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ESSÊNCIA 
ALGAR



VISÃO E PROPÓSITO
Gente servindo Gente.

MISSÃO
Desenvolver relacionamentos e soluções 
inovadoras que gerem negócios sustentáveis 
com valor percebido 

VALORES
• Clientes, nossa razão de existir*
• Valorização dos Talentos Humanos
• Integridade
• Sustentabilidade
• Empreendedorismo

*Alexandrino Garcia
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PRINCÍPIOS 
GERAIS DO 
CÓDIGO DE 
CONDUTA



Respeitar e valorizar o ser humano em todas as suas 
dimensões.

Praticar os valores e o espírito de grupo e representá‐los de 
forma adequada.

Ter postura ética nos relacionamentos e negócios e cumprir 
as leis, normas e políticas do Grupo.

Respeitar e preservar o meio ambiente.

Valorizar todos os públicos com os quais nos relacionamos, 
em especial Clientes, Associados, Fornecedores, Parceiros,
Investidores, Acionistas e Comunidade.

Proteger o patrimônio do Grupo, tangível e intangível, além 
de buscar a melhoria contínua da qualidade e facilitar o 
desenvolvimento de novas ideias.

Não atuar em causa própria nem praticar qualquer ato que 
caracterize conflito de interesses.

Usar adequadamente as ferramentas de trabalho e zelar 
pela segurança da informação.

Relacionar‐se adequadamente com autoridades, entidades, 
órgãos, mídia e pessoas públicas.

Valorizar a verdade, a livre iniciativa e a democracia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Este Código tem como objetivo explicitar as regras e 
orientações de comportamento que devem ser 
seguidas por todos os Associados das empresas do 
Grupo Algar, adiante denominado simplesmente 
Grupo, nas diversas formas de interação destes com 
o ambiente que os envolve em seus trabalhos e seus 
relacionamentos. 
O presente Código também tem como base os 
valores e princípios que sustentam a cultura 
organizacional do Grupo e que confere unicidade a 
todas as empresas independentemente de região, 
cultura ou mercado.

Apenas para facilitar a organização deste documento, 
as interações foram divididas como internas e 
externas ao ambiente das empresas do Grupo. 

Esta subdivisão não deve, de forma alguma, 
caracterizar qualquer diferença nas atitudes a serem 
seguidas dentro e fora de nossas empresas, tendo 
em vista que o sucesso da implementação deste 
documento será medido pela postura individual de 
cada Associado, independente do ambiente 
específico em que se encontrar.

1 ‐ INTRODUÇÃO



Este Código está estruturado em regras organizadas de 
acordo com as diversas formas de interação dos 
Associados do Grupo, seja no ambiente interno ou 
externo às empresas e está subdividido da seguinte forma: 

Entidades de classe e órgãos civis

Órgãos e pessoas públicas

Eventos corporativos

Clientes

Parceiros e fornecedores

Concorrência

Meio ambiente

Sindicatos

Partidos políticos

Trabalho escravo e infantil

Entidades reguladoras

Mídia

Comunidade

Acionistas

AMBIENTE EXTERNO

2 ‐ ESTRUTURA

Associados

Confidencialidade e segurança 

da informação

Conflitos de interesse

Propriedade intelectual

Empresas coligadas

Espírito de Grupo

Comissão de Integridade 

e Compliance

Canal de Integridade

Combate à Corrupção

Segurança e saúde no trabalho

Violações

AMBIENTE INTERNO
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As regras que compõem este Código foram 
aprovadas pelo Comitê Executivo e o Conselho de 
Administração do Grupo Algar e tem aplicação 
obrigatória para o comportamento de todos os 
Associados e pessoas que possam atuar de alguma 
forma em nome das empresas do Grupo Algar, tais 
como: prestadores de serviços, parceiros, 
procuradores etc.

Todas as decisões e ações dos Associados do Grupo, 
nos ambientes interno ou externo, devem ser 
pautadas pelo conceito de sustentabilidade, 
integrando as dimensões econômica, social e 
ambiental, buscando utilizar com responsabilidade 
os recursos disponíveis a fim de preservá‐los para as 
atuais e futuras gerações.

3 ‐ REGRAS
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a) Todo Associado deve ser exemplo de conduta 
positiva nas suas atitudes pessoais para aqueles com 
quem se relaciona. Deve usar o bom senso, boa fé, 
conduta de lealdade, transparência, respeitar as leis e 
regulamentos, zelar pelo patrimônio da empresa, grupo 
Algar e pelo cumprimento da visão, missão, valores e 
política do Grupo. 

b) O relacionamento interpessoal e a valorização dos 
Associados do Grupo, em qualquer nível hierárquico, 
são governados pelo modelo de gestão Empresa‐Rede, 
cujo princípio maior é o da “liberdade com 
responsabilidade”. Assim, a transparência, a coerência 
entre o discurso e a prática e a participação reforçam os 
pilares necessários ao desenvolvimento de uma cultura 
de comprometimento por resultados válidos.

c) Os Associados devem ser avaliados por suas perfor‐
mances individual e coletiva em suas funções e áreas 
de atuação, conforme a Política de Gestão de Talentos 
Humanos do Grupo.

