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1. Introdução
Este código de ética tem por objetivo estabelecer diretrizes sobre responsabilidades, 

desenvolvimento social e ambiental, visando o exercício transparente de suas atividades 
e o bem-estar de todos os colaboradores.

O cumprimento dessas diretrizes é dever de todos os colaboradores da Bracol para com 
os clientes, consumidores, parceiros, fornecedores, investidores e órgãos públicos oficiais, 
e deve ser compreendido e adotado por todas as unidades.

Acreditamos que com a adoção e divulgação dos princípios e compromissos descritos 
neste Código de Ética, estaremos contribuindo para a efetiva construção de uma socie-
dade mais justa.

A Bracol atua na produção, importação e comercialização de equipamentos de proteção 
individual contribuindo com o desenvolvimento regional, nacional e internacional adotando 
condutas éticas e políticas transparentes em seus negócios.

Acreditamos que o entendimento e a reflexão sobre as regras gerais de conduta são 
fundamentais para todos aqueles que valorizam a transparência, a integridade e o res-
peito mútuo em todos os relacionamentos, permitindo que se alcancem padrões morais 
e éticos cada vez mais elevados.

Este Código de Ética consolida nosso compromisso com o cumprimento de todas as leis 
aplicáveis às nossas atividades econômicas, e também com os valores éticos traduzidos 
nos princípios e regras aqui apresentados.
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2. Aplicação e Abrangência

3. Valores

Os princípios éticos aqui descritos deverão pautar o relacionamento de todos os co-
laboradores da Bracol, os quais tem obrigação em seguir o que está determinado neste 
Código, adotando conduta ética nas relações com nossos clientes (externos e internos), 
fornecedores, parceiros, investidores e órgãos públicos oficiais.

São considerados colaboradores, para fins deste Código, todos os funcionários, apren-
dizes, estagiários, terceirizados, gerentes, diretores, acionistas e demais representantes 
da Bracol, bem como terceiros que atuem em nome da empresa.

A todos os clientes, fornecedores, parceiros, investidores e órgãos públicos oficiais 
recomenda-se também a leitura deste Código de Ética.

O Código de Ética da Bracol constitui um marco 
comum de integridade para todos os colaboradores, 
departamentos e unidades, sem exceção.

SENSO
DE DONO

ÉTICA E
INTEGRIDADE

QUALIDADE

COLABORAÇÃO

INOVAÇÃO

no comprometimento
com os resultados 
sustentáveis;

nas relações, fazendo 
sempre o que é certo, de 
forma ética e transparente.

no que produzimos;

na sinergia e cooperação entre 
pessoas e equipes na construção 
de soluções;

em nossos produtos, 
soluções, processos 
e serviços;
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4. Objetivos
O Código de Ética da Bracol tem como objetivos principais:

 Considerando que um dos objetivos do presente Código de Ética refere-se ao cum-
primento do objetivo da Bracol de forma honesta, justa, legal e transparente, cumpre 
transcrever o Artigo 5° da Lei n°12.846 de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), o qual 
passa a fazer parte integrante deste Código:

Art. 5° constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os 
fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 
único do art. 1°, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

Definir princípios éticos a serem observados pelos seus colabo-
radores, dirigentes e conselheiros no exercício de suas funções e 
no limite de suas competências, contribuindo para o constante 
aperfeiçoamento dos padrões de excelência profissional da Bracol;

Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os 
princípios morais e éticos da Bracol e viabilizar o comportamento 
baseado em valores incorporados por todos, tendo-os como justos 
e pertinentes;

Colaborar para o cumprimento dos objetivos da Bracol de forma 
honesta, justa, legal e transparente, visando promover o bem-estar 
de seus colaboradores, dirigentes, fornecedores, investidores e 
parceiros em geral;

Demonstrar que esta empresa é referência no segmento em que 
atua, mantendo a sua reputação sólida e confiável, consciente de 
suas responsabilidades social e institucional.

