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Bem-vindo ao Código de Conduta SOMOS.
O Código de Conduta é uma evolução natural de todo o trabalho de reestruturação
da nossa Companhia. Ele foi construído a partir da contribuição de Protagonistas das
mais diversas áreas da SOMOS, que tornaram possível a ideia de criar um guia prático
voltado para o dia a dia de uma empresa líder no setor de educação.
Nosso Código busca fornecer, de maneira clara e simples, regras e princípios que devem
guiar todas as nossas ações que tenham relação com as atividades que desenvolvemos
na SOMOS. Acreditamos que o nosso compromisso com os mais avançados padrões
éticos atrai os melhores profissionais, clientes leais e fornecedores eficientes.
Por mais abrangente que o nosso Código seja, não pretendemos esgotar todas
as situações que possam surgir na rotina de cada Protagonista. Em caso de dúvida,
você pode acessar o nosso time de Compliance, de Cultura e Gestão ou o seu gestor
diretamente. Da mesma forma, caso você acredite que outro Protagonista ou mesmo
que a Companhia como um todo não esteja alcançando o padrão de conduta esperado,
conte-nos através do Canal de Conduta SOMOS. Contamos com a participação de
todos os Protagonistas nesse projeto.
O Canal de Conduta SOMOS é absolutamente confidencial e pode ser acessado pelo
número 0800 741 0018 ou pelo site www.canaldeconduta.com.br/somoseducacao.
Com votos de muito sucesso a todos os Protagonistas, convidamos você a ler
e a vivenciar o Código de Conduta SOMOS. A aplicação de seus princípios
e a consequente consolidação de uma postura ética constituirão pilares
fundamentais para mudarmos os rumos da educação nos próximos anos.
Um abraço,

Edu Mufarej
CEO
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1.

Introdução
O Código de Conduta SOMOS estabelece os preceitos básicos de conduta
profissional para os nossos Protagonistas, que devem ser vividos e divulgados
por todos durante sua atividade profissional. Nossas atitudes devem ser
exemplo de ética e conduta para todos com quem nos relacionamos.
Nossos Protagonistas devem observar as disposições do Código de Conduta
em complemento às leis vigentes, ao seu contrato de trabalho ou de prestação
de serviço com a SOMOS, e aos diversos procedimentos e políticas internas
que são periodicamente atualizados. As políticas internas estão disponíveis em
http://intranet.somoseducacao.com.br/compliance/forms/vwdocumentos.aspx.

1.1. Quem deve vivenciar o Código?
O Código de Conduta SOMOS destina-se a todos os funcionários, estagiários,
aprendizes, diretores, membros do Conselho de Administração e de comitês
da SOMOS Educação e de suas subsidiárias. Da mesma forma, esperamos
que o Código seja respeitado por nossos fornecedores, parceiros comerciais e
prestadores de serviços.
Nenhum Protagonista possui alçada para violar ou solicitar que outra pessoa
viole esse Código.

1.2. Como o Código deve ser aplicado?
A atuação de cada Protagonista é fundamental na divulgação do Código e na
fiscalização de seu cumprimento. Temos a responsabilidade de incorporar os
princípios do Código na nossa rotina de trabalho e de incentivar os demais
Protagonistas a fazer o mesmo.
A consolidação de um ambiente íntegro depende de cada um de nós, tanto
em relação à nossa própria conduta quanto em relação à atitude de todos com
quem interagimos. Dessa forma, caso você tenha alguma dúvida ou saiba de
uma situação contrária aos princípios contidos no Código, manifeste-se. Nós
queremos – e precisamos – ouvir você.
Sempre que tomarmos conhecimento de uma violação do Código agiremos para
corrigir o problema e prevenir novos casos. Todos os relatos recebidos serão
apurados e, dependendo das circunstâncias, resultarão em ações corretivas,
preventivas e/ou disciplinares – tais como treinamentos, aconselhamento e, se
for o caso, rescisão do contrato de trabalho.
A SOMOS não tolera nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa
que relate uma situação de descumprimento do Código ou auxilie em uma
apuração interna. Caso acredite ser alvo de retaliação, reporte esse fato à área
de compliance ou ao Canal de Conduta.