Envolve o universo de interações entre Associados, 
terceiros e empresas do Grupo.

3.1.1 ‐ Associados

3.1 ‐ AMBIENTE INTERNO

14



15

d) A progressão em carreira no Grupo se dá por 
meio de geração de oportunidades pelas empresas, 
da performance e da qualificação do Associado 
dentro do perfil demandado.

e) Em processos abertos de seleção de talentos para 
suprir novos desafios, o Associado do Grupo, em 
igualdade de condições, sempre tem a preferência 
sobre o candidato externo.

f) A comunicação entre Associados deve ser feita de 
forma simples e respeitosa.

g) O Grupo considera que a vida particular de seus 
Associados é um assunto pessoal, e sua privacidade 
deve ser respeitada, desde que suas atividades não 
tenham competitividade com as empresas do grupo 
Algar bem como o comportamento não comprometa 
negativamente a imagem ou patrimônio da empresa.

h) Nas relações interpessoais não devem ser 
toleradas práticas, atos ou omissões que resultem 
em difamação, calúnia ou injúria.

i) Os níveis de responsabilidade dos executivos do 
Grupo devem ser respeitados a fim de se evitar, 
dentre outras situações, que haja “dois comandantes 
no mesmo barco”, ou seja, duplicidade de liderança 
com mesmo grau de poder sobre a mesma atividade.



j) As diferenças humanas devem ser respeitadas em todo 
o Grupo e não são aceitos, nem tolerados, quaisquer 
atos ou práticas que caracterizem discriminação de sexo, 
orientação sexual, cor, idade, credo, etnia, estado civil, 
parentesco ou de deficiência física ou mental.

k) Não são aceitos, nem tolerados, quaisquer atos 
ou práticas que caracterizem assédio sexual ou moral.

l) Todos os Associados das empresas do Grupo têm 
liberdade para expor e defender suas ideias, bem como 
lhes é garantido o direito de associação para fins lícitos.

m) Todos os Associados devem buscar continuamente a 
melhoria da qualidade em tudo o que fazem e 
promover o desenvolvimento de novas ideias na sua 
área, na empresa como um todo e no Grupo.

n) Nenhum Associado pode autoaprovar nada que o 
beneficie na empresa.

o)  Não são permitidos no ambiente de trabalho, a 
posse e/ou consumo de álcool, com exceção para o uso 
moderado em ocasiões comemorativas nas empresas. 
Em hipótese nenhuma são permitidos a posse e/ou o 
consumo de drogas ilícitas, bem como o porte de armas, 
neste caso salvo por pessoas expressamente 
autorizadas, responsáveis pela segurança dos associados 
ou do patrimônio da empresa.
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a) Todo Associado deve proteger as informações 
confidenciais ou consideradas estratégicas em 
relação aos negócios e concorrências, bem como os 
documentos, projetos, invenções, sistemas e 
processos a que tenha acesso ou lhe sejam confiados. 
Fica proibido, ainda, repassá‐los a terceiros sem 
autorização do superior competente.

b) O Associado deverá, também, tomar cuidado para 
não tratar de assuntos confidenciais e estratégicos 
da empresa/Grupo em ambientes públicos, como 
aeronaves, aeroportos, festas etc, de forma que 
terceiros possam ouvir, devendo manter 
confidencialidade dos assuntos da empresa.

c) A concessão de senhas representa confiança 
depositada pela empresa, o seu uso é pessoal e 
intransferível (não compartilhável) e o Associado 
responde por qualquer desvio decorrente de má 
utilização ou descuido.

d) Todo Associado que tiver acesso a informação 
privilegiada dentro da empresa ou do Grupo não 
poderá, em hipótese alguma, divulgá‐la a terceiros, 
nem tão pouco utilizá‐la em benefício próprio.

3.1.2 ‐ Confidencialidade e segurança da informação
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e) A todos os Associados são requeridos bom senso e 
responsabilidade quando do uso de correspondências 
digitais na Web, e‐mail, diversas redes sociais, sites de 
relacionamento profissional ou não profissional etc. 

Estas correspondências não podem comprometer a 
imagem e ética do Grupo ou empresas e nem prejudicar a 
sua produtividade e de colegas, bem como não podem 
ser usadas para a prática de ofensas morais ou pessoais 
a qualquer pessoa que seja. As interações nesses canais 
devem ser feitas com muita responsabilidade, lançando 
mão de medidas de segurança necessárias e com a 
moderação requerida, para que não haja desperdício do 
precioso tempo de cada um.