1

2

3

4
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princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil, assim definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 
ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorro-
gações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes pú-
blicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos 
de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

§ 1° Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou repre-
sentações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as 
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. 

§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organi-
zações públicas internacionais. 

§ 3° Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que tran-
sitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, 
entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em 
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro 
ou em organizações públicas internacionais. 
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5. Regras Gerais de Ética
Os dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral, no exercício de suas funções na Bra-

col, devem observar e fazer com que sejam observadas as seguintes regras gerais de ética:

Adotar conduta compatível com elevados padrões éticos, nos aspectos relativos 
à honestidade, justiça, transparência, cordialidade e observância das disposições 
estabelecidas na Lei 12.846 de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais 
legislações vigentes;

Impedir a ocorrência de qualquer situação que ponha em evidência a presença de 
preconceito relacionado à origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, idade, inca-
pacidade física e quaisquer outras formas de discriminação;

Reconhecer e aceitar a diversidade de crenças e ideais e preservar o direito de livre 
expressão de cada um;

Colaborar para a permanente saúde econômica, financeira e administrativa da Bra-
col, exercendo com responsabilidade as prerrogativas que o cargo lhe confere, não 
realizando gastos indevidos e/ou que não tenham sido autorizados pelo conselho de 
administração ou controladoria, e evitando desperdícios;

Utilizar os equipamentos, documentos ou informações que integram a estrutura da 
empresa exclusivamente para perseguir os interesses desta;

Informar o responsável pela área ou diretamente ao Comitê de Compliance na hi-
pótese de conhecimento de condutas antiéticas, ilegais ou duvidosas que possam 
comprometer o patrimônio ou a imagem da Bracol;

Agir permanentemente na defesa dos valores da Bracol;

Cumprir as funções que lhe forem atribuídas, atuando com o máximo de agilidade, 
empenho e precisão no desenvolvimento de seus trabalhos, visando sempre à qua-
lidade e a melhoria contínua;

Preservar a imagem e a reputação da Bracol como entidade sólida e confiável;

Posicionar-se contra o início ou a manutenção de relações de negócios com terceiros 
cujas condutas sejam incompatíveis com os princípios éticos da Bracol;

Acatar as decisões dos órgãos deliberativos da Bracol;

Cumprir os contratos, acordos e convênios firmados com terceiros, com seriedade 
e transparência.
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6. Ambiente de trabalho

7. Comunicação

A Bracol deseja um ambiente de trabalho organizado, saudável, harmonioso e seguro, 
que possibilite a igualdade de oportunidades para todos os colaboradores. 

As relações no ambiente de trabalho devem ser pautadas na cortesia e no respeito. 
Todos devem colaborar para que predomine o espírito de equipe, a lealdade, a confiança, 
a conduta compatível com os valores da Bracol e a busca pela excelência.

É fundamental reconhecer o mérito de cada um e propiciar igualdade de acesso às 
oportunidades de desenvolvimento profissional segundo as competências e caracterís-
ticas de cada colaborador.

Quando no papel de gestor de pessoas, os ocupantes de cargos de liderança da Bra-
col devem ter em mente que seus subordinados o tomarão como exemplo suas ações, 
assim, devem constituir um modelo de conduta para sua equipe.

A Bracol deseja estabelecer canais de comunicação interna de forma aberta, honesta 
e objetiva. O conhecimento por todos dos aspectos importantes de um determinado 
trabalho implica em um resultado favorável aos colaboradores, aos investidores e ao 
próprio grupo. 

As críticas, sugestões e preocupações deverão circular livremente, sempre no anseio 
de otimizar os resultados visados pela empresa. Assim, todos os ocupantes de cargos de 
chefia devem facilitar a comunicação interna, bem como se mostrar acessíveis perante 
sua equipe de trabalho.

