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        MENSAGEM DO PRESIDENTE
Em 2011 quando eu ainda estava prestando serviços  para Policia Militar do Estado de SP, elaborei um

projeto onde a princípio era um sonho, onde pudesse fazer muito mais pela sociedade, após muitos

prospectos e perseverança total fundei á GM ALPHA ,para fazer a diferença na vida das pessoas. A cada

conquista novos objetivos surgiam novas metas e novos desafios para que o crescimento fosse continuo,

dentro de valores éticos e princípios nunca negociáveis.

Há 10 anos atrás eu acreditei em tudo isso, idealizei  que a vida de nossos clientes, parceiros e

colaboradores  podia ser melhor, o atendimento e resposta deveriam ser de forma rápida e nossos

funcionários seriam tratados de forma humana e respeitando os valores e princípios de nossa

organização.

Nossa trajetória não poderia ser mais gratificante, hoje são mais de 800 colaboradores distribuídos em 

 5 empresas do GRUPO GM ALPHA, que dia após dia fazem o melhor para atender nossos clientes com

respeito e honestidade. 

Apresento nosso novo código de conduta ética, devidamente  revisado para escrevermos mais um

capítulo em nossa história.

                                   LEANDRO GONÇALVES DE MORAES
                                      PRESIDENTE DO GRUPO GM ALPHA 
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Este Código expressa nossos valores na condução de nossas atividades perante à
sociedade de um modo geral e se aplica a todos os sócios, diretores, funcionários,
colaboradores, estagiários e jovens aprendiz do GRUPO GM ALPHA, mesmo após sua
saída de nossos quadros (“Colaboradores”) e, no que for cabível, aos clientes do GRUPO
GM ALPHA, bem como às demais pessoas físicas ou jurídicas interessadas em entrar em
um negócio com ou celebrar um contrato com o GRUPO GM ALPHA e/ou que já tenham
celebrado, tais como: fornecedores, prestadores de serviços, destinatários de doações,
patrocinados, sócios em joint ventures e outras formas de associação (“Parceiro de
Negócios”), mesmo após o término do negócio, no que for cabível. 
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CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA



Todos nós, como Colaboradores, independentemente
do nível hierárquico, assim como nossos Parceiros de
Negócios, devemos conduzir os negócios da empresa
de maneira ética e cumprir com as disposições das leis
antissuborno e anticorrupção. Entre elas, a Lei
Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013), o
Decreto Nº 8.420/2015, o Código Penal Brasileiro
(Decreto-Lei nº 2.848/1940), as leis de lavagem de
dinheiro e improbidade administrativa brasileiras e as
leis internacionais relacionadas a tais temas quando
estivermos prestando serviços para clientes que
precisam cumprir tais leis. 



entre, imediatamente, em contato
com a Área de Compliance:
compliance@gmalpha.com.br 
ou, caso queira fazer um relato
anônimo, não se identifique e utilize
o Canal Confidencial: 08006025080,  
(11)97850-5862 de segunda à
sexta-feira, das 9hrs às 17hrs, ou
24hrs por dia, via secretária
eletrônica ou pelo website/whastzap.

CANAL COMPLIANCE 
compliance em prontidão para
atender.

NÃO SE PREOCUPE, VOCÊ NÃO SOFRERÁ QUALQUER TIPO DE RETALIAÇÃO POR TER FEITO UMA
DENÚNCIA DE BOA-FÉ, MESMO QUE APÓS A APURAÇÃO ELA NÃO SE CONFIRME. 



100%
SEGURO ESTES CANAIS FORAM CRIADOS, PELO

COMPLIANCE DA EMPRESA GM ALPHA  
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NÃO DEVE SER UTILIZADO DE FORMA
INDEVIDA:

para promover a discórdia entre as pessoas, utilize-o
de boa-fé, relate situações que você realmente
acredita que estão acontecendo ou que aconteceram,
quanto mais detalhes melhor.

NÃO SE PREOCULPE:

se você não se identificar ao fazer a denúncia, nós não
procuraremos saber quem fez a denúncia;

NÃO COMENTE/DESTRUA:

não comente sobre sua suspeita ou identificação de
infração com ninguém. Nem com o seu superior
imediato,não destrua qualquer informação.

