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mensagem 
da diretoria

O Código de Ética do Grupo eSales apresenta aos nossos colabo-
radores, clientes e parceiros, o nosso compromisso em valorizar 
as pessoas, agir com integridade, transparência e colaborar com 
a qualidade de vida das comunidades onde mantemos negócios.

A explicitação de um Código de Ética vem sendo exigida por ins-
tituições públicas e privadas com o objetivo de aumentar a in-
tegridade e a confiança nas relações comerciais, como parte do 
processo de erradicação da corrupção. 

O Grupo eSales compartilha a ideia de que a corrupção deve ser 
combatida por toda a sociedade e reconhece sua responsabilida-
de para com o desenvolvimento econômico, tecnológico e social 
do Brasil. A sobrevivência de nossas empresas e a felicidade dos 
nossos descendentes são frutos dos valores aplicados no pre-
sente. 

Espera-se que este Código de Ética, elaborado pelo Comitê de 
Ética e aprovado pela Diretoria do Grupo eSales, seja um aliado 
para o cumprimento da nossa missão empresarial e da constru-
ção de uma sociedade mais justa.

Vilson Flores dos Santos
Diretor Executivo 

Grupo eSales
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objetivo
O Código de Ética deverá orientar a conduta pesso-
al e profissional de dirigentes, gestores e colabora-
dores das empresas do Grupo eSales na execução 
de suas atividades profissionais, relacionamentos 
de negócio e tomada de decisão, tornando explíci-
tos os padrões culturais e os valores da organização. 

aplicação
Este Código de Ética deve ser seguido pelos diri-
gentes, gestores e colaboradores das empresas do 
Grupo eSales – e-Sales Soluções de Integração Ltda 
e Informare Processamento de Dados Ltda –, como 
base de conduta com a sociedade, clientes, fornece-
dores, órgãos públicos e colaboradores.
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conceitos

   
código de ética

é a declaração do conjunto de 
direitos, responsabilidades e deveres 

corporativos para com os stakeholders 
(acionistas, colaboradores, clientes, forne-

cedores, governo e sociedade), refletindo os 
princípios e os valores da empresa, a gestão 
social, ambiental e o conjunto de normas de 

conduta. É um documento que enriquece 
os processos decisórios e deve ser o princi-

pal instrumento de governança e gestão 
estratégica das empresas.

ética 
empresarial 
a ética empresarial pode ser 
entendida como um valor da 
organização, responsável por 
orientar sua conduta, assegu-
rar sua sobrevivência, repu-
tação e, consequentemente, 
seus bons resultados.

ética 
parte da Filosofia que 

estuda os valores morais e os 
princípios ideais que orientam 
cada pessoa em suas decisões 
sobre o certo e o errado para 

si e para seus semelhantes, 
visando à dignidade e à 

paz social.
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empresa
e-Sales
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missão
Prover a integração e a comunicação de processos in-
terempresariais, com excelência e sustentabilidade.

visão
Ser a melhor empresa em integração e comunicação 
de processos interempresariais.

valores
Valorização das pessoas, fomento de sonhos.

Fazer do negócio do cliente o nosso.

Orientação à inovação e à criatividade.

Busca pela excelência e superação. 

Ética e sustentabilidade.

a

b

c

d

e
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interno
ética no ambiente
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conflitos de interesse
Os dirigentes, gestores e colaboradores devem cuidar para que suas 
atividades particulares não gerem conflitos ou prejuízos em relação aos 
interesses do Grupo eSales.

O acesso a informações privilegiadas e confidenciais do cargo do 
profissional não pode ser aproveitado para obtenção de vantagens 
pessoais em oportunidades paralelas de negócios.

Os colaboradores não podem exercer atividades profissionais a 
serviço de empresas competidoras.

Os colaboradores devem evitar exercer atividades profissionais ex-
ternas às empresas para fornecedores e clientes do Grupo eSales. 