3.1.3 ‐ Conflitos de interesse

a) Nenhum Associado deve ter atividades profissionais 
paralelas que possam interferir em seu desempenho 
profissional, prejudicando o eficiente exercício de suas 
responsabilidades, ou que entrem em conflito com os 
negócios de qualquer empresa do Grupo.

18



b) Os Associados não devem oferecer, prometer, dar 
ou aceitar, diretamente ou por meio de terceiros, 
presentes, gratificações, tratamento preferencial ou 
qualquer tipo de vantagem e favores oferecidos 
para ou por pessoas ou organizações que 
mantenham ou que, potencialmente, possam manter 
relacionamento comercial ou profissional com o 
Grupo, bem como com concorrentes.

b1) Ressalva para pequenas cortesias com a 
logomarca ou cartão da empresa concedente, 
almoços, jantares e/ou presentes, os quais a 
aceitação deve‐se primar pela ética, bom‐senso, e 
podem ser aceitos limitados ao valor de US$ 150,00 
e desde não sejam considerados ilegais, duvidosos 
ou recorrentes. 

b2) Presentes ou favores acima de US$ 150,00, 
recebidos por meio de relações comerciais devem 
ser recusados pelo Associado a quem o ofertou, 
acompanhado de agradecimento e justificativa.

b3) A oferta de cortesias em função de programas de 
relacionamento definidos pelas empresas do Grupo 
Algar acima do limite estabelecido neste Código deve 
ser aprovada pelo superior imediato e observar as 
regras estabelecidas na Política de Relacionamento 
com Órgãos Públicos do Grupo Algar.
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c) Em caso de convites pagos por terceiros para 
eventos, viagens de benchmarking e de 
relacionamentos corporativos, desde que não ocorram 
em períodos de negociações comerciais com o anfitrião, 
os mesmos podem ser aceitos desde que aprovados 
pelo superior imediato.

d) Nenhum Associado deve utilizar‐se de bens ou 
patrimônio da empresa em benefício próprio ou para 
atividades particulares.

e) No caso de ferramentas de trabalho, como, por 
exemplo, celulares e laptops, em que pela natureza do 
equipamento e do trabalho seja impraticável separar ou 
controlar o uso a serviço e particular, o Associado fica 
responsável por qualquer prejuízo ou dano, físico ou de 
imagem, se forem utilizadas de forma inadequada. O 
mesmo se aplica à utilização de carros da empresa.

f) Nas relações em que seja identificado algum conflito 
de interesse o Associado envolvido deverá prontamente 
comunicar seu superior imediato e afastar‐se das 
discussões e negociações. Caso não aconteça, qualquer 
pessoa poderá fazê‐lo.
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3.1.5 ‐ Propriedade intelectual

a) Os méritos das autorias de geração de ideias, 
uma vez comprovadas, devem ser sempre 
preservados no sentido de valorizar o nome e a 
capacidade do autor.

b) Toda criação, invenção e desenvolvimento de 
ideias, processos, sistemas, produtos e serviços 
criados no âmbito do trabalho ou das 
responsabilidades e missão da função ou cargo do 
Associado na empresa serão transferidos ao Grupo 
Algar e suas empresas.

3.1.6 ‐ Empresas coligadas

a) Nas transações comerciais entre as empresas do 
Grupo Algar deverão ser observadas práticas e 
valores de mercado.

g) Dentro da política específica e das regras normais 
de recrutamento e seleção do Grupo, é permitida a 
contratação de parentes de Associados nas 
empresas do Grupo, desde que não gere relação 
direta de subordinação ou que não passem a 
trabalhar em áreas ou posições que possam gerar 
conflitos de interesse.
Exemplos: (Compras X Contas a Pagar/Auditoria).



a)  Toda pessoa, ao ingressar como empregado em uma 
empresa Algar, é considerada um Associado do Grupo, 
por isto, deverá desenvolver e praticar o ESPÍRITO DE 
GRUPO por meio do qual, além de defender os interesses 
da empresa onde trabalha diretamente, deverá também 
pensar e agir em benefício dos interesses maiores do 
Grupo.

3.1.8 ‐ Comissão de Integridade e Compliance

a) O Grupo Algar possui uma Comissão de Integridade 
e Compliance, não permanente, para garantir uma 
apuração isenta, o direito de defesa e que possa julgar e 
propor procedimentos e/ou adequações necessárias nos 
casos constatados de desrespeito a este Código, bem 
como esclarecer dúvidas com relação ao seu texto.

a) O Grupo Algar possui o Canal de Integridade com o 
objetivo de ter mais um meio de comunicação com seus 
Associados, Fornecedores, Clientes e Parceiros na 
administração deste Código.

