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CÓDIGO DE CONDUTA 

DA GRANDVISION 



Nosso negócio é o varejo óptico. Em mais de 40 países em toda a Europa, América Latina e Ásia,

somos especialistas em óptica, comprometidos em criar o melhor valor possível para nossos clientes. Buscamos a

excelência em tudo o que fazemos e buscamos oferecer o melhor custo-benefício. Por meio dessa abordagem,

aspiramos em ganhar a fidelidade vitalícia de nossos clientes. Integridade, compreensão e um grande foco no

atendimento ao cliente e no desempenho da loja, são valores fundamentais que se aplicam à todos os colaboradores

da GrandVision, e que servem como um ingrediente-chave do nosso sucesso.

Esperamos que todos os colaboradores da GrandVision tenham uma compreensão abrangente da

conduta ética nos negócios. É importante que compartilhemos um entendimento comum e um conjunto de diretrizes

para ajudar a reforçar e defender nossos valores. Para este propósito, o Código de Conduta da GrandVision foi

estabelecido.

O Código de Conduta da GrandVision:

❖ Traça padrões éticos para orientar a tomada de decisões diárias; 

❖ Refere-se às políticas do GrandVision que dão orientação sobre decisões éticas; 

❖ Fornece aos colaboradores os canais apropriados para relatar preocupações éticas. 

Todos os colaboradores receberão uma cópia deste Código e farão treinamentos constantes sobre o

seu conteudo, confirmando o seu compromisso de viver os valores da GrandVision e de agir em conformidade com o

Código de Conduta. Altos padrões éticos sempre foram o ingrediente-chave do nosso sucesso. Estamos orgulhosos

das expectativas que temos de nós mesmos, uns dos outros e dos nossos parceiros de negócios.

Agradecemos por seus esforços diários para promover e manter este elevado nível de padrões

éticos. O seu comportamento determina como nós, e a GrandVision como empresa e como parte importante de

nossas comunidades, somos percebidos - hoje e no futuro.

Porque “eye care, we care more” (Em cuidados visuais, nos importamos mais).  

Cumprimentos, 

Stephan Borchert 

CEO GrandVision NV

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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INTRODUÇÃO

A GRANDVISION BY FOTOTICA busca cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos seus negócios no
Brasil e nos países que atua. Incluindo, mas não se limitando, as leis trabalhistas, cíveis, tributárias, de proteção de dados,
relacionadas aos direitos humanos, licitações e anticorrupção.

Todos nós devemos conhecer o regramento aplicável às atividades profissionais que exercemos (incluindo
políticas e diretrizes internas) e agir de acordo com elas.

OBRIGATORIEDADE E ABRANGÊNCIA

Este Código de Conduta ( “Código”) se aplica e descreve as responsabilidades de todos os colaboradores da

GrandVision by Fototica (acionistas, efetivos, contratados, subcontratados, temporários, intermitentes, estagiários e

aprendizes).

As empresas contradas e franqueadas, terão total acesso ao Código de Conduta e devem garantir, por si e seus
sócios, empregados, prepostos, representantes ou profissionais contratados/subcontratados, que irão respeitar e cumprir
com todos os preceitos deste código.

Este Código é de cumprimento obrigatório. Por isso é importante que todos saibam que condutas contrárias podem
levar à aplicação de medidas disciplinares, que incluem o término da relação de trabalho, sem prejuízo das
responsabilizações legais cabíveis.

Este Código não esgota todas as possíveis questões éticas relacionadas ao trabalho e, por isso, não restringe a
Grandvision By Fototica na aplicação de medidas disciplinares, que serão sempre orientadas pelo bom senso e legislação
aplicável.

QUANDO BUSCAR ORIENTAÇÃO? 

Quando estiver com dúvida ou inseguro acerca do que deve ou não fazer, pergunte a si próprio:

❖ Este atitude atende as normas e procedimentos da Empresa?
❖ Este atitude é coerente com os valores da Empresa?
❖ Este açao é justa e necessária?
❖ Este de acordo com a lei (lícita)?
❖ De que maneira esta ação seria publicada em um artigo do jornal?
❖ Posso me orgulhar desta ação quando compartilho com minha família? 
❖ A minha atitutde coloca a GrandVision by Fototica em uma posição comprometedora?
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2.1.1 SAÚDE E SEGURANÇA

Saúde e segurança são de responsabilidade de todos. Enquanto a Empresa investe em equipamentos, recursos,

desenvolvimento de padrões e treinamentos, os colaboradores devem cumprir todas as leis, políticas, práticas e

procedimentos relacionados ao tema.

Adicionalmente, os colaboradores devem demonstrar compromisso pessoal em relação à segurança. Relatar situações

inseguras que tenham identificado e buscar a resolução das mesmas com perseverança são exemplos desse

compromisso. Líderes devem tratar as preocupações de segurança seriamente, resolvendo os problemas com

adequado senso de prioridade.

Acabei de identificar uma situação insegura na minha área. Essa é uma questão que deve ser reportada ao 
Canal da Ética?

Se a situação representar risco aos colaboradores, não. Situações inseguras 
que ponham em risco a vida ou a integridade dos colaboradores são situações 

urgentes e, como tal, devem receber atenção imediata. Seu Gestor, assim 
como a equipe de Saúde e Segurança do trabalho são os recursos mais 

próximos ao fato e com condições de fazer algo imediatamente para evitar 
acidentes. Recorra ao chefe do seu Gestor, se necessário.

2.1.2 USO DE DROGAS, PORTE DE ARMA E VIOLÊNCIA NO TRABALHO

A Grandvision by Fototica incentiva o equilíbrio físico, emocional, intelectual e social de seus colaboradores e incentiva
a adoção e a manutenção de hábitos saudáveis para o bem-estar e a segurança de suas equipes, com as seguintes
orientações:
• DROGAS: O consumo, a posse ou o ingresso e/ ou a permanência sob efeito de qualquer tipo de droga nas
dependências ou atividades relacionadas à empresa é expressamente proibido.
• PORTE DE ARMAS: É permitido exclusivamente aos profissionais de segurança devidamente treinados para o uso de
armas. Outros colaboradores não poderão portar qualquer tipo de armas nas dependências ou atividades relacionadas
à empresa.
• VIOLÊNCIA: Inaceitável, seja ela física ou verbal.

Queremos ter um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores se sintam seguros

para trabalhar. Saúde e segurança são temas da maior relevância para a Grandvision By

Fototica. Essa é a razão pela qual adotamos uma política que declara que a vida e a

integridade das pessoas são prioridade em relação a qualquer outro objetivo.