A Bracol conta com um Comitê de Compliance, criado com o objetivo de zelar pela 
observância e pelo cumprimento deste Código de Ética e deverá ser contatado, por meio 
de seus agentes e canais de comunicação interna, sempre que surgir qualquer dúvida 
quanto à interpretação e a observância das normas aqui consolidadas.

ORGANIZADO SAUDÁVEL HARMONIOSO SEGURO

A Bracol possui um Canal de Ética, que é um portal 
seguro e independente para registro de violações de 
condutas éticas ou descumprimento das legislações. O 
link de acesso está no item 14 deste documento.
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8. Procedimentos internos
A fixação de procedimentos internos tem por objetivo o cumprimento das obrigações 

legais da Bracol por seus integrantes, bem como o constante aperfeiçoamento de seus 
padrões de excelência profissional. Assim, devem os dirigentes, conselheiros e colabo-
radores em geral, cumprir fielmente:

Manter registro de cadastro atualizado de todas as pessoas físicas, jurídicas e intervenien-
tes nas operações da Bracol, contendo as informações exigidas pela legislação vigente;

Efetuar registro de todas as operações financeiras realizadas com as pessoas jurídicas, 
com indicação da origem dos recursos, e informar essas ocorrências aos superiores para 
análise quanto à necessidade de prestar informações ao órgão público competente;

Manter e conservar durante o período mínimo exigido na legislação vigente, contados 
a partir da conclusão da operação, os cadastros e registros de todas as operações 
financeiras realizadas com as pessoas físicas e jurídicas ou intervenientes nas ope-
rações da Bracol;

Manter e conservar durante o período mínimo exigido na legislação vigente os docu-
mentos referentes ao cumprimento das obrigações da Bracol, enviando-os ao órgão 
público competente, quando necessário; 

A contratação de fornecedores deve basear-se unicamente por critérios objetivos, 
sejam eles técnicos legais e/ou econômicos, conforme procedimentos estabelecidos 
em norma interna específica. Dos fornecedores deve ser exigida a observância das 
regras dispostas neste Código.

Cumprir todas as políticas divulgadas pela empresa;

Todos os clientes, fornecedores, parceiros, investidores e órgãos oficiais devem ser 
tradados de forma imparcial e justa;

A Bracol não deve estabelecer relações comerciais com empresas e fornecedores 
que não compartilham de seus padrões éticos e de conduta, observado o Cadastro 
Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Condena-
ções Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça, 
a Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Os procedimentos internos visam 
o constante aperfeiçoamento dos 
padrões de excelência profissional.
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9. Propaganda e Marketing

10. Confidencialidade

Todo o material de propaganda e marketing da Bracol deve ser a expressão da verdade 
e não deve ser enganoso ou abusivo. A vinculação da imagem da empresa deverá se dar 
de forma clara, completa, acessível e despida de omissões ou contradições.

Devem ser mantidas em sigilo todas e quaisquer informações e dados pessoais de seus 
clientes, fornecedores, parceiros, investidores, colaboradores e órgãos públicos oficiais, 
dirigentes e conselheiros.

As referidas informações devem ser tratadas com o mais alto nível de confidencialidade, 
não devendo ser divulgadas, salvo em caso de expressa autorização ou requisição judicial. 

As questões confidenciais não devem ser discutidas em lugares onde podem ser ouvidas, 
tais como elevadores, corredores, restaurantes, aviões ou táxis. As cópias desnecessárias 
de documentos confidenciais devem ser rasgadas ou destruídas de outra forma.

A obrigação de manter o sigilo de informações confidenciais permanece na hipótese de 
afastamento ou desligamento do colaborador, dirigente ou conselheiro. Após o desliga-
mento ou afastamento do integrante da Bracol, é vedada a cópia ou retenção de quaisquer 
documentos que contenham informações confidenciais.
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11. Presentes, cortesia
       e presentes

É proibido aos dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral da Bracol oferecer ou 
receber presentes, favores, empréstimos, serviços, pagamentos ou tratamentos especiais 
de qualquer espécie, de pessoas ou organizações que façam ou procurem fazer negócios 
com a Bracol.