22

3.1.9 - Canal de Integridade

3.1.7 ‐ Espírito de grupo
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b) O Canal de Integridade garante segurança, sigilo e 
preservação da identidade da pessoa que o utilizar. 
Toda manifestação recebida será tratada com 
confidencialidade. 
Canais de contato:
site: www.algar.com.br/canaldeintegridade
e‐mail: canaldeintegridade@algar.com.br
telefone: 0800 940 2399

c) As empresas do Grupo Algar devem adotar o 
sistema de Ouvidoria para reclamações, dúvidas e 
sugestões operacionais.

3.1.10 ‐ Combate à Corrupção

a) Todos os associados, parceiros e/ou 
representantes das Empresas do Grupo devem ter 
conhecimento de que a corrupção, seja na forma 
ativa ou passiva, constitui‐se em conduta criminosa, 
passível de aplicação de penas administrativas, 
restritivas de direitos e/ou de liberdade pelas 
autoridades públicas nos países onde o Grupo Algar 
atua. Em atendimento aos princípios do Grupo Algar, 
não serão aceitos, nem tolerados, quaisquer atos ou 
condutas que caracterizem corrupção ativa ou 
passiva, fraude, lavagem de dinheiro bem como 
extorsão, propina, pagamento ou oferta de qualquer 



3.1.11 ‐ Segurança e saúde no trabalho

a) Todo Associado do Grupo é responsável por 
contribuir para a segurança do trabalho, sugerir 
melhorias, tomar medidas preventivas ou notificar 
quem de direito internamente quando perceber 
qualquer condição insegura seja por terceiro ou 
associado no ambiente de trabalho. É obrigatória a 
utilização de equipamentos de proteção individual 
fornecidos pela empresa, quando necessário.
Da mesma forma deverá se comportar em relação a 
ambientes ou condições insalubres ou antiergonômicas 
que coloquem em risco a saúde de qualquer Associado. 

coisa. Seja como compensação ou contribuição ou valor 
em espécie ou quaisquer outros atos que se 
assemelhem a estes, a pessoa ou qualquer organização, 
privada ou governamental.

24

3.1.12 - Violações

a) Todo Associado deve cumprir as diretrizes deste 
Código em todas as circunstâncias.
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b) Atos ou condutas que violam as diretrizes deste 
código, políticas ou que causem prejuízo de qualquer 
natureza ao Grupo Algar, bem como a seus 
Dirigentes, Acionistas, Associados, Clientes ou 
Parceiros, serão analisados a fim de subsidiar a 
medida disciplinar cabível, não se excluindo a 
possibilidade de responsabilização nos âmbitos 
trabalhista, civil e/ou criminal.

c) O Associado deve reportar ao superior ou Canal 
de Integridade do Grupo Algar quaisquer atos que 
tenha conhecimento os quais possam importar em 
prejuízo de qualquer natureza às Empresas Algar.

d) O Associado poderá utilizar o Canal de 
Integridade para comunicação com a Comissão de 
Integridade e Compliance.

e) Não será permitida e nem tolerada qualquer 
retaliação contra um Associado que relate uma 
preocupação sobre desvio de conduta.

f) Cabe à Comissão de Integridade avaliar a 
necessidade e direcionar o relato para investigação 
a ser realizada por área independente.
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Envolve o universo de interações com pessoas, órgãos 
públicos, entidades e organizações externas ao Grupo.

3.2.1 ‐ Entidades de classe e órgãos da sociedade civil

3.2 ‐ AMBIENTE EXTERNO

a) Os Associados do Grupo são estimulados a participar 
de entidades de classe empresarial e órgãos da 
sociedade civil, a fim de representar as empresas e a 
marca Algar, colaborar e influenciar positivamente nas 
mudanças e melhorias necessárias aos interesses da 
sociedade, na valorização da livre iniciativa, no 
desenvolvimento da democracia e no crescimento do 
País.

b) Para evitar possíveis conflitos de interesse ou dúvidas 
de interpretação, todo Associado, antes de aceitar 
cargos em entidades e órgãos, deve comunicar 
previamente ao seu superior imediato. 

a)  O  relacionamento   com   órgãos   públicos   devem   
ser pautado nos princípios e valores do Grupo Algar e 
em conformidade com a regulamentação aplicável.

3.2.2 ‐ Órgãos e pessoas públicas
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b) As Leis Anticorrupção, aplicáveis em todos os 
países em que o Grupo Algar, atua devem ser 
rigorosamente respeitadas por todos os seus 
Associados, fornecedores, prestadores de serviços, 
parceiros de negócios, ou quaisquer outras pessoas 
que possam atuar de alguma forma em nome do 
Grupo Algar.

c) A oferta de cortesias em função de programas de 
relacionamento com órgãos públicos deve observar 
as regras estabelecidas na Política de 
Relacionamento com Órgãos Públicos.

d) A corrupção ativa ou passiva é absolutamente 
intolerável pelo Grupo Algar.