Atividades paralelas dos profissionais não podem impactar no de-
sempenho dos processos da Empresa. 

!

!

!

!

           
A e-Sales, por 

sua característica 
de empresa familiar, 

permite que parentes e 
cônjuges trabalhem na 

Empresa. 

 Porém, deve-se evitar que pa-
rentes de primeiro ou segundo 
grau (pai, mãe, irmãos e tios) e 
cônjuges exerçam funções em 
que haja uma relação hierár-
quica ou que respondam ao 

mesmo superior imediato.
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comprometimento
Entende-se que, durante o período de trabalho acordado com a organi-
zação, os colaboradores devem se dedicar exclusivamente ao exercício 
das suas funções, respeitando seus compromissos, metas, nível de quali-
dade, horários de trabalho e horários de reuniões. 

Espera-se que os profissionais mantenham uma conduta respeitosa para 
com seus colegas de trabalho, clientes, fornecedores e funcionários de 
instituições públicas.

comunicação
Atendendo às orientações de segurança da informação, os dirigentes, 
gestores e colaboradores devem evitar discussões ou comentários en-
volvendo informações confidenciais ou competitivas, da Empresa e de 
clientes, quando estiverem em locais públicos como elevadores, restau-
rantes, táxis, aeroportos ou aviões, assim como em ambientes virtuais, 
tais como redes sociais, whatsapp, telegram, sms, Skype e blogs. 

Todos os dirigentes, gestores e colaboradores estão submetidos aos ter-
mos fixados no Acordo de Confidencialidade e Privacidade assinado no 
início de suas atividades na e-Sales e, em caso de descumprimento, serão 
punidos conforme o acordo. 

No caso do descumprimento se enquadrar nos itens aqui relatados, o 
Código de Ética poderá ser invocado, caracterizando-se o fato como in-
fração ao mesmo.

Este compromisso deve ser mantido mesmo após o término do vínculo 
de trabalho com as empresas do Grupo eSales. 

Os documentos de negócio (propostas, contratos, especificações, pare-
ceres), bem como as comunicações, devem ser objetivos e exatos. Deve 
haver uma atenção especial na redação de emails, evitando a informali-
dade e a cópia para muitas pessoas da estrutura organizacional.



discriminação
O Grupo eSales preza pela valorização das pessoas e pela preocupação 
com o bem-estar dos dirigentes, gestores e colaboradores. A organiza-
ção considera inaceitável qualquer manifestação de discriminação e/ou 
preconceito referente à etnia, origem, gênero, idade, religião, orientação 
sexual, deficiência física e mental, entre outros. Deve-se tomar cuidado 
com o preconceito sutil, transmitido por meio de brincadeiras, apelidos e 
piadas. Devemos ter sempre em mente que o bullying (conjunto de maus-
-tratos, ameaças, coações ou atos de intimidação física ou psicológica 
exercido de forma continuada sobre uma pessoa considerada mais fraca 
ou mais vulnerável) e a discriminação são enquadrados como crime no 
Código Penal Brasileiro.

desenvolvimento   
e oportunidade   
profissional
O Grupo eSales valoriza as qualidades das pes-
soas e acredita no potencial de seus gestores e 
colaboradores. O Grupo oferece oportunida-
des justas para o desenvolvimento profissional 
de forma a qualificar o trabalho e a contribuir 
para a ascensão profissional dos 
colaboradores, obedecendo 
a critérios de capacitação, 
experiência, habilidades e 
desempenho.
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atitudes no exercício    
de cargo e função
Nossos colaboradores, devem no exercício de suas funções, atender aos 
seguintes princípios:

ter consciência da responsabilidade do seu cargo e de suas funções, 
e não utilizar informações confidenciais ou privilegiadas em benefí-
cio próprio ou de terceiros;

ter consciência do custo dos recursos alocados, não desperdiçando 
materiais, serviços administrativos de suporte e de infraestrutura, 
além de energia, água, telefonia, comunicação de dados, armazena-
mento de dados, horas de trabalho, entre outros;