Você deve ajudar a Grandvision By Fototica a viver esse Valor, agindo da seguinte forma:

2.1 SEGURANÇA DAS PESSOAS 
ACIMA DE TUDO

2. CUIDADO COM OS COLABORADORES 
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2.1.4 DIREITO À PROTEÇÃO DA IMAGEM

Em ambientes públicos e, especialmente no ambiente de trabalho, não deve haver expectativa de privacidade. A

imagem dos colaboradores e terceiros deve ser preservada e qualquer utilização, para fins comerciais ou não, de

reproduções de características individuais como fotos e arquivos de áudio e vídeo, deverá ser prévia e formalmente

autorizada.

2.1 SEGURANÇA DAS PESSOAS 
ACIMA DE TUDO

2.1.3 PROTEÇÃO AS INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS COLABORADORES

Todas as informações pessoais relativas aos colaboradores deverão ser mantidas em  sigilo absoluto e a GRANDVISION 
BY FOTOTICA tomará todas as providências  razoáveis para assegurar esse sigilo. É vedado aos colaboradores obter ou 
tentar  obter acesso ou utilizar qualquer dessas informações, com exceção daquelas  estritamente necessárias para a 
devida execução de suas tarefas, levando em  consideração as leis de privacidade vigentes.

Trabalho em RH e recebi a ligação de um banco solicitando telefone pessoal e endereço residencial de um de 
nossos colaboradores. Posso informar?

Não, você não pode informar, nem confirmar informações que o banco 
eventualmente já possua. Esses são dados pessoais que pertencem a cada 

colaborador, não cabendo a você passá-las a terceiros.

2.1.5 COMPORTAMENTO E VESTUÁRIO

A Grandvision By Fototica valoriza a variedade de estilos e entende que roupas e acessórios são manifestações de
preferências e personalidades. Contudo, a empresa orienta que seus colaboradores usem roupas adequadas ao
ambiente de trabalho e eventos corporativos. A recomendação é evitar os exageros para que a roupa não se
sobreponha ao profissionalismo.

2.1.6 RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS COLABORADORES

No ambiente de trabalho e eventos corporativos, os relacionamentos profissionais podem coexistir com os
afetivos. Entretanto, as questões particulares não devem interferir na rotina de trabalho, sejam elas discussões ou
demonstrações públicas de afeto.
A Grandvision by Fototica não é contrária a relacionamentos afetivos e nem relação de parentesco entre
colaboradores. Não são aceitas, porém, situações caracterizadas por relação de subordinação ou em atividades
que gerem e/ou caracterizem conflitos de interesses.
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2.2 PESSOAS RESPEITADAS, 
COMPROMETIDAS E REALIZADAS

2.2.1 AMBIENTE DE TRABALHO LIVRE DE DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO. 

Cada um de nós deve tratar o outro com respeito e dignidade. Queremos que nosso ambiente de trabalho seja
livre de qualquer tipo de abuso ou assédio, seja moral, sexual ou discriminatório.

No conhecimento de qualquer comportamento que viole esse princípio, informar através do canal:
eticaline@fototica.com.br.

2.2.2 OPORTUNIDADES IGUAIS E DIVERSIDADE NA GRANDVISION BY FOTOTICA

Ao assegurar a todos os colaboradores, solicitantes, clientes e consumidores da Empresa oportunidade igualitária,
atingimos a diversidade, que comprovadamente ajuda a melhorar o desempenho comercial. Diversidade significa a
oferta de um ambiente onde todas as pessoas são aceitas, independentemente do seu gênero, etnia, invalidez,
religião, orientação sexual, idade, formação e qualificações, convicção política, histórico social, personalidade e
ascendência.

A Empresa se dedica ao cumprimento de uma política de contratação igualitária durante o recrutamento,
seleção para treinamento, promoção, transferência, demissão, rescisão, licença, ou outro termo ou condição de
trabalho. Os colaboradores deverão aderir a estas normas e contribuir para a criação de um ambiente de
trabalho positivo.

O assédio moral pode tomar as seguintes formas:
❖ Ofensas verbais;
❖ Tratamento humilhante; ou
❖ Ameaças.

Uma piada inapropriada está circulando na minha área. Ela faz referência à minha raça de uma 
maneira negativa. Essa conduta pode ser considerada discriminatória?

Sim, a conduta pode ser considerada discriminatória e criar um ambiente de
trabalho hostil, ainda que seus colegas não tenham tido a intenção de ofendê-lo.

Colaboradores devem evitar piadas, apelidos ou qualquer referência ofensiva em
relação a:
Raça Cor Idade
Sexo Religião Estado civil
Lugar de origem Deficiência Orientação sexual

Respeito aos que integram o nosso ambiente e com os quais interagimos
é indispensável, em qualquer situação.
Comprometimento é vestir a camiseta, é encarar os objetivos da
Empresa como se fossem seus.
Realização é estar satisfeito com o trabalho, com a empresa, é querer
realizar, empreender, e com atitude positiva.
Esses valores são atingidos a partir de um ambiente de trabalho
agradável e positivo, construído com a participação de cada um de nós.
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Cada colaborador é responsável pelo próprio uso de todas as instalações,
propriedade e informações confidenciais da Empresa. As informações
relativas às atividades, estratégia e dados da GRANDVISION BY FOTOTICA
são de propriedade da mesma e o uso indevido de qualquer informação
pode causar danos ou fornecer a terceiros uma vantagem injustificada.

2.3.1 PROTEÇÃO E USO DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FÍSICOS DA EMPRESA

A empresa investe em uma infraestrutura adequada, seja em mobiliário ou em equipamentos. O uso desse patrimônio
deve ser exclusivo para fins profissionais em nome da empresa e deve ser preservado para que não ocorram depreciação
ou mau uso.
O cuidado e uso adequado da propriedade da GRANDVISION BY FOTOTICA contribuem para a busca de produtividade,
resultados e perpetuidade dos negócios. Os colaboradores devem proteger os bens e recursos da Empresa com o
mesmo cuidado que aplicam ao seu patrimônio pessoal. É importante fazer o uso apropriado, ou seja, para propósitos do
negócio. Bens e recursos da Empresa devem ser protegidos de perda, dano, furto, uso inadequado ou ilegal.

Exemplos de bens que são de propriedade ou responsabilidade da Grandvision by Fototica:

• Instalações, equipamentos e suas peças;
• Computadores e programas de computador;
• Acesso à internet;
• E-mail;
• Telefones, fixos ou moveis;
• Copiadoras;
• Material de expediente e outros suprimentos;
• Veículos;
• Propriedade intelectual, como o nome e a marca.

Colaboradores devem ter atenção especial ao usar os recursos de TI oferecidos pela Empresa, como o e-mail e o acesso
à internet. Não é permitida a transmissão ou acesso a conteúdo inadequado - aquele contrário à política da
Grandvision By Fototica ou à legislação.