3.2.3 ‐ Eventos corporativos 

a) Os Associados, quando em eventos promovidos 
por empresas do Grupo para público externo, 
deverão atuar como anfitriões, evitando ficar juntos 
numa mesma mesa ou em  grupos.



b) Os associados, quando em eventos com a participa‐
ção de público externo, devem procurar se aproximar 
dos demais participantes com a finalidade de 
estabelecer networking, desenvolver relacionamentos 
profissionais e oportunidades comerciais, assim como 
de adquirir experiências e informações importantes para 
o enriquecimento do seu conhecimento e dos negócios 
do Grupo.

c) Os Associados do Grupo devem usar o ‘‘pin’’ com 
a logomarca Algar nas atividades sociais e de negócios, 
principalmente em viagens em que estejam represen‐
tando o Grupo ou qualquer uma de suas empresas.

28

a) O relacionamento com clientes das empresas do Grupo, 
implantado no âmbito dos pilares do programa de 
desenvolvimento da Cultura Comercial, deverá ser 
guiado pela visão do Grupo: Gente servindo Gente.

b) Os Associados devem, sempre que possível, indicar 
também para os clientes de sua empresa produtos 
e serviços de outras empresas do Grupo.

3.2.4 ‐ Clientes 
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3.2.5 ‐ Parceiros e fornecedores

a) O relacionamento com parceiros e fornecedores 
deverá ser baseado na relação ganha‐ganha, 
visando a prosperidade e geração de valor para 
ambas as partes e deverá ser exigido deles o 
cumprimento de suas obrigações legais, a conduta 
ética e o respeito aos valores do Grupo.

b) A seleção de fornecedores deve ser feita com 
base em critérios objetivos, transparentes e 
impessoais.

a) No Grupo Algar orientamos pelo cumprimento da 
legislação de defesa da concorrência e licitações, 
pelo comportamento leal e ético; 

b) As informações devem ser obtidas de maneira 
lícita e preservando o sigilo daquelas fornecidas 
pelos clientes e concorrentes;

c) Quando solicitadas, devem ser disponibilizadas 
informações fidedignas por meio de fontes 
autorizadas;

d) Nas relações com os concorrentes não serão 
toleradas práticas ou atos que resultem em 
difamação, calúnia ou injúria.

3.2.6 ‐ Concorrência
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e) A atividade de conquista de novos contratos deve se 
desenvolver dentro dos corretos princípios econômicos 
e em ambiente regular do mercado, em competição leal 
com a concorrência e na observância estrita das normas 
legais aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às 
diretrizes contidas na Lei de Defesa da Concorrência e 
licitações.

a) O respeito e o cuidado com o equilíbrio do meio 
ambiente e a preservação dos ecossistemas são de 
fundamental importância para as atividades 
empresariais do Grupo Algar e devem pautar todas as 
ações das empresas e dos Associados. Esta postura 
envolve a preservação dos recursos naturais, a gestão 
dos resíduos sólidos e a responsabilidade de cada um 
com o espaço físico ocupado.

a) As empresas do Grupo estão abertas a interações 
com os sindicatos, desde que mantido um clima de 
respeito mútuo.

3.2.7 ‐ Meio ambiente

3.2.8 ‐ Sindicatos
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3.2.9 ‐ Partidos políticos

a) As empresas do Grupo devem sempre se manter 
equidistantes dos partidos políticos, incentivando a 
democracia e a livre iniciativa.

b) Os Associados não podem emitir em nome da 
Algar ou de suas empresas posição partidária a fim 
de não comprometer a neutralidade do Grupo.

3.2.10 ‐ Trabalho escravo e infantil

a) As empresas do Grupo não toleram, não 
permitem e não compactuam com trabalho escravo 
e/ou força de trabalho infantil, nem aceitam 
parceiros e fornecedores que o façam, bem como 
aqueles que descumpram legislação e normas.

c) O Associado que se candidatar a cargo político 
deverá pedir previamente a suspensão do seu 
contrato de emprego e afastar‐se de suas atividades 
na empresa.

