o Código de Ética é uma
norma interna da M. Dias Branco, cabendo a
aplicação de sanções disciplinares no
descumprimento de qualquer de suas regras, sem
prejuízo dos procedimentos legais cabíveis.
Nome:_______________________________________
RE:____________________Data:_________________
Cargo:_______________________________________
Unidade:_____________________________________
Cidade_____________________Estado:___________

______________________________
Assinatura