Exemplos de conteúdo impróprio incluem:

• Pornografia e obscenidades;
• Atividades contra o patrimônio público ou de terceiros;
• Discriminação;
• Terrorismo;
• Venda de produtos não relacionados ao negócio;
• Correntes;
• Propaganda político-partidária;
• Jogos.

Qualquer colaborador que furtar ou tentar furtar um bem da GRANDVISION BY FOTOTICA, incluindo, mas não se limitando a documentos,
equipamentos, propriedade intelectual, bens pessoais de outros colaboradores, valores ou outros itens de valor estará sujeito às leis vigentes,
inclusive ser demitido por justa causa, bem como a Empresa poderá ingressar com todas as medidas penais cabíveis em face do colaborador em
questão.

2.3. PROPRIEDADE DA EMPRESA, 
INFORMAÇÕES, 
CONFIDENCIALIDADE
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2.3.2 USO DE CELULARES, INTERNET, SISTEMAS E REDE

Os aparelhos e sistemas de computador incluindo, mas não se limitando, o desktop, notebook, aparelhos de
telefonia celular, ou similares, internet e e-mail fornecidos pela empresa aos colaboradores permanecem de propriedade
da GRANDVISION BY FOTOTICA, para uso estritamente comercial.

A utilização destes aparelhos para fins particulares é permitido, desde que em hipótese alguma coloque em risco a
segurança e a integridade de qualquer sistema ou da GRANDVISION BY FOTOTICA. Todas as comunicações e informações
transmitidas, recebidas, criadas ou armazenadas no sistema da empresa são de propriedade da GRANDVISION BY
FOTOTICA.

Fundamentada pela Lei de Proteção de dados vigente, a GRANDVISION BY FOTOTICA tem o direito de monitorar
aparelhos, e-mail, internet, sistemas, seja por qualquer motivo, sem a necessidade da previa aprovação do colaborador,
podendo revisar e excluir quaisquer informações ou documentos armazenados.

Os colaboradores não poderão utilizar qualquer sistema para enviar ou receber mensagens ou arquivos ilícitos, de
cunho sexual, abusivos ou ofensivos.

A GRANDVISION BY FOTOTICA adquire licenças oficiais que regem o uso do software e cumpri integralmente com
todos termos e condições. Desta forma, é vedado aos colaboradores reproduzir e instalar software, salvo com a devida
autorização.

2.3.3 REGISTROS FINANCEIROS

Os registros contábeis da Grandvision By Fototica e os documentos comprobatórios deverão descrever e refletir,
com precisão, a natureza de todas as transações realizadas pela Grandvision By Fototica.

Não deverão ser mantidas ou estabelecidas contas, recursos, ativo ou passivo não revelados ou não registrados.
É vedado aos colaboradores influenciar de forma fraudulenta, forçar, manipular ou enganar um especialista ou

auditor interno ou externo que conduzir uma auditoria (financeira) ou revisar os registros financeiros da Grandvision By
Fototica.

2.3.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual é um bem intangível e estratégico para a empresa. Entende-se por propriedade
intelectual marcas, inovações, aperfeiçoamentos, processos ou produtos, projetos ou modelos, informações
financeiras, comerciais ou de mercado, ideias, know-how, formulações ou qualquer outra atividade de cunho não
material desenvolvida na empresa ou por contratação dela.

Todos os direitos patrimoniais referentes aos bens da propriedade intelectual que venham a ser criados, direta ou
indiretamente pelos colaboradores da Grandvision By Fototica, mesmo que suas funções não guardem relação com o
desenvolvimento de pesquisas ou invenções, são, de forma gratuita, de propriedade exclusiva da empresa.

2.3. PROPRIEDADE DA EMPRESA, 
INFORMAÇÕES, 
CONFIDENCIALIDADE
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2.3.5 POSTURA PERANTE A IMPRENSA, PROPAGANDA E APRESENTAÇÕES EXTERNAS

O processo de relacionamento com a imprensa deve ser administrado somente por uma equipe especialmente
designada para essa finalidade. Ela define e/ou autoriza divulgações considerando sempre a estratégia de divulgação da
Grandvision By Fototica .

Ao receber solicitação de informação sobre a Grandvision By Fototica, por parte de jornalistas ou profissionais que
trabalham em TV, rádio, site, jornal e/ou revista, nenhum colaborador está autorizado a transmiti-la sem antes entrar
em contato com a área de assessoria de imprensa .

Ao ser convidado para fazer palestras ou prestar informações para trabalhos acadêmicos ou escrever artigos sobre a
Grandvision By Fototica, é importante que o colaborador solicite autorização prévia ao seu gestor imediato e que,
juntos, definam o que pode ser divulgado sem ferir critérios de confidencialidade ou causar prejuízos à imagem da
empresa.

As dúvidas devem ser compartilhadas com a assessoria de imprensa e o jurídico que, eventualmente, ajudarão com
informações que possam acrescentar ao trabalho ou à palestra, e não sejam prejudiciais à empresa.

2.3.6 POSTURA NAS MÍDIAS SOCIAIS

As diretrizes a serem observadas ao interagir no mundo eletrônico incluem os mesmos valores gerais, padrões éticos e 
políticas de confidencialidade que os colaboradores devem viver todos os dias no mundo off-line.

O que você deve fazer:

❖ Ao comentar sobre a empresa, afirme claramente que está expressando sua opinião pessoal, a menos que esteja 
autorizado a falar em nome do GrandVision by Fototica, você deve declarar que as opiniões expressamente são suas;

❖ Proteja-se: tenha cuidado com as informações pessoais que você compartilha online;
❖ Agir de forma responsável e ética;
❖ Respeitar a diferença: Viva os valores do GrandVision by Fototica. A empresa não tolerará discriminação.

O que você nunca deve divulgar:

❖ Informações de cunho financeiro ou operacional da empresa; 
❖ Informações do cliente: Nunca compartilhe informações pessoais ou outras informações sobre clientes, franqueados 

ou fornecedores; 
❖ Campanhas de marketing e promoções, ou qualquer tipo de informação relacionadas, que ainda não foram lançadas;
❖ Informação legal: Qualquer assunto relacionada com uma questão juridica, bem como sobre os processos judiciais e-

ou administrativos envolvendo a empresa e colaboradores. 
❖ Qualquer conteudo que não seja de sua propriedade: não compartilhar conteúdo que seja protegido pelos Direitos 

autorais e que  não tenha prévia autorização para utiliza-lo; 
❖ Informações privilegiadas e/ou confidenciais: não publique ou compartilhe informações consideradas privilegiadas,  

confidenciais ou secretas.

2.3. PROPRIEDADE DA EMPRESA, 
INFORMAÇÕES, 
CONFIDENCIALIDADE
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2.3.7 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Em algumas rotinas de trabalho, é natural que o colaborador tenha acesso a informações privilegiadas que digam respeito
às estratégias de negócio da Grandvision By Fototica.
Por estarem ligadas à competitividade da empresa, essas informações devem permanecer confidenciais, não podendo ser
divulgadas sob qualquer pretexto e nem gerenciadas para o colaborador obter qualquer tipo de vantagem ou
favorecimento pessoal.