3.2.11 ‐ Relacionamento com entidades reguladoras

a) A postura dos Associados frente às autoridades e 
pessoas que possuem poder de fiscalização deve ser 
de educação e respeito, não sendo permitido 
comportamento que impeça ou dificulte a atuação 
legal desses agentes.
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3.2.12 ‐ Relações com a mídia

a) O relacionamento com a mídia deve ser pautado na 
verdade, no respeito à dignidade humana e na proteção 
à imagem do Grupo e seus stakeholders.

b) Somente os porta‐vozes autorizados podem dar 
declarações à imprensa, desde que, nos assuntos de sua 
responsabilidade.

c) No caso de empresa de capital aberto somente o 
diretor‐presidente e os executivos treinados e 
autorizados pelo diretor de Relações com Investidores 
podem prestar informações ou dar entrevistas.

d) Associados do Grupo que escrevem artigos e 
opiniões para a imprensa não devem assinar o cargo e a 
empresa quando a opinião ou o artigo for de natureza 
pessoal.
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3.2.13 ‐ Comunidade

a) Os associados são estimulados a participar de 
ações sociais que visam contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade.

b) O Instituto Algar coordena um programa 
corporativo de voluntariado, que estimula que os 
associados doem seu tempo, trabalho e talento em 
prol do desenvolvimento das comunidades onde as 
empresas do Grupo Algar estão inseridas.

c) O Instituto Algar é responsável por dar as 
diretrizes e gerir as ações corporativas que 
envolvam a comunidade, nas dimensões 
educacional, cultural e ambiental. 

a) As atividades e a performance de cada Associado 
devem garantir proteção aos interesses da totalidade 
dos acionistas, a busca incessante de retorno sobre o 
capital investido, fornecimento de informações 
precisas, transparentes e oportunas  por meio de 
interlocutor qualificado e tratamento respeitoso a 
todos.

3.2.14 ‐ Acionistas
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4 ‐ CONDUTA DIGITAL 

Estas regras e orientações de comportamento devem ser 
observadas por todos os associados das empresas Algar, bem 
como os parceiros e terceiros com vínculos obrigacionais com 
estas, em suas interações com a mídia digital, a fim de 
preservar a imagem institucional, a essência, os valores e os 
negócios do Grupo Algar.

Está estruturada de forma a abranger todos os públicos que 
de forma direta ou indireta sejam atingidos, impactados ou 
influenciados pela ação dos Associados do Grupo Algar nas 
mídias digitais.

4.1. Canais oficiais do Grupo Algar

a) Os Associados do Grupo Algar não devem criar ou 
participar em nome das empresas Algar de canais ou perfis 
não oficiais ou não permitidos pelas mesmas. Os canais e 
perfis oficiais do Grupo Algar são os seguintes: 

Facebook: http://www.facebook.com/GrupoAlgar
Twitter: @GrupoAlgar
Youtube:http://www.youtube.com.br/grupoalgaroficial
Linkedin: http://www.linkedin.com.br/company/algar
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4.2. Citações diretas ou indiretas: 

a)  Os   Associados  devem  cuidar   para  que   as  
postagens  que citam as empresas do Grupo Algar sejam 
consistentes e agreguem valor à marca. Ao postar sobre as 
empresas Algar nas redes sociais, os Associados devem 
dar preferência ao compartilhamento dos posts oficiais já 
divulgados nos canais das empresas.

b)  Todos os Associados, ao usarem a internet, as redes 
sociais e todas as mídias disponíveis, devem estar 
conscientes de que representam sua empresa de alguma 
forma e, portanto, sua conduta nessas situações contribui 
positiva ou negativamente para a imagem da Organização.

c)  Os Associados não devem utilizar o nome Algar ou de 
suas empresas para postarem opiniões pessoais.

d) Os Associados não podem emitir em nome da Algar ou 
de suas empresas, posição partidária, a fim de não 
comprometer a posição de neutralidade do Grupo.

e) A página pessoal de cada Associado não deve ser 
utilizada para estimular onda de boatos nem expor 
opiniões diretas ou indiretas sobre atividades da empresa 
ou do Grupo.
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4.3. Relações com os Concorrentes: 
a) Os canais particulares dos Associados ou oficiais do Grupo 
Algar não devem ser utilizados para postagens e conteúdos 
que denigram os concorrentes das empresas Algar. Nas 
relações com os concorrentes não são toleradas práticas ou 
atos que resultem em difamação, calúnia ou injúria.

4.4. Relações entre Associados e o Grupo Algar: 
a) A comunicação entre um Associado e outro, tanto no 
âmbito interno quanto nas redes sociais, deverá ser feita 
sempre de forma respeitosa. Não é permitido que um 
Associado ofenda outro. Caso o Associado tenha algum 
problema com outro Associado, se o assunto não for resolvido 
entre eles de forma madura e profissional, o mesmo deve 
procurar seu superior e conversar abertamente. Jamais 
poderá levar o assunto de relacionamento interno para as 
redes sociais.