estar alerta para a identificação dos riscos de segurança do traba-
lho, comunicando-os ao seu superior imediato;

respeitar as delimitações funcionais e setoriais aplicadas à atuação 
das equipes operacionais e comerciais;

os produtos e serviços produzidos por um profissional no exercí-
cio de suas funções são de propriedade do Grupo eSales, não sen-
do permitido apagar, destruir ou apropriar-se dessas informações 
mesmo após o encerramento do contrato de trabalho;

os dirigentes, gestores e colaboradores devem exercer suas fun-
ções baseando-se no cumprimento das normas e procedimentos da 
organização, assumindo o compromisso de comunicá-las, verificar 
o cumprimento das mesmas e tomar ações corretivas para as não 
conformidades. 

Em relação ao exercício das funções dos seus colaboradores, o Grupo 
eSales preza pela qualidade de vida e apoia seus profissionais a estabe-
lecerem um equilíbrio entre trabalho e família, de modo a manter seu 
bem-estar físico, emocional e profissional.















      
conduta ética  
e transparente

Os dirigentes, gestores e colaboradores devem 
exercer suas funções e atividades de forma ética e 

transparente, garantindo um ambiente livre de qual-
quer favorecimento e combatendo todas as formas de 

suborno e corrupção.

É dever de todos comunicar ao Comitê de Ética even-
tuais atos de corrupção e improbidade apurados 

em seu relacionamento com empresas, entida-
des sociais e órgãos públicos. Estes casos 

serão encaminhados para os órgãos 
públicos competentes.

  
liderança

É essencial a atuação dos nossos líderes dentro 
das premissas deste Código, mantendo um clima de 

respeito e de confiança, dando tratamento igualitário a 
cada um de sua equipe e servindo de exemplo na prática das 

diretrizes éticas para colaboradores e terceiros.

A prática da ética nas atribuições dos dirigentes consiste em 
reconhecer necessidades, propiciar participação direta ou 

indireta nos resultados, estimular a responsabilidade social e 
favorecer a educação continuada. 

Os gestores também são responsáveis por repassar 
informações relevantes, avaliar o desempenho e dar 
feedback aos seus colaboradores, estimular as con-

tribuições criativas, institucionalizar canais de 
comunicação, delegar, comemorar o su-

cesso e recompensar sempre 
que possível.
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cumprimento a normas    
e procedimentos internos
Os dirigentes, gestores e colaboradores devem exercer suas funções 
com base nas diretrizes, normas e procedimentos da organização, assu-
mindo o compromisso de reportar as não conformidades para as áreas 
responsáveis.

segurança da informação
Os dirigentes e colaboradores devem estar comprometidos em conhe-
cer e entender o documento de Política da Segurança da Informação 
do Grupo eSales, compreendendo seu impacto no trabalho e aceitando 
cumprir todas as suas determinações e orientações.

O uso de informações classificadas como confidenciais deve ser exclu-
sivamente para fins profissionais, sendo proibido utilizá-las para bene-
fício próprio ou de terceiros. O uso de credenciais (ID, senhas e crachás) 
é individual e intransferível, sendo proibido seu compartilhamento em 
qualquer nível.

Deve-se evitar discussões ou comentários envolvendo informações con-
fidenciais ou competitivas, da empresa e de clientes, quando se estiver 
em locais públicos como elevadores, restaurantes, táxis, aeroportos ou 
aviões, assim como em ambientes virtuais, tais como redes sociais, web 
pages e blogs. Informações confidenciais não devem ficar expostas em 
estações de trabalho, impressores e salas de reunião. Esses documentos 
fazem parte do patrimônio intelectual da organização e devem ser arma-
zenados apropriadamente.
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relações de trabalho
O Grupo eSales reconhece as entidades representativas de classe, le-
galmente constituídas, e está à disposição para dialogar sobre questões 
que envolvem a organização, objetivando uma solução que atenda aos 
interesses das partes.

saúde e segurança    
no trabalho
Os dirigentes e colaboradores devem buscar promover um ambiente de 
trabalho sadio, organizado e harmonioso, visando a valorização do ser 
humano, com bons níveis de higiene, ergonomia, equipamentos e pro-
teção pessoal. A saúde e a organização do trabalho dependem de cons-
cientização individual e de ações conjuntas.