Exemplos de informações privilegiadas:
• Resultados ou informações financeiras não anunciados;
• Fusões e Aquisições;
• Produtos não anunciados;
• Contrato relevante de suprimento ou fornecimento;
• Planos e estratégias, incluindo investimentos.

Visando garantir a segurança de tais informações, a Grandvision By Fototica solicita cuidados especiais:

❖ Em restaurantes, salas de aula, táxis e eventos, o cuidado com o que se diz deve ser redobrado. A orientação é falar
de negócios somente quando necessário e sempre com neutralidade e discrição.

❖ Sendo locais de grande concentração de pessoas, muitas delas em viagem de negócios, os aeroportos demandam
atenção especial. O uso de computadores em salas de espera e a bordo de aviões deve ser feito somente quando
necessário e com a devida atenção para prevenir furtos e exposição de informações estratégicas da empresa.

❖ Dentro da empresa, é preciso estar atento à circulação de e-mails e de documentos confidenciais, não os deixando
expostos na mesa ou na tela do computador e certificando-se de que eles chegarão ao destinatário sem desvios.

❖ Senhas e outros códigos de acessos aos sistemas internos também merecem atenção especial por serem individuais
e intransferíveis

Estamos negociando um contrato com um grande cliente que, se fechado, vai provocar valorização nas 
ações dessa empresa. Posso comprar as ações desse cliente?

Se o negócio ainda não foi divulgado publicamente, você não pode comprar as 
ações. Isso seria negociar com base em informação privilegiada e uma forma de 
prejudicar o mercado e os demais investidores, que não sabem dessa negociação. 
Não podemos negociar com base em informações não públicas de clientes e 
fornecedores a que tivemos acesso durante o curso dos nossos negócios.

O uso de informações privilegiadas entra em conflito com o princípio básico de que todos que negociam na bolsa de
valores devem ter acesso simultâneo à mesma informação. O uso de informações privilegiadas e outras formas de abuso
de mercado, tais como “gorjetas”, podem ter graves consequências sob as leis administrativas, criminais e trabalhistas.

2.3. PROPRIEDADE DA EMPRESA, 
INFORMAÇÕES, 
CONFIDENCIALIDADE
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2.3. PROPRIEDADE DA EMPRESA, 
INFORMAÇÕES, 
CONFIDENCIALIDADE

Desta forma, é terminantemente proibido:

❖ Uso de informações privilegiadas: a tentativa ou a efetiva compra ou venda (ou qualquer transação semelhante)
de instrumentos financeiros do GrandVision, tais como: ações, opções, obrigações convertíveis ou warrants,
enquanto na posse de informações privilegiadas;

❖ Negociação em violação das instruções da GrandVision: o que significa a compra ou venda de quaisquer
instrumentos financeiros da GrandVision onde o comitê de ética proibiu o colaborador de fazê-lo,
independentemento de possuir, ou não, alguma informação privilegiada;

❖ Divulgação ilegal: o que significa a divulgação de informações privilegiadas à qualquer terceiro, a menos que a
divulgação seja feita como parte das obrigações habituais do colaborador e o destinatário das informações
privilegiadas esteja sob a obrigação de confidencialidade;

❖ Gorjeta: que significa explicitamente ou implicitamente aconselhar um terceiro - com base em informações
privilegiadas - para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros do GrandVision.

2.3.7 CONFLITO DE INTERESSE

Um conflito de interesse, real ou potencial, existe quando o colaborador utiliza sua influência ou comete atos
com o intuito de alcançar interesses particulares, que se contraponham aos interesses da Grandvision by Fototica ou,
ainda, que possam causar danos ou prejuízos à empresa.

Não são toleradas a obtenção de benefícios individuais com o uso do nome da Grandvision by Fototica ,
tampouco a manipulação de concorrências para selecionar fornecedores, novos colaboradores e parceiros de negócios
a partir de critérios pessoais.

O colaborador não pode realizar atividades externas em organizações com interesses conflitantes ou que
realizem negócios com a Grandvision by Fototica . Isso se aplica a atividades como as de prestação de consultoria ou
de ocupação de cargos funcionais.

Também são vetados vínculos próprios, ou por intermédio de terceiros, com fornecedores ou concorrentes da
Grandvision by Fototica se o cargo que o colaborador ocupa lhe conferir o poder de influenciar transações ou permitir
acesso a informações privilegiadas.

Os colaboradores não devem ter interesse ou participação financeiro direto ou indireto em um fornecedor ou
empresa concorrente. Não podem negociar em qualquer mercado, ações de fornecedores, concorrentes registrados
em bolsa de valores ou que estejam em um negócio similar ou, direta ou indiretamente, concorrendo com a
GrandVision.

Grau de parentesco ou relacionamento afetivo com colaboradores, fornecedores ou clientes podem, em certas 
circunstâncias, gerar um conflito de interesses. Para maiores informações sobre esses temas, consulte o RH local.
Se um  colaborador da Empresa estiver em situação de conflito de interesses, este fato deve  ser reportado através do 
endereço eletrônico eticaline@fototica.com.br.

As regras de negociação com informações privilegiadas da GrandVision By Fototica visam garantir que todos os
colaboradores cumpram com a legislação vigente, além de evitar qualquer risco à boa reputação e integridade comercial
da GrandVision by Fototica, com transações indesejáveis nos instrumentos financeiros da empresa por qualquer
colaborador
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Os colaboradores devem realizar negócios com honestidade, sem o uso de
práticas de corrupção ou atos de suborno. Os colaboradores não devem dar ou
receber de qualquer pessoa nada de valor, direta ou indiretamente, com a
finalidade de obter quaisquer vantagens ou recompensas.

2.4.1 BRINDES E PRESENTES

Os colaboradores não podem oferecer ou receber presentes, recompensas, benefícios ou outros incentivos com a
finalidade de: criar uma obrigação, afetar a imparcialidade ou influenciar uma decisão comercial.

Os colaboradores podem aceitar ofertas razoáveis de entretenimento, como convites para jantares, festas de teatro ou
eventos esportivos, desde que atendam a todas as condições estipuladas neste Código de Conduta.

a) Recebidos pela Grandivision By Fototica:

Os colaboradores da Grandvision By Fototica não estão autorizados a aceitar brindes, entretenimento ou
qualquer outra vantagem de parceiros comerciais ou possíveis parceiros que excedam o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), exceto se houver a prévia aprovação, que deverá ser solicitada através do endereço eletrônico:
eticaline@fototica.com.br. Os colaboradores não estão autorizados a aceitar entretenimento, almoços ou jantares
luxuosos.