Canais de Comunicação
Disponibilizamos canais de comunicação e mecanismos confidenciais para receber
informações, identificadas ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos
princípios defendidos pela SOMOS. Os relatos recebidos serão apurados e discutidos
por comitês específicos compostos para cada caso. São canais oficiais:
Linha Direta: 0800 741 0018
Site: www.canaldeconduta.com.br/somoseducacao
E-mail: compliance@somoseducacao.com.br
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Ambiente de Trabalho
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A SOMOS espera que seus Protagonistas interajam entre si e com
quaisquer terceiros com cordialidade, confiança, respeito e honestidade,
independentemente de posição hierárquica, cargo ou função.
A imagem da nossa Companhia é formada com base na excelência de
nossos serviços e da conduta de nossos Protagonistas. Incentivamos nossos
Protagonistas a adotar os mais altos padrões de convivência entre si, que
devem ser refletidos em nosso relacionamento com clientes e fornecedores.

2.1. Discriminação e Assédio
O assédio moral consiste em expor alguém a situação de humilhação
discriminatória de modo repetitivo e constante. A pessoa que sofre o assédio
moral geralmente é exposta a situação que não faz parte de suas incumbências
ou é levada a tolerar palavras e atitudes que atentam contra sua dignidade.
O assédio sexual, por sua vez, é definido como o constrangimento de alguém
com a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se
de condição de superioridade hierárquica ou influência relativa ao emprego da
vítima.
Quaisquer situações que envolvam humilhação, intimidação, exposição ao
ridículo, hostilidade ou constrangimento são consideradas discriminação
ou assédio, sejam elas relacionadas a cor, sexo, orientação sexual, idade,
competência, condição médica, religião, ideologia política, nacionalidade ou
condição social.

Condutas Permitidas
<<Caso acredite ter sido discriminado ou assediado, ou tenha conhecimento
de uma situação de discriminação ou assédio realizada por qualquer pessoa
dentro da SOMOS, ou ainda por algum fornecedor ou cliente, você deve
reportar a situação imediatamente à área de compliance ou ao Canal de
Conduta. Todos os relatos serão apurados e o nome do denunciante será
mantido em sigilo.

Condutas Proibidas
??Você não pode ter uma postura ofensiva, seja ela verbal, física ou visual, que
constranja outros Protagonistas, clientes, fornecedores ou visitantes durante
o exercício de sua atividade profissional, seja dentro ou fora da Companhia.
??Você não pode praticar atos que configurem discriminação ou assédio moral
ou sexual durante sua atividade profissional, dentro ou fora da Companhia.

Você Sabia?
• A exigência de favores sexuais como prerrogativa
para obtenção de uma promoção ou mesmo como
ameaça para que a vítima não seja demitida é um
exemplo clássico de assédio sexual.
• O assédio sexual é crime previsto pelo Código Penal,
com pena que pode chegar a até 2 anos de detenção.
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2.2. Preservação dos Bens e Recursos da SOMOS
Dependendo da função exercida por nossos Protagonistas, a SOMOS disponibiliza recursos,
como computadores, telefones, veículos, máquinas e móveis para o melhor desempenho
durante sua atividade profissional.
Os bens cedidos devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas à
Companhia, observadas as demais disposições estabelecidas em políticas específicas.
Os Protagonistas devem zelar pela conservação dos ativos da SOMOS pelos quais sejam
responsáveis, evitando gastos desnecessários.

Condutas Permitidas
<<Você pode utilizar os bens disponibilizados pela SOMOS para realizar o seu trabalho de
forma adequada e eficiente, desde que respeitadas as normas para cessão e conservação
dos ativos cedidos.
<<Você pode utilizar moderadamente a internet fornecida pela SOMOS para fins pessoais,
desde que não prejudique o andamento do seu trabalho e não viole as normas internas.
<<Você deve usar os recursos da SOMOS que estejam sob sua responsabilidade de forma correta
e moderada, atentando para eventuais desperdícios decorrentes de má utilização. A SOMOS
monitorará a utilização de todos os recursos próprios que sejam cedidos aos Protagonistas.