É fundamental que todos conheçam as leis de trânsito e tenham cui-
dado durante suas viagens profissionais e pessoais.

É terminantemente proibido trabalhar sob efeito de quaisquer ti-
pos de drogas ilícitas.

Durante a participação em eventos institucionais, o consumo de be-
bidas alcoólicas só é permitido quando moderado. Qualquer sinal 
de embriaguez em eventos profissionais será considerado como in-
fração grave a este Código de Ética (Conforme decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943).

!

!

!
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uso e proteção do     
patrimônio da empresa
Os dirigentes e colaboradores devem usar de forma adequada todos os 
bens tangíveis e intangíveis disponibilizados pela Empresa, evitando o 
desperdício e a utilização desses para interesses pessoais. 

Exemplos de bens tangíveis: instalações, equipamentos, material de 
escritório, automóveis, recursos financeiros, etc.

Exemplos de bens intangíveis: direitos autorais, conexão com inter-
net, banco de dados, informações, etc.

A marca do Grupo eSales é um ativo importante e só pode ser utilizada 
de maneira responsável e sob orientação do Marketing, nos padrões de 
aplicação definidos pela área. 

O Grupo respeita a propriedade intelectual atentando para a ética e a 
legislação aplicável. Em função da relação de trabalho, todas as informa-
ções, códigos-fontes, especificações e inventos desenvolvidos interna-
mente são de uso exclusivo e de propriedade da organização.

doações e patrocínio
O Grupo eSales patrocinará apenas projetos que estejam relacionados 
aos seus valores de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente, 
priorizando os relacionados a ações socioambientais e culturais. 

Não fazem parte do escopo de doações e patrocínios os projetos que:

não estejam alinhados aos valores do Grupo eSales; 

sejam de cunho individual;

sejam contrários às disposições legais e constitucionais.

!

!

!
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externo
ética no ambiente
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relacionamento     
com os clientes
nas negociações contratuais
Deve-se utilizar apenas argumentos técnicos e verdadeiros a respeito 
da solução de software ou serviço oferecido, e sobre as condições de 
venda. Não devem ser propostos ou aceitos contratos cujos resultados 
não atendam às necessidades tecnológicas dos clientes ou que possam 
tornar-se inconvenientes para os seus negócios. É terminantemente 
proibida a utilização de qualquer tipo de suborno que possa influenciar 
a decisão de compra.

no atendimento ao cliente
Os colaboradores ou representantes do Grupo eSales devem ter trans-
parência e imparcialidade na execução das atividades, prestar atendi-
mento rápido e eficiente, respeitar a diversidade de perfis de usuários, 
receber bem as sugestões e críticas, respeitar os direitos do cliente, 
manter a confidencialidade das informações recebidas e ter compromis-
so com a satisfação dos usuários e administradores do cliente.

no desenvolvimento de software     
e prestação de serviços
Deve-se definir previamente os objetivos do projeto, os recursos neces-
sários, as possíveis dificuldades, a estimativa de prazo de execução e as 
condições de preço. Também são deveres do colaborador ou represen-
tante da empresa assumir a responsabilidade pela qualidade, segurança 
e atendimento aos prazos e ao escopo acordados para a entrega do pro-
duto/serviço contratado.



código de ética e-Sales 21

relacionamento com    
fornecedores e parceiros
A relação do Grupo eSales com seus fornecedores e parceiros deve ser 
baseada na confiança e no comportamento ético mútuo, seguindo um 
processo de seleção, estabelecimento de contrato e atendimento aos 
preceitos éticos aqui dispostos. 