Em alguns casos, por definição do comitê de ética, o presente recebido poderá ser sorteado entre os
colaboradores ou doado à alguma instituição sem fins lucrativos.

O colaborador deve informar imediatamente ao seu gestor, quando um parceiro promete, oferece ou dá à ele
qualquer presente, entretenimento ou outra vantagem.

Quando convidado por um fornecedor para qualquer tipo de reunião - incluindo, mas não se limitando, reuniões
de seleção de produtos, sessões de treinamento, conferências e/ou outros eventos - todas e quaisquer despesas
incorridas no contexto desta reunião, incluindo passagens aéreas ou de trem e alojamento em hotel, devem ser pagas
pela GrandVision By Fototica. Ao estabelecer um novo relacionamento comercial, deve-se assegurar que todas as
partes estejam cientes das diretrizes do GrandVision by Fototica sobre despesas, presentes e entretenimento.

NÃO É PERMITIDO O RECEBIMENTO DE QUALQUER VALOR MONETÁRIO. 

Como eu saberei se um brinde é apropriado ou não?

Geralmente, brindes apropriados são aqueles de valores razoáveis,
normalmente contendo a marca corporativa e distribuídos de forma geral a
todos os públicos. Material de escritório, como calendários, agendas e
canetas, desde que não sejam caros. Adicionalmente, produtos consumíveis
como cesta de comida, caixa de chocolates, garrafa de bebida, desde que
custem valores moderados.
Ao determinar o que é apropriado, o colaborador deve considerar não
apenas o valor dos presentes, mas também a frequência com que são
oferecidos e as circunstâncias em que são oferecidos.

2.4 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, 
EXTORSÃO, SUBORNO E 
DENÚNCIA

13

mailto:eticaline@fototica.com.br


b) Oferecidos pela Grandivision By Fototica:

Os colabores da GrandVision by Fototica não devem prometer, oferecer ou dar a parceiros comerciais ou possíveis

parceiros qualquer presente que exceda um valor de R$ 300,00 (trezentos reais), exceto se houver a prévia aprovação,

que deverá ser solicitada através do endereço eletrônico: eticaline@fototica.com.br.

Os colaboradores não podem prometer, oferecer ou dar qualquer presente, serviço ou outra vantagem à um

parceiro de negócios ou possível parceiro, fora das atividades comerciais regulares e legítimas. De todo modo, o

colaborador pode oferecer entretenimento, almoços ou jantares adequados à situação social e de negócios de nossos

parceiros, desde que não sejam extravagantes e/ou caracterize suborno.

c) Registro de brindes, entretenimento e serviços

Todos os presentes, brindes, entretenimento e outras vantagens recebidas ou oferecidas pelos colaboradores,
subcontratados, contratados, representantes e/ou agentes da Grandvision By Fototica, deverão ser comunicados
através do endereço eletrônico: eticaline@fototica.com.br, devendo ser acompanhado das seguintes informações:

❖ Qual a relação entre a parte externa (recebedor/doador) e a Grandvision By Fototica?
❖ Quem ofereceu o brinde, entretenimento ou outra vantagem (nome do (possível) parceiro comercial, agente

público, colaborador da Grandvision By Fototica)?
❖ Quem é o recebedor (nome do (possível) parceiro comercial, agente público, colaborador da

Grandvision By Fototica) do brinde, entretenimento ou outra vantagem?
❖ Por que o brinde, entretenimento ou outra vantagem foi dado ou recebido?

2.4.2  VENDA DE PRODUTOS DA EMPRESA PARA COLABORADORES

Na Grandvision by Fototica, os colaboradores têm condições especiais para adquirir produtos da empresa, de acordo 
com diretrizes e politicas vigentes. A aquisição desses produtos deve se destinar ao uso próprio ou ao de familiares e 
amigos,  sendo vedada a compra em caráter de mercancia (compra para revenda).

2.4.3 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, EM ENTIDADES DE CLASSE E AFINS

A Grandvision respeita a pluralidade política de seus colaboradores e acredita que o debate político é saudável na
medida em que promove a democracia e a diversidade de ideias. Mas a empresa também reconhece que a opção
partidária é individual e, por isso, mantém um posicionamento neutro em períodos de eleição política e incentiva a
mesma imparcialidade entre os colaboradores no ambiente de trabalho. Por isso, não permite a distribuição de material
político-partidário em suas dependências.

No caso do colaborador se candidatar algum cargo politico, ocupar cargos ou exercer participação de qualquer
natureza em entidades externas sem correlação às suas atividades na Grandvision By Fototica, ele deve comunicar por
escrito sua chefia imediata, para avaliação de possíveis conflitos de interesse ou de concorrência com o seu horário de
trabalho.

ATENÇÃO! Oferecer brindes e entretenimento a agentes do governo pode trazer sérias consequências 
adversas à Empresa. Por favor, consulte o capítulo de SUBORNO e CORRUPÇÃO

2.4 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, 
EXTORSÃO, SUBORNO E 
DENÚNCIA
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2.4.4 EXTORSÃO

Extorsão é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, por meio de ameaça ou violência, com a 

intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro. 

Nenhum colaborador da Grandvision By Fototica praticará atos de extorsão. Da mesma forma que, qualquer
colaborador, representante ou agente da Grandvision By Fototica que for vitima de algum ato de extorsão deverá
informar imediatamente ao gestor, bem como o comitê de ética através do: eticaline@fototica.com.br.

O jurídico reportará imediatamente a tentativa de extorsão às autoridades locais e solicitará a abertura de processo
em face do agente de extorsão.

2.4.5 SUBORNO e CORRUPÇÃO

É estritamente proibido usar recursos ou bens da Empresa para conceder benefícios, fazer pagamentos ou qualquer
transferência de valor (inclusive doações), ilegais ou indevidos a clientes, representantes do governo ou outros terceiros.

Pagamentos/benefícios ilegais ou indevidos são aqueles realizados com o intuito de obter, indevidamente, uma ação 
do governo, a realização de um contrato ou qualquer outro benefício comercial.

Essa proibição se aplica a pagamentos/benefícios diretos e indiretos (feitos através de terceiros) e se destina a prevenir
subornos, propinas ou qualquer outro tipo de benefício em troca de uma vantagem indevida.

Um pagamento ilegal ou indevido pode destruir a imagem da Empresa, além de gerar responsabilidade civil e até 
criminal para a Grandvision e os colaboradores envolvidos. Algumas leis sobre corrupção possuem definições muito 

amplas sobre suborno. É possível que um indivíduo seja processado por uma prática que não sabia constituir violação 
legal. Deste modo os colaboradores devem ter muito cuidado com essas questões, solicitando orientação ao Jurídico/ 

Compliance sempre que necessário.