Condutas Proibidas
??Você não deve requisitar um equipamento da SOMOS para utilização exclusivamente
pessoal. Todas as solicitações para aquisição ou cessão de um bem da SOMOS devem ser
realizadas com objetivo profissional. Caso você tenha alguma dúvida se pode ou deve
solicitar determinado equipamento, pergunte à área de compliance.
??Você não pode se apropriar indevidamente do patrimônio pertencente à SOMOS ou a outros
Protagonistas. Casos de furto ou de apropriação indébita serão tratados como infração grave
e reportados às autoridades.
??Você não pode utilizar os meios eletrônicos fornecidos pela Companhia para jogos, troca
ou armazenamento de conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista
ou difamatório. Caso identifique o uso indevido dos recursos fornecidos pela SOMOS,
relate ao Canal de Conduta.

2.3. Fraude
A fraude ocorre quando o Protagonista induz a SOMOS ou algum terceiro a erro a fim de
receber alguma vantagem. São exemplos de fraude a falsificação de documentos (recibos,
por exemplo), a alteração indevida de dados contábeis e a alocação proposital de despesas
em centros de custos inadequados.
É responsabilidade de todos zelar pela integridade da SOMOS e de seus ativos. Não será
tolerada nenhuma situação que caracterize fraude e/ou quebra de confiança, devendo os
procedimentos definidos ser sempre formalmente seguidos, sem a busca de atalhos.

Condutas Permitidas
<< Caso seja sua responsabilidade, você deve manter os registros, livros e contas da SOMOS de forma
precisa e correta, em conformidade com a legislação e com as melhores práticas do mercado.

Condutas Proibidas
??Você não pode, em nenhuma hipótese, prestar contas utilizando-se de recibos forjados ou
que não correspondam ao gasto efetivamente realizado. Da mesma forma, não é permitida
a aprovação de despesas por um Protagonista que não possua alçada para tal.
??Você não está autorizado a ocultar, alterar, falsificar, manipular ou omitir intencionalmente
nenhum tipo de informação ou documento, como balanços, relatórios, documentos fiscais,
dinheiro, provas e notas.
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O que devo fazer?
P: Estou com muito trabalho acumulado e gostaria de emprestar meu
notebook ou a minha senha para alguém da minha equipe lidar com
as aprovações nos sistemas da Companhia, em meu nome. Tenho total
confiança nessa pessoa e não me importaria de compartilhar minha
senha. É possível?
R: Não. Os Protagonistas jamais devem compartilhar suas senhas pessoais.
Os níveis de alçada são estruturados de forma que cada Protagonista
tenha responsabilidades condizentes com a sua senioridade. Se você
ignorar esses controles, estará enfraquecendo a segurança de nossos
sistemas, evitando suas próprias responsabilidades e colocando sua
equipe em posição delicada de violação de políticas – além de facilitar a
ocorrência de fraudes. Se for o caso, converse com o seu gestor sobre o
assunto.

2.4. Álcool, Drogas e Porte de Armas
Com o objetivo de manter um ambiente de trabalho saudável e respeitoso para todos os
nossos Protagonistas, algumas regras relativas ao consumo de álcool e drogas e ao porte de
armas devem ser observadas.

Condutas Permitidas
<<Você pode consumir álcool de forma moderada em nossas dependências durante
celebrações previamente autorizadas, ou seja, em situações especiais, desde que não afete
suas atividades profissionais.
<<Atente para o local onde você fuma. Existem áreas dedicadas para essa atividade em nossa
sede e em todas as nossas filiais, com exceção de nossas escolas. Lembre-se de que todas
as nossas atitudes são exemplos para os nossos alunos.

Condutas Proibidas
??Você não pode ingressar ou permanecer em nossas dependências ou em atividades
externas relacionadas à Companhia alterado pelo efeito de bebidas alcoólicas, drogas
ou entorpecentes.
??Não é permitido a nenhum Protagonista, cliente, fornecedor ou visitante manter ou portar
qualquer tipo de arma em nossas dependências ou em atividades externas relacionadas
à Companhia. Prestadores de serviço que utilizem armas como instrumento de trabalho
devem estar devidamente identificados e autorizados.
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Relacionamento com Terceiros
3.1. Corrupção
Entendemos como corrupção todo ato que envolva a promessa, o oferecimento
ou a entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios
com o objetivo de obter alguma vantagem indevida. Para fins de apuração
interna, atos ilícitos envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes públicos,
sejam privados, serão considerados corrupção.
São exemplos de vantagens ilícitas obtidas por meio de atos de corrupção:
direcionamento de licitações, obtenção de licenças e alvarás, aceleração de
processos, favorecimento na aquisição de bens ou serviços, entre várias outras.