Cumprimento de leis: o Grupo eSales deixa claro, no seu processo 
de contratação, as exigências para que todos os fornecedores aten-
dam às legislações vigentes, com destaque para o cumprimento da 
legislação de segurança do trabalho, ambiental e abolição de traba-
lho infantil.

Igualdade de tratamento: os fornecedores sempre devem receber 
o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades. A tomada de de-
cisão para as aquisições deve ter embasamento técnico-profissio-
nal sólido e não prejudicar os objetivos do Grupo eSales.

Transparência e preço justo: pagamento de preço justo pelo produ-
to ou serviço contratado, prestando todas as informações relevan-
tes para que o fornecedor possa elaborar sua cotação.

Aceite de brindes, presentes, favores, empréstimos ou cortesias: 
os colaboradores do Grupo eSales não devem solicitar brindes, pre-
sentes, nem aceitar favores, serviços, subornos, propinas, emprés-
timos ou tratamento preferencial em troca de um favorecimento 
de negócio. Somente poderão ser aceitos brindes institucionais 
sem valor comercial. Qualquer presente recebido com valor acima 
de R$ 200,00 (duzentos reais) deverá ser doado para a Associação 
dos Colaboradores e Associados da e-Sales (ACAE,) para associa-
ções das empresas do Grupo ou ainda para alguma entidade sem 
fins lucrativos.
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relacionamento com
proprietários e investidores
Aplicando seus valores de integridade e transparência, o 
Grupo eSales é orientado nas melhores práticas de gover-
nança corporativa, prestando as informações necessárias 
para o acompanhamento do desempenho da organização 
com agilidade, veracidade e garantia da confidencialidade 
das informações. 

As decisões dos líderes e gestores devem considerar o 
compromisso de promover retorno adequado aos in-

vestidores com o objetivo de manter a continuida-
de do plano de crescimento sustentado e a 

manutenção da competitividade do 
negócio.

relacionamento 
com a publicidade

O Grupo eSales cuida para que o conteúdo de suas 
campanhas de marketing e a comunicação de seus pro-

dutos e serviços, seja ético e socialmente responsável. Na 
comercialização de produtos e serviços, é proibido o ofe-
recimento de benefícios falsos ou duvidosos que possam 

persuadir ou induzir à compra.

A comunicação com os veículos de comunicação social 
deverá ser realizada apenas por colaboradores devida-

mente autorizados a representar a organização.       
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relacionamento 
com o mercado e 

concorrentes
O Grupo eSales respeita seus concorrentes e de-

fende o princípio da livre concorrência baseado 
em ideais éticos e seguindo a legislação brasileira 

aplicável (Lei nº 8884/94).

Os colaboradores não devem fazer referências 
depreciativas aos concorrentes. No entanto, 

é permitido aos colaboradores alertarem 
sobre proposições de concorrentes que 

possam prejudicar os interesses 
dos clientes. 
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relacionamento com órgãos 
governamentais e reguladores
O Grupo eSales preza que seus colaboradores se relacionem com os re-
presentantes de órgãos públicos de forma transparente, em concordân-
cia com os princípios éticos estabelecidos neste Código.

É proibida qualquer forma de concessão de vantagens/privilégios a fun-
cionários públicos a fim de obtenção de decisões favoráveis aos interes-
ses das empresas do Grupo, que prima pela manutenção ética nos assun-
tos que envolvem a organização e o governo, em todas as suas esferas.

Todos os registros e demonstrações financeiras devem ser mantidos em 
consonância com as leis aplicáveis e com os princípios fundamentais de 
contabilidade. O Grupo eSales tem compromisso com a exatidão dos re-
gistros contábeis, de forma que os mesmos sempre estarão disponíveis 
caso seja necessária sua consulta.