O CANAL DO GRUPO GM
ALPHA

# lembre-se que denunciar o quanto antes pode evitar situações irreparáveis.



1.OBJETIVO
 

Garantir a efetividade dos valores do Grupo GM ALPHA, bem como, implantar e manter um
Programa de Compliance com o objetivo de garantir que todos os Colaboradores do Grupo
GM ALPHA, seus clientes e seus Parceiros de Negócios estejam adequadamente
informados sobre nossos valores e tolerância zero a qualquer desvio de conduta.

Antes de seguir, questione-se: 

1.se eu for adiante, estarei agindo de acordo com este Código e com as leis?

2.tenho certeza de que não preciso consultar outras pessoas do GRUPO GM ALPHA?

3.estou agindo da mesma forma que agiria se os outros estivessem vendo? 

Em caso de dúvidas e para a sua proteção, consulte a Área de Compliance. 



2.VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRINCÍPIOS
 

Relacionamentos: Baseados na ética, respeito, humildade e diversidade.
Gente que gosta de gente: Valorizamos as relações humanas acima de tudo.
Construir para durar: Buscamos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes e
demais Parceiros de Negócios.
Crescimento com qualidade: Eficiência, integridade e capricho em todas as ações.

O GRUPO GM ALPHA acredita na conquista e fidelização de seus clientes por meio da excelência na prestação
de serviço de um time motivado e respeitoso com seus clientes e seus visitantes. O sucesso alcançado em cada
projeto está relacionado com a nossa Visão, Missão, Valores e Princípios, que norteiam todas as ações do
grupo.

Visão
Ser a melhor opção para os nossos clientes nos setores em que atuamos.
 
Missão
Transmitir segurança, confiança, bons modos, limpeza e tranquilidade para nossos clientes e
seus visitantes, por meio de uma equipe feliz e comprometida com os valores do GRUPO GM
ALPHA.
 
Valores



VALORES E PRINCÍPIOS
 

Relacionamentos: Baseados na ética, respeito, humildade e diversidade.
Gente que gosta de gente: Valorizamos as relações humanas acima de tudo.
Construir para durar: Buscamos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes e demais
Parceiros de Negócios.
Crescimento com qualidade: Eficiência, integridade e capricho em todas as ações.

EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COLOCAR-SE, O TEMPO TODO, NO LUGAR DO CLIENTE.
EFICIÊNCIA OPERACIONAL.
DIVERSIDADE.
CORDIALIDADE.

Valores

Princípio



3.RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
 

Somos mantenedores da ONG Construindo o Amanhã, que realiza doações de
cestas básicas, arrecada roupas para doação e produz bolsas para arrecadar
fundos para melhoria da qualidade de vida da população carente nas áreas em
que atuamos. 

4.RELAÇÕES INTERPESSOAIS E AMBIENTE DE TRABALHO
Respeitamos a vida particular de cada Colaborador e a necessidade de
privacidade em dados momentos. Entretanto, é importante que assuntos
pessoais não interfiram no desempenho das atividades profissionais, de modo a
não causar prejuízo à imagem ou aos objetivos da empresa. 

A seguir apresentamos um conjunto de práticas esperadas e valores
considerados fundamentais para o bom funcionamento da empresa e das
relações de trabalho: 



4.1.ASSÉDIO, VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO
 
 

Todo relacionamento deve ser baseado no respeito mútuo, não toleramos
comportamentos que possam se caracterizar como assédio, seja moral ou sexual, no
ambiente de trabalho ou fora dele, inclusive nas dependências de nossos clientes. 

O GRUPO GM ALPHA proporciona a seus Colaboradores um ambiente de trabalho
seguro, livre de abusos, ameaças, intimidação ou agressão. Assim, não admitimos
nenhuma forma de violência ou que qualquer Colaborador se valha da sua posição na
empresa para obtenção de favores e/ou benefícios pessoais, tam pouco, qualquer tipo
de comportamento inadequado de nossos Colaboradores com os colaboradores de
nossos clientes e seus visitantes.