Condutas Permitidas
<<Caso tenha conhecimento ou suspeite de algum ato de corrupção realizado
por qualquer pessoa dentro da SOMOS, ou ainda por qualquer fornecedor ou
cliente, você deve reportar a situação imediatamente à área de compliance
ou ao Canal de Conduta. Todos os relatos serão apurados e o nome do
denunciante será mantido em sigilo.

Condutas Proibidas
??A SOMOS adota política de tolerância zero em relação a atos de corrupção. Você
não tem autorização para oferecer nenhum pagamento ou vantagem indevida
a eventuais parceiros comerciais ou a quaisquer agentes públicos, direta ou
indiretamente, com o objetivo de conseguir alguma vantagem ilícita ou imoral.
??Você não pode autorizar a contratação de intermediários de quem você
suspeite que possa cometer algum ato de corrupção em benefício próprio ou
da SOMOS. Nesse caso você deve acionar a área de compliance e informá-la
previamente da sua suspeita e do processo de contratação.

Você Sabia?
• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime
previsto pelo Código Penal, com pena que pode
chegar a até 12 anos de reclusão.
• Em 2013, foi publicada a Lei no 12 846/13 ("Lei
Anticorrupção") que prevê a responsabilização
de empresas por atos de corrupção praticados por
seus funcionários. Entre outras sanções, a lei prevê a
aplicação de multas severas, que variam de 0,1% a 20%
do faturamento bruto da empresa.
• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são
responsáveis por qualquer ato de corrupção do
qual elas se beneficiem, ainda que nenhum de seus
funcionários saiba que tal ato foi cometido. Dessa
forma, precisamos ter cuidado redobrado ao contratar
intermediários, conceder patrocínios ou fazer doações
para nossos clientes (atuais ou em potencial).
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3.2. Doações e Patrocínios
Doações são contribuições realizadas exclusivamente de modo voluntário e sem a expectativa
de obter qualquer retorno. O recebimento de qualquer contrapartida descaracteriza a doação,
o que pode acarretar sérias consequências fiscais e administrativas para a Companhia.
O patrocínio caracteriza-se pela divulgação do nome e da imagem da empresa, dos seus
produtos ou dos seus serviços através de sua associação a eventos, atividades, entidades
desportivas ou culturais. Com exceção das ações de propaganda e marketing, as atividades
de patrocínio devem ser destinadas a instituições sem fins lucrativos que desenvolvam
atividades relativas a pesquisa, educação, cultura, esportes ou programas sociais.

Condutas Permitidas
<<Você pode encaminhar pedidos de patrocínios e doações para as áreas responsáveis por
sua aprovação, desde que tais pedidos sejam feitos por escrito e contenham uma descrição
precisa de sua finalidade.

Condutas Proibidas
??Você não tem autorização para oferecer, prometer ou entregar uma doação ou um
patrocínio em nome da SOMOS para nenhuma entidade, pública ou privada, sem que
sejam previamente obtidas as devidas autorizações internas. O processo para concessão
de doações e patrocínios deve ser transparente e devidamente documentado.
??O pagamento ou a entrega de bens relativos a doações e patrocínios deve sempre ser
realizado diretamente à instituição ou pessoa beneficiária. Você não pode negociar ou
autorizar o pagamento de quaisquer valores a terceiros que não sejam os beneficiários
finais do patrocínio ou da doação.