A proibição de aceitação ou oferecimento destes objetos comporta exceções, quais se-
jam: brindes institucionais compatíveis com as boas práticas; brindes que não objetivem 
indução comercial; brindes de valor simbólico e demais cuja veiculação não prejudique 
a imagem da Bracol.

Os integrantes da Bracol devem posicionar-se contra o início ou a manutenção de re-
lações de negócios com terceiros que lhes tenham oferecido benefícios injustificados, ou 
com os quais exista fundada suspeita de que isso tenha ocorrido.

Na hipótese de você receber um presente incompatível com as boas práticas ou cujo 
valor não possa ser considerado como simbólico, recuse-o educadamente ou devolva-o 
ao doador, explicando na oportunidade o padrão de conduta ética da Bracol.

12. Conflitos de interesses
Na execução de suas atribuições e deveres, os dirigentes, conselheiros e colaboradores 

em geral devem empenhar-se em eliminar e impedir a ocorrência de situações de conflito 
entre os seus interesses e os da Bracol, caracterizados, dentre outros fatos e circunstâncias:

Pela manutenção de relações comerciais ou financeiras, na qualidade de representante 
da Bracol, com empresas em que tenham interesse ou participação direta ou indireta 
ou que mantenham vínculo com pessoas de seu relacionamento familiar ou pessoal;
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13. Relacionamentos

O relacionamento dos dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral da Bracol com 
clientes, fornecedores, parceiros, investidores e órgãos públicos deve pautar-se:

No que se refere especificamente ao relacionamento com os clientes e investidores, 
é muito importante que os colaboradores da Bracol não transmitam, em conjunto com 
informações ou esclarecimentos solicitados, eventuais convicções pessoais que possam 
influenciá-los na tomada de decisões que versem sobre o seu investimento.

Poderá ocorrer de os membros dos Conselhos Deliberativos da Bracol deparar-se com 
a necessidade de tomar uma decisão que represente um conflito entre seus interesses 
pessoais e os da Bracol.

Nesta hipótese, o conselheiro deverá declarar-se impedido perante os demais membros 
de seu órgão estatutário, abstendo-se da votação e fazendo consignar na respectiva ata 
de reunião a natureza e a extensão do seu interesse.

Pela contratação de parentes até o terceiro grau, inclusive pessoas com as quais 
mantenham relações de intimidade ou interesse;

Pelo exercício de emprego externo ou envolvimento em outra atividade de caráter 
profissional que interfira na realização de suas obrigações na Bracol;

Pelo desvio de finalidade de suas atribuições em prejuízo dos interesses do da Bracol;

Pela obtenção de proveito pessoal, direto ou indireto, na utilização por si ou terceiros 
de equipamentos, documentos ou informações que integram a estrutura da Bracol;

Na obediência à Lei 12.846 de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), bem como 
na legislação vigente, às relações contratuais e às normas que disciplinam os direitos 
e prerrogativas individuais, mediante adoção de atitudes que se caracterizem pela 
cortesia e eficiência no atendimento das demandas;

No fornecimento em prazo adequado de informações claras, precisas e transparentes, 
evitando-se o tratamento preferencial, seja por interesse, seja por sentimento pessoal.

13.1 Clientes, Fornecedores, Parceiros, Investidores e 
Órgãos Públicos
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Os fornecedores e prestadores de serviços são uma extensão da Bracol, razão pela 
qual os dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral deverão manter com estes um 
relacionamento respeitoso e de confiança.

O relacionamento de todos os dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral com 
os fornecedores e prestadores de serviços deve se pautar na negociação e/ou contratação 
sob critérios técnicos, profissionais e éticos, segundo as necessidades da Bracol. 