Qualquer colaborador, representante ou agente da GRANDVISION BY FOTOTICA está proibido de oferecer, prometer
ou dar suborno, vantagem pecuniária indevida ou outra vantagem (diretamente ou por intermediários) a um agente
público, pessoa física ou jurídica, publica ou privada, para que esse agente ou terceiro atue ou abstenha-se de atuar em
relação ao desempenho das atribuições oficiais ou para que atue de forma ilícita, a fim de obter ou manter negócios ou
outra vantagem imprópria na condução de negócios.

Da mesma forma, é esperado que os seus parceiros de negócios, através de seus colaboradores e prepostos, na
execução de suas atividades, não ofereçam ou aceitem de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta.

A Grandvision By Fototica espera que os seus parceiros de negócio ou agentes públicos não aliciem ou esperem que
ofereçamos qualquer vantagem indevida. Certificamo-nos de que qualquer pagamento efetuado a um agente ou terceiro
representa a remuneração apropriada pelos serviços legítimos prestados, e que nenhuma parcela desse pagamento é
repassada a título de corrupção ou suborno.

Na identificação de qualquer ato de suborno ou corrupção do colaborador, representante ou agente da Grandvision
By Fototica, ou de algum parceiro de negocio ou agente publico, deve-se informar imediatamente atraves do canal:
eticaline@fototica.com.br.

2.4 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, 
EXTORSÃO, SUBORNO E 
DENÚNCIA

15

mailto:eticaline@fototica.com.br
mailto:eticaline@fototica.com.br


2.4 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, 
EXTORSÃO, SUBORNO E 
DENÚNCIA

2.4.6 DOAÇÕES DE CARIDADE

Como parte das suas atividades corporativas de cidadania, a Grandvision By Fototica poderá apoiar entidades de
caridade ou fornecer patrocínio, por exemplo, para eventos esportivos ou culturais. Qualquer patrocínio deverá ser
transparente e devidamente documentado.

Os colaboradores não podem fazer contribuições para nenhuma instituição beneficente em nome da Grandvision
By Fototica, sem a prévia aprovação da empresa. A GrandVision só fará doações a organizações que atendam a um
propósito público legítimo e que estejam sujeitas a altos padrões de transparência e responsabilidade.

A GrandVision e seus colaboradores não farão qualquer contribuição para candidatos a cargos públicos, partidos
políticos ou outras organizações políticas.

2.4.7 NEGOCIAÇÃO JUSTA

Os colaboradores devem lidar de forma justa com os clientes, fornecedores, concorrentes e outros colaboradores da
Grandvision by Fototica. Nenhum funcionário deve tirar vantagem indevida de ninguém por meio de manipulação,
ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática injusta.

Fiquei sabendo que um consultor externo que presta serviços à Grandvision by Fototica está fazendo pagamentos 
ilegais para facilitar o relacionamento com as autoridades locais. Recentemente ele solicitou aumento da sua 

comissão sem justificativa e eu desconfio que este valor será usado para obter licenças ambientais indevidamente. 
O que devo fazer?

Você deve relatar a suspeita ao seu Gestor ou ao Canal da Ética:
eticaline@fototica.com.br. O fato de ser um terceiro que está agindo de forma errada
não exclui a responsabilidade da Grandvision e de alguns de seus colaboradores, que
poderão ser envolvidos em processos judiciais. Suborno nunca é aceitável.

Iremos abrir uma nova filial. Um representante do governo local disse que seu irmão está desempregado e deu a 
entender que se o contratarmos ele expedirá todas as autorizações que precisamos. Isso é uma forma de 

corrupção?

Ainda que a vantagem diretamente solicitada não seja dinheiro, esta é, sim, uma forma 
de corrupção. A atividade pública de autorização de operação estaria sendo influenciada 
de maneira indevida por um benefício particular. Você não deve levar esse tipo de 
situação adiante e deve informar a situação ao seu Gestor, imediatamente.
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3.1.1 COLETA E USO DE INFORMAÇÕES

A GrandVision by Fototica irá coletar e processar os dados pessoais de seus clientes para:

❖ fins comerciais específicos e limitados; e
❖ cumprimento de alguma previsão legal.

O cliente deve ser previamente informado da coleta e estes dados não serão mantidos por mais tempo do que o
necessário.
O principal objetivo da coleta de dados pessoais é:

❖ Melhorar a qualidade do serviço: O uso de dados pessoais. neste contexto, inclui: processos internos de
negócios, autenticação, prevenção de fraudes e order fulfillment (atendimento do pedido do cliente); e

❖ Entrar em contato com os clientes sobre as próximas promoções que possam ser de seu interesse. Os dados
pessoais não são utilizados para fins de marketing, sem o consentimento prévio do cliente.

3.1.2 DADOS SENSÍVEIS

Dados sensíveis incluem qualquer informação sobre origem étnica, opiniões políticas, orientação sexual, saúde, raça e
crenças religiosas. A GrandVision by Fototica limita o processamento de dados confidenciais para fins comerciais
específicos estabelecidos nas regras de privacidade, que foram aprovadas pelo indivíduo ou para fins exigidos ou
autorizados por lei.
A GrandVision também se dedica em proteger a privacidade da criança e do adolescente. Desta forrma, as informações
pessoais serão coletadas e processsadas apenas com a autorização do responsável legal e somente em cumprimento às
normas e leis vigentes.

3.1.3 SEGURANÇA DE DADOS E CONFIDENCIALIDADE

A GrandVision by Fototica toma todas as precauções técnicas, físicas e organizacionais adequadas para manter os dados
pessoais e sensiveis seguros e confidenciais, protegendo de qualquer forma ilegítima de processamento.
O acesso aos dados é restrito aos colaboradores específicos, que foram treinados para obedecer a padrões rígidos de
segurança de dados.

3.1.4 TRANSFERÊNCIA DE DADOS NO EXTERIOR

A GrandVision by Fototica é uma empresa internacional com subsidiárias e bancos de dados em diferentes países, que têm
jurisdições diferentes.
A transferência de dados pode ocorrer entre suas subsidiárias, e todas concordaram em aderir às políticas de privacidade
aplicáveis.
Se a proteção de privacidade em um país específico não atender aos padrões reconhecidos internacionalmente, a
GrandVision by Fototica garantirá que as transferências de dados para e dentro daquele país atendam a esses padrões e
cumpram todas as leis aplicáveis.
.

3. CUIDADO COM OS CLIENTES E FORNECEDORES

3.1 RESPONSABILIDADE PELA 
PRIVACIDADE DOS NOSSOS 
CLIENTES
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3.1.5 DIVULGAÇÃO DE TERCEIROS

A divulgação de quaisquer dados pessoais pela GrandVision by Fototica à terceiros é limitada àquela que serve a fins
comerciais e fins legais ou regulamentares e deve incluir as salvaguardas exigidas pela lei aplicável.
Os dados pessoais não serão vendidos ou alugados à terceiros.