O que devo fazer?
P: O prefeito de um município cliente da SOMOS entrou em contato comigo
e disse que só renovaria nosso contrato de fornecimento de sistemas de
ensino caso nós aceitássemos pagar uma determinada quantia sob a
forma de patrocínio.
R: Patrocínios são uma forma de divulgação da nossa marca ou de nossos
produtos e jamais devem ser utilizados como contrapartida para a
obtenção de qualquer outro benefício pessoal ou para a Companhia. Se
você receber uma solicitação desse tipo, informe que todos os pedidos
de patrocínio devem ser formalizados e analisados por setores internos
da Companhia. Não faça promessas nem se comprometa a realizar
patrocínios de qualquer valor.
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3.3. Concorrentes
Nossos Protagonistas são responsáveis por negociar de modo justo com clientes, fornecedores,
concorrentes e terceiros, respeitando a livre concorrência. Respeitamos nossos concorrentes
e desejamos competir com eles de maneira justa.
Nenhuma pessoa dentro da SOMOS tem autorização para discutir nossos preços ou
informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios ou ter acesso
antecipado a informações que ainda não sejam públicas.

Condutas Permitidas
<<Você pode conhecer e manter relações pessoais com colaboradores que trabalhem
em concorrentes da SOMOS, desde que não sejam discutidos assuntos que envolvam
informações confidenciais da SOMOS e do concorrente em questão.

Condutas Proibidas
??Você não pode ter acesso antecipado a informações que ainda não foram tornadas
públicas, tais como minutas de editais de licitações ou preços praticados por concorrentes.
Caso você venha a ter conhecimento de alguma dessas informações por qualquer razão,
procure a área de compliance imediatamente.
??Você não pode manter contato com colaboradores de companhias concorrentes com
o objetivo de fornecer informações confidenciais da SOMOS, combinar preços para
previamente determinar vencedores ou excluir de alguma forma a participação de um
concorrente.

O que devo fazer?
P: Um vendedor de uma empresa concorrente entrou em contato comigo
para discutir questões relativas a preços em um determinado processo
licitatório.
R: Nossos Protagonistas nunca devem entrar em discussões sobre o preço
de nossos produtos ou outras informações sensíveis com quaisquer
terceiros, principalmente concorrentes. Se você receber um contato
como o descrito acima, ou algum conhecido iniciar uma conversa
nesse sentido, esclareça que você não tem autorização para discutir
o preço de nossos produtos e encerre a conversa educadamente. Em
seguida, informe o ocorrido imediatamente ao seu gestor e à área de
compliance.
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4

Conflito de Interesses
Nossos Protagonistas têm a obrigação de sempre agir em prol dos interesses da
Companhia e dos nossos clientes. O conflito ocorre quando o Protagonista se
encontra em uma situação que possa levá-lo a tomar decisões motivadas por
outros interesses que não os da Companhia.
Todos os Protagonistas devem evitar situações que envolvam conflito de
interesses, ainda que apenas aparente. Mesmo que uma decisão seja adotada
de acordo com os interesses da Companhia, uma situação de conflito pode
deslegitimar todo um trabalho sério.
Ao se deparar com uma situação de potencial conflito de interesses, nossos
Protagonistas devem avaliar se:
• A situação cria (ou aparenta criar) algum incentivo para o Protagonista ou
para alguém relacionado à sua família à custa da Companhia;
• A situação afeta a reputação do Protagonista ou da Companhia ou, ainda,
pode atrapalhar as atividades desenvolvidas pelo Protagonista na SOMOS;
• Essa situação poderia denegrir a imagem do Protagonista ou da SOMOS se
publicada em algum portal de notícias ou rede social.
Caso o Protagonista entenda que alguma das situações acima seja aplicável à
situação em que ele se encontra, é provável que ele esteja diante de um conflito
de interesses, que deve ser evitado.
A seguir, elencamos alguns exemplos de situações que podem configurar
conflito entre interesses particulares e os interesses da SOMOS. Tais situações
não são necessariamente vedadas, mas devem ser informadas ao seu gestor
imediato e à área de compliance.

4.1. Atividade Paralela
Consideramos atividade paralela o desempenho, pelo colaborador, de outra
atividade profissional, remunerada ou não, além daquela desenvolvida na
SOMOS. Trabalhos pontuais ou eventuais realizados por nossos Protagonistas
não relacionados à SOMOS também são considerados atividade paralela.

Condutas Permitidas
<<Você pode desempenhar atividades paralelas sempre que tais atividades
forem realizadas fora do horário de trabalho, não prejudiquem o seu
rendimento na SOMOS e não conflitem com os interesses da Companhia ou
com as atividades por ela desenvolvidas.