Toda forma de discriminação é inaceitável, seja em razão de raça, cor, nacionalidade,
religião, sexo, idade é proibida a utilização ou apoio ao trabalho escravo, trabalho
infantil ou a aplicação de qualquer prática ilegal, seja em função de hierarquia,
remuneração ou jornada de trabalho.



4.2.CONTRATAÇÃO DE FAMILIARES COMO COLABORADOR
 
 

Para garantir a imparcialidade das relações entre Colaboradores, é
proibida a contratação de parentes de primeiro grau (pais, filhos,
irmãos e cônjuges) para atuar com relação de subordinação ou na
mesma área ou para o mesmo cliente, independentemente da
relação hierárquica.

4.3.CONTRATAÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE COMO
COLABORADOR

O GRUPO GM ALPHA tem o cuidado de não se beneficiada condição
pessoal de um Colaborador para obter qualquer vantagem para o
seu negócio.



 
 
 

Para fins deste Código, “Pessoa Exposta Politicamente” é: pessoa que ocupa cargo
público no Brasil ou no exterior, através de concurso público, eleição ou não, trabalha
em empresa pública ou em que o governo tem mais de 50% da empresa, é candidato a
cargo político, ou deixou alguma dessas posições nos últimos 6 meses, ou é irmão,
cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, enteado, padrasto, madrasta, avó, avô, neto, tio,
sobrinho, mora junto, é sócio, ou de alguma forma se beneficia de pessoa nessa
condição. Exemplos: policiais e seus familiares próximos, bombeiro civil ou militar e seus
familiares próximos, etc.
Não fazemos qualquer restrição à contratação de Pessoa Exposta Politicamente como
Colaborador, desde que o cargo que a pessoa ocupe (se ocupar algum) permita que ela
tenha outra ocupação profissional e que sua condição de Pessoa Exposta Politicamente
não decorra de instituição em que tenhamos algum interesse. 

Para situações em que o Parceiro de Negócios é Pessoa Exposta Politicamente
ou tenha pessoas nessa condição em seu quadro de Colaboradores, consulte a
Política Anticorrupção ou a Área de Compliance. 



4.4.RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE COLABORADORES
 

Por medidas de segurança e imparcialidade das relações profissionais, não permitimos
relacionamentos amorosos entre Colaboradores e entre Colaboradores do GRUPO GM
ALPHA e colaboradores de nossos clientes. 

As situações previstas nos itens 4.2., 4.3. e 4.4., inclusive existentes antes
da entrada em vigor deste Código e antes da contratação ou movimentação
de Colaborador que é Pessoa Exposta Politicamente ou parente de
Colaborador devem ser comunicadas à Área de Compliance. 

4.5.BEBIDA ALCOÓLICA E DROGAS

É proibido o consumo de bebida alcoólica ou qualquer substância alucinógena durante o
expediente, bem como estar sob seu efeito durante a jornada de trabalho. Os
Colaboradores do GRUPO GM ALPHA devem ter comportamento responsável frente a
situações que possam acarretar vícios e prejudicar o desempenho das suas atividades,
assim como sua saúde e o ambiente de trabalho.



4.6.VESTIMENTAS

Os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA devem trabalhar uniformizados, conforme
uniforme disponibilizado pelo grupo. Mesmo antes de colocar o uniforme, nossos
Colaboradores devem se vestir de forma adequada ao ambiente corporativo, com
discrição e bom senso, valorizando sua apresentação diante dos clientes internos e
externos.

Recomenda-se a utilização de trajes formais, evitando-se o uso de qualquer objeto ou
vestimenta que possa ser considerada vulgar (decotes, roupas curtas, etc.) e/ou que
tenha conotação política. 

4.7.SEGURANÇA PESSOAL/POLITICA SEGURANÇA DO TRABALHO

Preocupado com a saúde e segurança dos nossos colaboradores o GRUPO GM ALPHA 
 adota uma política que é de extrema importância, o uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI’s), sendo o uso obrigatório para todas as funções/situações em que
sejam requeridos. Portanto O GRUPO GM ALPHA fornece todos os EPI´ s necessários a
seus Colaboradores. visando a  prevenção de acidentes, implementando e distribuindo,
em todas os nossos postos de trabalho.