4.5. Comentários de Terceiros dirigidos às empresas do 
Grupo:
a) Caso o Associado tome conhecimento de algum comentário 
negativo ou ofensivo em relação a sua empresa, seus colegas 
ou ao Grupo Algar, nas redes sociais, o mesmo deve evitar 
responder diretamente. Nesse caso, o Associado deve 
procurar o Centro de Resultados de Comunicação e Marketing 
da sua empresa para melhor orientar‐se. Caso o Associado 
sinta‐se obrigado a se manifestar, deve sempre deixar claro 
que as opiniões por ele postadas são de cunho pessoal, sem 
nenhuma relação com a posição oficial da organização. 
Quando o fizer, deve ser educado e conveniente.
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4.6. Cuidados com os clientes e a marca Algar: 
a) Os Associados que tomarem conhecimento de algum 
questionamento ou comentário negativo feito por clientes 
nas redes sociais ou nas interações cotidianas externas 
sobre algum serviço ou produto do Grupo e que não 
tenham domínio do assunto devem encaminhar para os 
canais oficiais da empresa responsável.

b) Todos os contatos com clientes e fornecedores devem 
ser feitos pelo e‐mail ou pelos canais oficiais da empresa.

4.7. Privacidade: 
a) É vedado aos Associados das empresas Algar divulgarem 
no âmbito externo, incluindo as redes sociais, informações 
e conteúdos confidenciais das empresas, como: projetos, 
ideias, documentos, banco de dados, mailing, questões 
legais, entre outras informações relacionadas às atividades 
gerais das empresas.

b) Todo Associado deve proteger as informações 
confidenciais ou consideradas estratégicas em relação aos 
negócios e concorrências, bem como os documentos, 
projetos, invenções, sistemas e processos a que tenha 
acesso ou lhe sejam confiados.

c) Os Associados não podem criar perfis em redes sociais 
ou internet que façam referência ao nome da empresa ou 
usar o nome da empresa como sobrenome. Exemplo: 
Fulano – Consultor Algar.
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4.8. Segurança da informação: 
a) Todo Associado deve sempre usar adequadamente as 
ferramentas de trabalho (notadamente os meios eletrônicos) e 
zelar pela segurança da informação.

b) A utilização do e‐mail da empresa é, prioritariamente, para 
assuntos de trabalho, evitando‐se, assim, possíveis abusos. A 
senha de cada Associado é de uso exclusivo dele, cabendo‐lhe 
zelar por esta evitando que caia em mãos de terceiros.

c) Ao deixar de usar um computador na empresa, o Associado 
deverá lembrar‐se sempre de fazer o log off.

d) O check‐in nas redes sociais (Foursquare e Facebook com 
localização geográfica) é permitido em horário comercial e 
também durante eventos e comemorações corporativas ou 
empresariais que, ocasionalmente, ocorram fora do horário 
comercial. Recomenda‐se que não sejam mencionadas 
informações específicas sobre as atividades e projetos em 
andamento.

4.9. Conduta dos Parceiros: 
a) As empresas Algar exigirão dos seus parceiros comerciais, 
colaborativos e institucionais ética e cuidados com sua marca 
e imagem, tanto no âmbito das redes sociais e internet quanto 
em outros meios de comunicação.
Projetos, conteúdo de negociações, jobs e reuniões realizadas 
nas empresas são sigilosos e as orientações deverão estar 
previstas em contratos.
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b) A utilização das marcas ou logomarcas das empresas 
Algar deve seguir os padrões adotados pela Organização e 
ser autorizada previamente pela mesma. Sempre que um 
parceiro tiver dúvidas quanto à utilização do nome ou 
marca de uma empresa Algar, deverá entrar em contato 
com a área de comunicação da empresa.

c) Quando um parceiro necessitar criar grupos ou perfis na 
internet ou em redes sociais em nome das empresas Algar 
deve comunicar e solicitar autorização com antecedência 
para a área responsável.

d) A utilização de conteúdos difamatórios, pejorativos ou 
irônicos nas redes sociais envolvendo qualquer empresa 
Algar e o não cumprimento das regras que envolvem a 
utilização da marca podem levar ao descredenciamento 
de parceiros.

4.10. Práticas valorizadas pelo Grupo Algar 
   (Usuários Associados ou Terceiros)
a) Informar para a área de Comunicação e Marketing da 
empresa ou o canal Integridade sobre algum conteúdo 
crítico da empresa publicado no mundo virtual.

b) Informar em seu perfil que trabalha em alguma das 
empresas do Grupo Algar ou para o Grupo Algar.
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c) Divulgar ou compartilhar conteúdo oficial Algar nos seus 
perfis pessoais, ajudando a marca Algar a ficar cada vez mais 
conhecida e fortalecida.

d) Divulgar a sua participação em eventos de trabalho 
(palestras, workshops, treinamentos etc.) e promover 
discussões sobre os temas abordados, gerando conhecimento 
técnico ou específico.

e) Divulgar os concursos culturais, promoções e ações de 
responsabilidade social do Grupo Algar.

f) Compartilhar as oportunidades de trabalho do Grupo Algar 
divulgadas nos canais oficiais.

g) Orientar interessados em trabalhar no Grupo Algar a se 
cadastrarem no Banco de Talentos Algar na internet: 
www.bancodetalentosalgar.com.br.

h) Receber com cordialidade qualquer reclamação, crítica ou 
sugestão referente à empresa nas mídias sociais e encaminhar 
para a área responsável para que se transforme em 
oportunidade de melhoria.