3.1.6 DIREITOS DOS INDIVÍDUOS

Os dados pessoais serão mantidos atualizados e completos de acordo com as políticas, leis e regulamentos aplicáveis. Os
indivíduos mantêm o direito de acessar e atualizar suas informações a qualquer momento ou solicitar que sejam excluídos.

3.1 RESPONSABILIDADE PELA 
PRIVACIDADE DOS NOSSOS 
CLIENTES
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3.2.1 PROCESSO JUSTO PARA A SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Os colaboradores que realizarem compras e/ou contratarem prestadores de serviços e fornecedores em nome da
Grandvision By Fototica, devem observar o princípio de justa concorrência.
Ao considerar as vantagens para a Grandvision By Fototica em manter uma relação contínua com um terceiro, evitar

qualquer acordo que poderia, no longo prazo, afetar a cooperação efetiva da justa concorrência.
Devem ainda, cumprir plenamente com as politicas e procedimentos internos para aquisição de pedidos e ordens de
compra, quando da contratação de um fornecedor.

3.2.2 PAGANDO FORNECEDORES

Os colaboradores da Grandvision By Fototica somente efetuarão pagamentos por um produto ou serviço à uma empresa
ou profissional autônomo devidamente regularizado, e não a uma pessoa física ou empresa “factoring”.
Não deverá efetuar pagamentos em dinheiro. Todos os pagamentos deverão preferencialmente ser efetuados através de
uma conta bancária informada por escrito e, excepcionalmente, através de cheques.
Efetuar somente pagamentos ao fornecedor de bens ou serviços que foram devidamente realizados ou recebidos.

3.2.3 SELECIONANDO FORNECEDORES QUE OBEDECEM A ALTOS PADRÕES ÉTICOS

Os colaboradores que realizarem compras e/ou contratarem prestadores de serviços e fornecedores em nome da
Grandvision By Fototica deverão selecionar e contratar apenas aqueles comprometidos com práticas justas, íntegras,
transparentes e que observarem devidamente a legislação vigente dos países em que operam. Esperamos que todos as
empresas contratadas atendam os requisitos delineados abaixo:

❖ Trabalho infantil: a empresas devem somente contratar funcionários que preencham a idade mínima legal para o
trabalho. Deve-se observar toda a legislação relativa ao trabalho infantil.

❖ Trabalhadores estrangeiros: as empresas que contratem funcionários estrangeiros devem assegurar que eles sejam
tratados de forma justa e em condições de igualdade com os funcionários locais.

❖ Discriminação: a empresa deve contratar o trabalhador com base na sua capacidade de desempenhar a função, e não
com base nas suas características pessoais.

❖ Mão-de-obra escrava: os fornecedores não devem usar mão-de-obra forçada, sob condições de escravidão.
❖ Liberdade de associação: os funcionários dos fornecedores estão livres para filiar-se a associações de sua própria

escolha. Os fornecedores não impedirão seus funcionários que desejam se associar de pleno direito ou pacificamente,
organizar ou participar de associação coletiva.

❖ Tratamento humano: as empresas devem tratar todos os colaboradores com respeito e dignidade.
❖ Leis Trabalhistas: os fornecedores devem cumprir com toda as leis trabalhistas vigentes.

Deve ser assegurado que toda empresa contratada receba ou tenha acesso a este código, bem como tenham 
conhecimento da importância de seu cumprimento.

3.2 RESPONSABILIDADES PARA 
COM OS FORNECEDORES
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3.2 RESPONSABILIDADES PARA 
COM OS FORNECEDORES

3.2.4 MANUTENÇÃO DO PREÇO DE REVENDA

Embora os fornecedores possam recomendar um preço para revenda, o preço final de qualquer produto vendido nas
lojas da Grandvision By Fototica é definido somente pela Grandvision By Fototica.

Qualquer estratégia relacionada ao preço de custo e/ou venda da Grandvision by Fototica e de qualquer concorrente,
NÃO devem ser discutidos com qualquer fornecedor. Desta forma o colaborador esta autorizado a encerrar
imediatamente qualquer discussão e/ou reunião que tenha esta finalidade erelatar imediatamente ao seu gestor e/ou
através do endereço eletrônico eticaline@fototica.com.br
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3.3 ANTITRUSTE E 
CONCORRÊNCIA

3.3.1 ANTITRUSTE E CONCORRÊNCIA

Acreditamos que todos se beneficiam de um mercado livre, justo e aberto. Além disso, preservar a competição
entre concorrentes e proibir restrições indevidas ao comercio é o intuito de muitas legislações ao redor do mundo,
muitas delas aplicáveis à Grandvision By Fototica.

Os colaboradores não devem participar de condutas anticompetitivas, devendo evitar até mesmo situações que
pareçam constituir violações legais.

As penas por violações à legislação concorrencial são severas, podendo alcançar a Empresa e os colaboradores
envolvidos.

Um colaborador com atividades ligadas à área comercial, (como vendas e marketing), que possua contatos no setor
ou participe de reuniões em associações comerciais ou industriais (entre outros ambientes que conviva com integrantes
do nosso ramo de atuação), deve estar ciente das obrigações decorrentes da legislação concorrencial.

As leis de concorrência se destinam a ajudar a preservar a concorrência, o regime de livre comércio que é o
alicerce da economia de livre mercado. A Grandvision By Fototica acredita que, mesmo na ausência dessas leis, os
interesses da empresa, de investidores e colaboradores são melhores atendidos por uma política de concorrência justa e
rigorosa. Por essas razões, cumprimos estritamente, em todos os aspectos, as leis de concorrência e esperamos que
nossos colaboradores atuem da mesma maneira.

Nenhum colaborador deverá atender, celebrar acordo, plano ou programa, expresso ou implícito, formal ou
informal, verbal ou escrito, com qualquer concorrente (direta ou indiretamente, por meio de fornecedor ou vendedor)
com relação aos preços, termos e condições da venda, produção, distribuição, territórios ou clientes. Os colaboradores
também estão proibidos de realizar qualquer consulta com os concorrentes relativamente aos preços ou termos e
condições da venda.

Caso seja necessária a celebração de qualquer reunião envolvendo um ou mais do(s) nosso(s) concorrente(s), esta
deverá ocorrer dentro de um ambiente estruturado, com ordem do dia predefinida e a lavratura de uma ata da reunião.
O colaborador deve abandonar imediatamente qualquer conversa e/ou reunião envolvendo um ou mais concorrentes,
onde as informações confidenciais são discutidas.

É estritamente proibido ao colaborador não autorizados discutir quaisquer questões relacionadas a precificação ou 
fornecedores da GrandVision By Fototica  com qualquer fornecedor ou terceiro, formal ou informalmente.