5.RELAÇÕES COMERCIAIS

Os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA devem
pautar seu relacionamento com Parceiros de
Negócios com respeito, integridade,
transparência e imparcialidade e vice-versa. 

Os acordos comerciais firmados entre o GRUPO
GM ALPHA e seus Parceiros de Negócios devem
estar de acordo com a legislação vigente, em
condições competitivas e em consonância com as
práticas de mercado, conforme princípios
estabelecidos neste Código e demais políticas do
grupo.

O GRUPO GM ALPHA não utiliza ofertas de
trabalho como forma de obter ou reter negócios. 

Nossos Parceiros de Negócios e Colaboradores
devem a todo o tempo zelar pelos valores
previstos neste Código e lembrar que o GRUPO
GM ALPHA tem tolerância zero à corrupção,
pública e privada.



5.1.CONFLITO DE INTERESSES

Os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA e nossos Parceiros de Negócios não devem se envolver em conflitos
entre seus interesses pessoais e os interesses da empresa que possa impedi-los de cumprir com suas
responsabilidades e atuar no melhor interesse da empresa(“Conflito de Interesses”). São exemplos de
situações de Conflitos de Interesses, mas não se limitam a: relacionamentos amorosos entre nossos
Colaboradores e entre estes e os colaboradores de nossos clientes. 

Para evitar situações reais ou aparentes de Conflitos de Interesses, em que mesmo de boa-fé ou sem saber,
nossos Colaboradores poderão se envolver, e para manter a imparcialidade em suas relações, o GRUPO GM
ALPHA precisará receber o Termo de Confidencialidade e de Existência ou de Inexistência de Conflito de
Interesses, anexo a este Código, preenchido sempre que um novo Colaborador ingressar na empresa e,
anualmente, após o treinamento sobre este Código. As situações de Conflitos de Interesses descritas no termo
são um rol exemplificativo, outras situações poderão ser consideradas Conflito de Interesses, conforme
avaliação da Área de Compliance.



SEMPRE QUE ACREDITAREM QUE ESTÃO OU QUE OUTROS
COLABORADORES ESTEJAM EM UMA SITUAÇÃO DE
CONFLITO DE INTERESSES OU PARA TIRAR DÚVIDAS,
NOSSOS COLABORADORES DEVERÃO ENVIAR UM E-MAIL
PARA A ÁREA DE COMPLIANCE OU ENTRAR EM CONTATO
DIRETAMENTE COM A ÁREA. 

O nosso Canal de Confidencialidade também poderá ser utilizado por qualquer
pessoa como um meio confidencial para receber denúncias sobre situações de
Conflito de Interesses. A partir do recebimento de tais informações teremos
condições de avaliar se estamos, de fato, diante de uma situação de Conflito de
Interesses e poderemos dar o tratamento adequando ao caso.

Além do acima disposto, ressaltamos que nossos Colaboradores não deverão:



SE APROVEITAR DE SUA CONDIÇÃO
DE COLABORADOR DO GRUPO GM
ALPHA PARA OBTER VANTAGENS E
BENEFÍCIOS PESSOAIS; 

BENEFICIAR CONCORRENTES DO
GRUPO GM ALPHA OU
DESEMPENHAR QUALQUER TIPO DE
ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA OS
MESMOS; E

SE APROVEITAR OU AJUDAR
TERCEIROS A SE APROVEITAREM
DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
RELACIONADAS AOS NEGÓCIOS DO
GRUPO GM ALPHA;

RECEBER QUALQUER TIPO DE
VANTAGEM DE PARCEIRO DE
NEGÓCIOS DO GRUPO GM ALPHA
QUE DEPENDA DA SUA OPINIÃO
PARA SER CONTRATADO OU QUE
EXERÇA INFLUÊNCIA SOBRE OS
COLABORADORES RESPONSÁVEIS
PELA SUA CONTRATAÇÃO.



5.2.PRESENTES, ENTRETENIMENTO E VIAGENS
 

5.2.1Proibição de Presentes, Entretenimento e Despesas de
Viagens para Colaboradores do GRUPO GM ALPHA.