4.11. Considerações finais
a) Conteúdos e mensagens publicadas na página das 
empresas do Grupo por terceiros são de responsabilidade dos 
mesmos.
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b) Comentários e mensagens de usuários que apresentam 
conteúdo ameaçador, difamatório, obsceno, ofensivo ou 
ilegal, bem como palavras e expressões de baixo calão, 
publicados nas  páginas das empresas do Grupo Algar, 
serão removidos sem comunicação prévia.

c) Propagandas e publicidade referentes a outras 
empresas e spams serão removidos  sem comunicação 
prévia.

d) O Grupo Algar se isenta da obrigação de participar de 
quaisquer discussões que julgar inconvenientes ou 
inapropriadas entre usuários nas páginas eletrônicas das 
suas empresas ou de terceiros.

e) Ressalva que ao compartilhar os conteúdos publicados 
pelas páginas das empresas do Grupo Algar o usuário não 
cria vínculos empregatícios com a mesma.

f) A criação por terceiros, sem autorização por escrito, de 
grupos ou perfis com a marca, nome ou produtos de 
empresas Algar, não será por estas reconhecida e deve ser 
retirada.

g) Qualquer usuário, Associado do Grupo Algar ou terceiro 
que cause prejuízos de natureza econômica ou de imagem 
às Empresas Algar, bem como a seus Dirigentes, 
Acionistas, Associados, Clientes ou Parceiros responderá 
nos âmbitos trabalhista, civil e criminal no limite de sua 
responsabilidade.
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a) Qualquer Associado que não entender alguma regra 
que esteja estabelecida neste Código ou tiver dúvida 
sobre como proceder em uma situação que envolva seu 
comportamento ou  de seus  colegas  deve solicitar 
ajuda e esclarecimentos ao seu superior hierárquico ou 
a Comissão de Integridade e Compliance.

b) Situações não previstas neste Código serão 
resolvidas pela Comissão de Integridade e Compliance.

c) As regras deste Código são complementadas pelo 
conjunto de políticas corporativas.

5 ‐ DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS



1ª Edição – 1996
Aprovado pelo Comitê Executivo em 21/06/1996
Implementado como Política Geral de Talentos 
Humanos em 02/07/1998

2ª Edição – 2008
Validado no Encontro de Executivos Algar em 
08/07/2008
Aprovado pelo Conselho de Administração em 
04/09/2008
Lançado e divulgado oficialmente no XXIV PRODEX em 
10/12/2008

3ª Edição – 2014
Validado pelo Comitê Executivo Algar em 31/10/2014
Aprovado pelo Conselho de Administração em 
09/12/2014
Divulgado oficialmente no 30º PRODEX em 11/12/2014

6 ‐ APROVAÇÃO
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ESPÍRITO DE GRUPO

44



Quem tem espírito de equipe trabalha 

pensando nas conquistas do Grupo e da 

Organização a que pertence. 

É o sentimento de que ‘todos estão no 

mesmo barco’, ou seja, em qualquer 

circunstância, é sempre um por todos e 

todos por um, literalmente.
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PRINCÍPIOS 
DA GESTÃO
EMPRESA‐REDE
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SÃO OITO OS PRINCÍPIOS BÁSICOS QUE 

NORTEIAM A GESTÃO EMPRESA‐REDE:

1. Autonomia com responsabilidade,

2. Talentos Humanos em vez de Recursos

     Humanos;

3. Participação nos processos decisórios;

4. Transparência nas ações;

5. Comprometimento com resultados;

6. Associado em vez de empregado;

7. Inovação permanente;

8. Liderança educadora e empreendedora.
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HINO ALGAR

Trabalho e participação
A força que vem da união
Dedicação pra construir no presente
O futuro, o amanhã que vai chegar
A garra de um time vencedor
Empresa‐Rede a todo vapor
Com a força do talento
É mais que possível
Construir o amanhã do Grupo Algar
Se olhando pros lados
As coisas parecem difíceis
Este é o momento de trabalhar
E de inovar
Unindo as forças
É muito mais fácil
E com toda certeza
A gente consegue
E chega lá
Vamos construir
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Termo de Compromisso

Declaro, para todos os fins, que li e compreendi todas as diretrizes prevista no 
Código de Conduta do Grupo Algar e que me comprometo a cumpri‐las 
integralmente em todas as circunstâncias na execução das minhas atividades 
na Empresa e fora dela.

*Favor escrever os dados acima, de forma legível.

Nome completo:

RG:

CPF:

Cargo:

Empresa:
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