O Grupo eSales cumpre a legislação referente a doações de apoio a cam-
panhas políticas de partidos ou candidatos. Nossa política consiste em 
priorizar entidades sem fins lucrativos e voltadas à assistência social. 

Consideramos também um dever ético o respeito à “fila de atendimen-
to” nos processos e procedimentos administrativos e judiciais, de acordo 
com as preferências permitidas por leis e regulamentos.

Nosso Grupo tem o compromisso de encaminhar para às autoridades 
públicas competentes, eventuais atos de corrupção e improbidade apu-
rados em seu relacionamento com empresas, entidades sociais e órgãos 
públicos.
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responsabilidade     
socioambiental
O Grupo eSales e seus representantes devem exercer suas atividades 
com responsabilidade social em todos os locais de atuação: 

de forma ética e transparente;

defendendo os princípios da justiça social e dos direitos humanos;

repudiando a exploração das pessoas por meio do trabalho, espe-
cialmente trabalho infantil;

repudiando práticas ilícitas como lavagem de dinheiro;

adotando as leis e regulamentos relativos à saúde e segurança do 
trabalho;

incentivando o comprometimento com a preservação do meio am-
biente;

colaborando para o desenvolvimento da consciência de cidadania 
das pessoas;

incentivando trabalhos voluntários de seus colaboradores para a 
qualidade de vida da sociedade;

e contribuindo com as entidades comunitárias das regiões de atua-
ção do Grupo.
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comitê de ética
O Comitê de Ética é a estrutura responsável pela divulgação do Código, 
apuração de infrações, análise da ocorrência e encaminhamento de pa-
recer da ocorrência para que a Diretoria tome as ações necessárias. Sua 
composição e atribuições estão definidas no Regimento do Comitê.

O Comitê de Ética é formado por 5 membros escolhidos da seguinte forma:

O Comitê de Ética é formado por 5 membros escolhidos pela Dire-
toria da e-Sales.

O Comitê de Ética tem total autonomia para receber, averiguar e delibe-
rar penalidades para as ocorrências de descumprimento do Código de 
Ética. Os membros do Comitê têm o apoio da Diretoria contra punições 
arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições.

dúvidas, 
críticas e

sugestões
As dúvidas e sugestões relacionadas ao 

Código de Ética ou Regimento do Co-
mitê de Ética do Grupo eSales devem 

ser encaminhadas para o email 
comite.etica@esales.com.br
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registro de ações contrárias   
a este código de ética
Considera-se infração ao Código de Ética qualquer ocorrência ou desvio 
de comportamento que contrarie o disposto neste documento.

Os dirigentes e colaboradores, em prol da ética, da excelência empresa-
rial e da evolução social, deverão comunicar ao Comitê de Ética toda e 
qualquer irregularidade ou ato ilícito de que tenham ciência. 

A organização garante uma apuração aprofundada dos fatos evitando 
demissões deliberadas em função de denúncias registradas visando o 
bem do Grupo eSales.

As violações ao Código de Ética estão sujeitas às ações disciplinares apli-
cáveis, independentemente do nível hierárquico, e a sanções previstas 
na Consolidação das Leis do Trabalho.

O comitê pode ser 
acionado pelo email: 

comite.etica@esales.com.br 
ou diretamente por 
intermédio de seus 

representantes.

O Grupo eSales 
disponibiliza um Portal 

de Comunicação em for-
mato anônimo:

www.esales.com.br/
faleconosco
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termo de responsabilidade e 
compromisso de adesão ao 
código de ética do     
Grupo eSales
Cada um de nós e todos na Empresa, como embaixadores do Grupo 
eSales e como membros da sua comunidade, efetuamos um compro-
misso pessoal de seguir este Código – quer no papel, quer em espírito. 
Devemos lembrar que os valores e os princípios orientadores descritos 
neste documento não são opcionais, devem ser respeitados.

A evolução da nossa comunidade e reputação do Grupo eSales depen-
dem de nossas ações.
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