Em função das atividades de confiança que exercemos, os
Colaboradores do GRUPO GM ALPHA NÃO podem aceitar qualquer
tipo de presentes, brindes, entretenimento, incluindo refeições e
convites, despesas de viagens relacionadas, cursos, doações ou
qualquer tipo de bem de terceiros ou de nossos clientes, enquanto
estiverem a serviço do grupo ou em função do fato de ser nosso
Colaborador. 

5.2.2Presentes, Entretenimento e Despesas de Viagens do GRUPO
GM ALPHA para terceiros. 



Também em função das atividades de confiança que exercemos, o
GRUPO GM ALPHA não dá presentes, brindes, entretenimento,
despesas de viagem e qualquer forma de vantagem, seja material ou
imaterial, para clientes ou para qualquer terceiro e não autoriza que
terceiros o façam em seu nome ou para beneficiá-lo.

Para qualquer dúvida ou exceção às regras acima, a Área de
Compliance deverá ser, previamente, consultada.

5.3.PREVENÇÃO DE CRIMES, ILICITUDES E FALTA DE INTEGRIDADE
Todos os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA e seus Parceiros de
Negócios têm o compromisso de cumprir inteiramente com todas as
leis antissuborno, anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro e o
terrorismo. 



OGRUPO GM ALPHA E SEUS
COLABORADORES DEVEM TOMAR
TODAS AS MEDIDAS RAZOÁVEIS
PARA GARANTIR QUE A
EMPRESA NÃO ESTÁ AJUDANDO
OU PARTICIPANDO DE
QUAISQUER ATIVIDADES
ILEGAIS OU ACEITANDO OU
FAZENDO PAGAMENTOS QUE
PODEM SER CONSIDERADOS
PROPINA, SUBORNO,
CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE
DINHEIRO, FINANCIAMENTO AO
TERRORISMO, ENTRE OUTRAS
ILEGALIDADES. PARCEIROS DE
NEGÓCIOS DOGRUPO GM ALPHA
DEVEM ZELAR PELO MESMO
DURANTE A EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES PARA A EMPRESA.

CASO ACREDITEM ESTAR
DIANTE DE ALGUMA DAS
SITUAÇÕES ACIMA,
COLABORADORES DOGRUPO GM
ALPHA E DE SEUS PARCEIROS
DE NEGÓCIOS DEVEM REPORTAR
TAIS PRÁTICAS DIRETAMENTE
PARA À ÁREA DE
COMPLIANCEPELO E-MAIL
COMPLIANCE
COMPLIANCE@GMALPHA.COM.B
R OU, CASO PREFIRAM NÃO SE
IDENTIFICAR, SOLICITAMOS
UTILIZAR O CANAL
CONFIDENCIAL:  08006025080/  
 (11)97850-5862
WWW.CANALCONFIDENCIAL.CO
M.BR/COMPLIANCE@GMALPHA.
COM.BR  QUALQUER TERCEIRO,
TAMBÉM, PODERÁ REALIZAR
DENÚNCIAS.

mailto:compliance@ancar.com.br
http://www.canalconfidencial.com.br/_______
http://www.canalconfidencial.com.br/_______
http://www.canalconfidencial.com.br/_______


5.4.PRIVACIDADE

Nenhum Colaborador do GRUPO GM ALPHA está autorizado a
coletar, usar ou divulgar informações sobre nossa empresa,
nosso negócio, nossos clientes, Parceiros de Negócios ou outros
Colaboradores sem prévia autorização, por escrito, do GRUPO
GM ALPHA. 

6 PROIBIÇÕES A CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

O GRUPO GM ALPHA não realiza qualquer tipo de contribuição
política e não autoriza que qualquer terceiro faça em seu nome
ou para beneficiá-lo, de acordo com a legislação em vigor.



7.DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

Todo nosso apoio social à comunidade nos locais em que atuamos é realizado
através da ONG Construindo o Amanhã. Doações e patrocínios com recursos do
GRUPO GM ALPHA ou de terceiros que possam beneficiar o GRUPO GM ALPHA não
são permitidos. Qualquer exceção a esta regra deverá ser, previamente, aprovada
pela Área de Compliance. 
.