Quando houver dúvida ou queira relatar algum ocorrido a respeito de alguma conduta que possa conflitar com
qualquer lei de concorrência, o colaborador deverá consultar seu gerente ou enviar questionamento ao Canal de ética.

Competir de maneira justa com concorrentes é mais do que evitar condutas
anticompetitivas. Nossos colaboradores devem respeitar o trabalho dos nossos
concorrentes, não fazendo, por exemplo, afirmações sabidamente enganosas sobre
seus produtos e serviços.

São exemplos de condutas anticompetitivas:
❖ Combinação de preços;
❖ Divisão de clientes e mercados;
❖ Recusa de vendas.
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4.1 CONDIÇÕES HUMANAS DE TRABALHO

A Grandvision by Fototica, como empresa de classe mundial, respeita os direitos fundamentais. Essa é uma das formas
de contribuirmos para um mundo mais justo. Condições de trabalho desumanas e degradantes não são aceitas.

Cumprimos rigorosamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e demais normas legais e/ou
regulamentares em vigor e não empregamos mão de obra infantil ou de menor de 18 anos, inclusive menor aprendiz,
em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem em locais e/ou
serviços perigosos ou insalubres, e/ou em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário
noturno (entre 22h e 5h) e não mantém acordo comercial ou de qualquer espécie com empresas que utilizam,
exploram ou empregam trabalho infantil ou de menor de 18 anos sem observância dos ditames legais;

Não exploramos qualquer forma de trabalho degradante ou análoga à condição de escravo, respeitando a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, assim como as Convenções nº 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT e a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos;

4.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os processos da Grandvision By Fototica são gerenciados para produzirem impacto positivo em seus colaboradores,
bem como na comunidade local e na sociedade como um todo. Desta forma, a empresa compromete-se a:

❖ Encorajar seus colaboradores no envolvimento em ações sociais;
❖ Doar sua expertise a fim de ajudar grupos da comunidade local e organizações voluntárias; bem como,
❖ Trabalhar em conjunto com instituições e criar parcerias que estejam em sintonia com os seus valores

empresariais.

4.3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O compromisso da Empresa, no que se refere ao meio ambiente, é cumprir as exigências legais, bem como promover o
desenvolvimento sustentável. Desta forma, adotamos todas as ações necessárias à preservação do meio ambiente,
exercendo nossas atividades de forma sustentável e cumprindo com todas as normas ambientais aplicáveis nas esferas
federal, estadual ou municipal.

A Grandvision By Fototica se compromete a:
❖ Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
❖ Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e
❖ Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

No entanto, este não é um compromisso somente da Empresa. Os colaboradores devem cumprir os padrões internos,
bem como reportar aos Gestores suspeitas de qualquer irregularidade nessa área.

A Grandvision by Fototica está comprometida em ser uma empresa
responsável. Isso significa considerar os interesses de todos os públicos,
promovendo a sustentabilidade em todas as suas dimensões: econômica,
social e ambiental. A responsabilidade social é parte da cultura da Empresa
e, para nossa satisfação, engaja muitos de nossos colaboradores.

Nosso objetivo são resultados sustentáveis de longo-prazo. Trabalhamos
para que o nosso sucesso seja baseado em práticas, atitudes, e estratégia
ecologicamente corretas, viáveis no âmbito econômico e social.

4. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL
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5.1 CANAL DE ÉTICA – DENUNCIAS 

Sempre que forem identificados casos de descumprimento deste Código, eles devem ser reportados ao Canal de ética
para que recebam tratamento adequado, pautado pela conduta moral da Grandvision By Fototica.

O Canal de ética é o meio pelo qual a manifestação é encaminhada ao Comitê de ética: eticaline@fototica.com.br

Trata-se de uma ferramenta confidencial e está disponível 24 horas por dia, durante todo o ano. O contato pode ser 
anônimo e todos os esforços são empregados para garantir a confidencialidade dos relatos. 

É importante referir que a Grandvision By Fototica não tolerará retaliações e buscará, de todas as formas, prevenir este 
tipo de conduta.

5.2 COMITÊ DE ÉTICA 

A gestão deste Código é de responsabilidade do Comitê de ética, que tem como função assegurar a compreensão deste
documento, gerenciar manifestações e denúncias de não conformidade aos princípios e aos valores da empresa e
receber manifestações referentes ao Código de Conduta.

É importante que a Grandvision by Fototica conheça os questionamentos e possíveis violações relacionadas a este
Código, para que possa orientar e corrigir desvios. Essa é a razão pela qual os colaboradores devem tratar suas
preocupações internamente, resolvendo dúvidas e informando à Empresa sobre atos praticados em desacordo com
este Código. Desta forma, o comitê de ética estará a total disposição para lhe ajudar com todas as questões
relacionadas ao cumprimento deste código e demais documentos relacionados.

5.3 SANÇÕES

Este Código é de cumprimento OBRIGATÓRIO. Por isso é importante que todos saibam que condutas contrárias podem
levar à aplicação de medidas disciplinares (Advertência, Suspensão ou Demissão por Justa Causa), sem prejuízo das
responsabilizações legais cabíveis.

A Grandvision by Fototica possui ainda diversas Políticas para que especificidades possam ser administradas dentro de
um padrão de conduta alinhado a este Código. Tais documentos estão disponíveis para consulta no portal interno da
empresa e seu descumprimento também pode caracterizar desvio de conduta.

5.4 DISPOSIÇÕES FINAIS

A Grandvision by Fototica reserva-se do direito de alterar os requisitos deste Código de Conduta, quando necessário ou
adequado, mantendo-o sempre dentro dos parâmetros legais pertinentes.

Caso qualquer disposição deste Código seja declarada nula ou inválida por qualquer autoridade ou tribunal
competente, esta declaração não implicará à invalidade ou ineficácia das demais disposições ajustadas, que
permanecerão integralmente válidas e eficazes. Neste caso, a Grandvision by Fototica substituirá, imediatamente, a
disposição declarada nula ou ineficaz por outra válida e eficaz que mais se aproxime da sua intenção originalmente
acordada.

O presente Código substitui códigos anteriores preexistentes com o mesmo objeto, prevalecendo sobre os mesmos.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA GRANDVISION

O Código de Conduta da GrandVision representa os princípios e ações de conduta que norteiam a companhia,
demonstrando transparência e profissionalismo.

Declaro que recebi, tenho conhecimento das práticas e normas estabelecidas neste Código e me comprometo a
cumprir e zelar pela sua observância permanente, não tendo nada a reportar e ciente de que qualquer caso de
descumprimento deste Código de Conduta deve ser imediatamente reportado ao Canal de ética:
eticaline@fototica.com.br.

Nome completo: ..............................................................................................................................................................

Matrícula: .........................................................................................................................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................................................................

Departamento: .................................................................................................................................................................

Assinatura: .......................................................................................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................................................

MODELO  - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO 
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