As referidas negociações e contratações de fornecedores e prestadores de serviço devem 
ser conduzidas de modo a garantir a melhor relação jurídico-econômica e de custo-bene-
fício, sem prejuízo da observância à legislação aplicável.

Toda solicitação de uso ou referência ao nome, marca, logotipo, sigla ou qualquer 
símbolo identificador da Bracol por fornecedores e prestadores de serviços, seja qual 
for objetivo da utilização e o meio de comunicação pretendido, deve ser analisada pela 
Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo.

A Bracol não integra, influencia ou sofre influência de entidades que representam os 
interesses de trabalhadores, mas reconhece a legitimidade destas, respeitando suas ini-
ciativas e práticas, e demonstra-se sempre acessível ao diálogo.

Saber conduzir o relacionamento com a imprensa com transparência e respeito é uma 
atitude fundamental para garantir uma imagem coerente com os valores da Bracol.

Todo dirigente, conselheiro ou colaborador em geral não deve dar informações e/ou 
entrevistas sem prévia autorização dos dirigentes da Bracol. Além de ser proibida, a co-
municação inadequada pode resultar em danos sérios ao nome e à imagem da Bracol.

Na hipótese de ser contatado por um membro da imprensa, peça imediatamente ao 
responsável por sua área ou a qualquer superior hierárquico que lhe indique a gestão 
de Marketing e Comunicação da Bracol que está autorizado a prestar a informação e/ou 
entrevista solicitada.

13.2 Fornecedores e Prestadores de Serviços

13.3 Entidades de Classe

13.4 Imprensa

Sempre indique a gestão de Marketing e Comunicação 
em casos de prestar informação para imprensa.
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14. Violações ao Código de Ética

15. Em caso de dúvidas

Compete aos dirigentes, conselheiros e colaboradores em geral zelar pelo cumpri-
mento deste Código de Ética e agir preventivamente na adoção de medidas que inibam 
eventuais irregularidades. 

Além disso, todos devem empenhar-se na apuração de possíveis infrações ao disposto 
neste Código de Ética, prestando informações aos seus superiores hierárquicos ou dire-
tamente ao Comitê de Compliance, quando estas forem verificadas, para que as ações 
disciplinares adequadas possam ser tomadas.

A inobservância dos princípios éticos descritos neste Código de Ética ou qualquer outra 
ação ou omissão que cause prejuízos materiais ou à imagem da Bracol terão por consequ-
ência rígidas ações disciplinares que poderão resultar no desligamento do colaborador ou 
na destituição do dirigente ou do conselheiro, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Você poderá relatar tais violações através do site https://canal.ouvidordigital.com.
br/bracol. 

Todas as infrações éticas serão individualmente analisadas pelos membros do Comitê 
de Compliance que, com base em critérios não discriminatórios, decidirá sobre a medida 
disciplinar adequada, assegurada a ampla defesa do infrator.

Lembre-se de que situações conflitantes com o Código de Ética ou que não estejam 
aqui previstas podem surgir de forma inesperada em seu cotidiano. Neste caso, entre 
em contato imediatamente com seu superior hierárquico ou diretamente com o Comitê 
de Compliance, explique o ocorrido e peça orientação.

Tratando-se de uma situação omissa neste Código de Ética, os dirigentes e conselheiros 
da Bracol deverão se reunir para buscar em conjunto a solução apropriada, avaliando na 
oportunidade a necessidade de aditar o presente Código para vislumbrar tal situação.

Acesse:

Escaneie pelo celular

www.bracol.pro > Menu Contato > Canal de Ética

o QR CODE ao lado e acesse o canal



Termo de adesão
Declaro que recebi, examinei e compreendi na íntegra o Código de Ética 

da Bracol, e me comprometo a cumpri-lo integralmente no desempenho das 
minhas atividades.

Assinatura

Nome Completo

Área/Departamento

Número de Registro

Data
/ /