8.PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

Os ativos da empresa constituem seu patrimônio, sejam eles materiais (imóveis,
equipamentos, EPIs, listas de clientes, de Parceiros de Negócios, de preços, contas das
sociedades, numerário, etc.) ou imateriais (softwares, direitos, informações, marcas,
dados, etc.).



Todos os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA devem proteger os ativos da
empresa e utilizá-los de maneira adequada, com segurança e, exclusivamente, na
execução de suas atividades profissionais. O mesmo se aplica em relação aos
Parceiros de Negócios e clientes que precisarem utilizar ativos do GRUPO GM
ALPHA para o desempenho de suas atividades.
Todos os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA, seus Parceiros de Negócios e
clientes se comprometem a não manipular ou transferir (por qualquer meio)
propriedade material ou imaterial do GRUPO GM ALPHA, sem prévia autorização por
escrito deste, assim como nos comprometemos a ter o mesmo cuidado em relação à
propriedade intelectual de terceiros. 



8.1.SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,
CONFIDENCIALIDADE E OBJETOS PERDIDOS

Todas as informações do GRUPO GM
ALPHA que não estiverem disponíveis em
seu website devem ser consideradas
informações confidenciais (“Informações
Confidenciais”).

Tais informações podem ser, mas não se
limitam a: propriedade intelectual, listas
de clientes, valores praticados,
informações de e sobre seus Parceiros
de Negócios, incidentes ocorridos, bem
como qualquer outra informação ligada
aos seus negócios. 

As Informações Confidenciais devem ser utilizadas
exclusivamente no desempenho das atividades doGRUPO GM
ALPHA. Os Colaboradores doGRUPO GM ALPHA só podem
disponibilizá-las a terceiros, desde que estes tenham
aderido à obrigação de confidencialidade, e a outros
Colaboradores, na medida do necessário ao desempenho de
suas atividades.
 

 
Os Colaboradores da GRUPO GM ALPHA, seus Parceiros de
Negócios e clientes devem ser cautelosos no descarte das
Informações Confidencias, inclusive arquivadas nos diversos
suportes como papéis, pen drives, DVDs, HDs, etc., devendo
rasgá-las ou apagá-las antes de compartilhar suportes com
outras pessoas.

 

 



Caso as Informações Confidencias cheguem a
terceiros, por equívoco ou outro motivo que não o
necessário para o exercício profissional, a Área de
Compliance deverá ser, imediatamente,
informada.
Os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA alocados
em clientes deverão sempre se manter informados
sobre os procedimentos internos de nossos
clientes e cumpri-los, isso vale para Informações
Confidenciais dos clientes, objetos perdidos e
qualquer outro assunto. Em hipótese alguma
nossos Colaboradores podem se apropriar de
objetos aparentemente sem dono encontrados
nas nossas instalações ou nas instalações de
nossos clientes. Nesta hipótese nossos
Colaboradores deverão se informar sobre a regra
do cliente e segui-la. 

O acesso a equipamentos e sistemas deve ser restrito a cada
usuário, de acordo com seu perfil de atuação, protegido por
senha. Cada Colaborador do GRUPO GM ALPHA é
responsável pelo sigilo de sua senha. É proibido o
compartilhamento de senhas.
A obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor
mesmo após a pessoa deixar de ser Colaborador do GRUPO
GM ALPHA ou após o término da relação comercial e
sujeitará o infrator às medidas judiciais cabíveis, inclusive
perdas e danos.
O uso de ferramentas de comunicação, tais como celular,
WhatsApp, rádio, televisão, e-mail ou Internet, deve ser
realizado de forma que não prejudique as atividades
profissionais do Colaborador e não comprometa as práticas
comerciais da empresa ou ofenda, moleste, promova ou
incentive comportamentos inaceitáveis. Nossos
Colaboradores também deverão seguir as regras de nossos
Clientes sobre o assunto.



8.2.PROIBIÇÃO DE EXPOSIÇÃO
DESAUTORIZADA EM NOME DA EMPRESA

O GRUPO GM ALPHA elaboração seus registros
financeiros com informações precisas, verdadeiras
e devidamente registradas nos livros contábeis.
Nenhuma entrada ou informação financeira deve
distorcer ou caracterizar de forma incorreta a
verdadeira natureza de determinada operação
financeira. 

Nenhum Colaborador ou Parceiro de Negócios
está autorizado a falar em nome do GRUPO GM
ALPHA ou dar declarações sobre o mesmo a
veículos de comunicação. Possuímos
representante específico para isso.

9.INTEGRIDADE DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os registros financeiros da GRUPO GM ALPHA
contêm informações confidenciais e
estratégicas sobre suas atividades. Por isso e,
principalmente, para cumprir a lei, a exatidão
e a integridade dos registros financeiros é
primordial. 



10.COMPLIANCE

Todos os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA,
seus Parceiros de Negócios e clientes devem agir
em conformidade com as leis vigentes aplicáveis
aos negócios do GRUPO GM ALPHA e com as
disposições deste Código.

Este Código não esgotam todas as situações
de conduta ética com as quais podemos nos
deparar durante a nossa rotina e é de suma
importância que ele seja observado. Em caso
de dúvidas ou suspeitas, não hesite em
procurar a Área de Compliance. A nossa boa
reputação é determinante para o sucesso do
nosso negócio e é do nosso negócio que
tiramos o sustento de nossas famílias. 
Este Código está disponível em nosso website,
nossos Colaboradores são treinados,
anualmente, sobre o mesmo e todo novo
Colaborador que ingressar no GRUPO GM
ALPHA deverá ler e comprovar que leu o
Código. 



11. GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

Treinamento;
Advertência verbal;
Advertência por escrito;
Demissão sem justa causa;
Demissão por justa causa;
Medidas legais cabíveis.

Qualquer violação ou não conformidade com
este Código, políticas, normas e
procedimentos do GRUPO GM ALPHA, bem
como qualquer lei, norma ou regulamento
governamental aplicável poderá ser objeto de
denúncia por qualquer Colaborador ou
terceiros e a violação ou não conformidade
será apurada pela Área de Compliance.

a)Dependendo da violação ou da não
conformidade e este Código, as seguintes
consequências poderão ser aplicadas pelo
GRUPO GM ALPHA, independentemente da
posição hierárquica do Colaborador:



Se o fato é crime;
Se a violação foi intencional ou não e se houve
desonestidade ou de má-fé;
Se o Colaborador possui histórico de violações
anteriores à relatada;
Se o Colaborador reportou a violação
voluntariamente, buscando orientação sobre quais
as medidas a serem adotadas para remediá-la ou
se agiu com a intenção de esconder suas ações ou
as de outra pessoa;
Se o Colaborador cooperou com as apurações; e
Impacto e gravidade da violação.

d) Parceiros de Negócios e clientes poderão ser
penalizados com multas, rescisão contratual e
medidas legais.

b) O gestor do Colaborador que cometeu uma
violação ou uma não conformidade poderá
estar sujeito a medidas legais e disciplinares
caso seja comprovado que não supervisionou
corretamente a conduta de seu subordinado
ou, ainda, por não ter impedido um ambiente
de trabalho que propiciou que o Colaborador
ou terceiro cometesse uma violação ou uma
não conformidade.

c) As consequências aplicáveis serão
avaliadas conforme o caso concreto. Na
definição das consequências deverão ser
levados em consideração, ainda, os seguintes
fatores:



12.CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os Colaboradores do GRUPO GM ALPHA
aderiram à versão vigente deste Código após o
treinamento anual deste e os novos
Colaboradores, ao ingressar no grupo. 

Todos os nossos Parceiros de Negócios e clientes
aderiram à versão vigente deste Código no
momento em que celebraram contrato conosco,
com Cláusula de Compliance que faz referência
expressa a este código. 

Este Código poderá ser alterado pela GRUPO
GM ALPHA, unilateralmente, a seu exclusivo
critério, e sua versão atualizada ficará
disponível a todos em nosso website:
www.gmalpha.com.br.
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13.1. Política Anticorrupção.
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e de Conflito de Interesses.
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