Condutas Proibidas
??Atividades paralelas desenvolvidas junto a concorrentes da Companhia são
proibidas1. Atividades que não tenham nenhuma relação com os negócios da
SOMOS (por exemplo, participação em programas beneficentes) podem ser
excetuadas, desde que previamente autorizadas pelo seu gestor imediato e
pela área de compliance.
??Você (ou a empresa da qual você seja sócio) não pode prestar serviços à
SOMOS durante sua atividade paralela em caráter não eventual. Em outras
palavras, você não pode ser funcionário da SOMOS e, regularmente, prestar
serviços de forma terceirizada à Companhia.
1. Protagonistas que, em razão da natureza de sua ocupação profissional, desenvolvam atividades concorrentes deverão informar o caso ao seu superior imediato e à área de compliance. Todas as situações
informadas serão avaliadas.
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4.2. Contratação de Fornecedores e Parceiros Comerciais
Por vezes, conhecemos ou mantemos relacionamento com parceiros comerciais da SOMOS,
o que poderia ser interpretado como conflito de interesses. A contratação de fornecedores
e parceiros comerciais da SOMOS deve sempre ocorrer da forma mais vantajosa para a
Companhia.
A atuação dos nossos fornecedores e parceiros comerciais tem o potencial de atingir
diretamente a reputação do Protagonista e da SOMOS, sem contar com possíveis
responsabilidades jurídicas, como a prevista na Lei Anticorrupção. Como forma de prevenir
que a atuação de terceiros prejudique a SOMOS, a contratação de fornecedores deverá
seguir a Política de Suprimentos.

Condutas Permitidas
<<Você pode recomendar a contratação de fornecedores com quem tenha alguma relação,
desde que não participe ou exerça influência no processo de tomada de decisão sobre a
contratação e que formalize previamente a situação de seu conflito perante o seu gestor e
a área de compliance.

Condutas Proibidas
??Você não está autorizado a influenciar de nenhuma forma na decisão sobre a contratação
de um parceiro comercial com quem você tenha alguma relação de parentesco ou de
amizade ou, ainda, de quem você espere receber algum benefício pessoal.

4.3. Presentes e Hospitalidades
Entendemos como presentes e hospitalidades todos os brindes, refeições, viagens ou
pacotes de entretenimento que venham a ser oferecidos por nossos parceiros comerciais
a nossos Protagonistas ou que sejam oferecidos pela SOMOS a quaisquer terceiros,
independentemente do valor envolvido.
Apesar de compreendermos que a troca de brindes e presentes é comum no universo de
negócios, tal procedimento deve ser realizado de forma transparente e cuidadosa para que
não gere dúvidas acerca da conduta de nossos Protagonistas.
Os Protagonistas devem recusar brindes, presentes ou quaisquer serviços prestados por
quaisquer terceiros que excedam o valor de R$100 (cem reais).

Condutas Permitidas
<<Você pode aceitar brindes com valor total abaixo de R$100 (cem reais), desde que oferecidos
voluntariamente e de boa-fé pelo ofertante. Itens de maior valor devem ser educadamente
recusados – ou devolvidos, caso já tenham sido recebidos. Caso a devolução do brinde
possa causar constrangimentos, o brinde deve ser encaminhado à área de compliance para
doação ou sorteio interno.
<<Você pode oferecer brindes com valor total abaixo de R$100 (cem reais), desde que tenha
obtido previamente as devidas aprovações internas.
<<Você pode aceitar convites para treinamentos ou seminários, sem restrição de valor, desde
que aprovados por seu gestor imediato. Caso o convite inclua o pagamento de custos
relativos a passagens e hospedagem, você deverá obter autorização prévia da área de
compliance.
<<Você poderá aceitar convites de qualquer valor para eventos culturais ou esportivos que
forem realizados para a SOMOS institucionalmente. Tais convites deverão ser encaminhados
para a área de compliance, para sorteio entre todos aqueles que se mostrem interessados
em comparecer a tal evento.
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Condutas Proibidas
??Você não poderá, em nenhuma hipótese, solicitar presentes, patrocínios, descontos,
gratificações ou outra vantagem pessoal para parceiros comerciais nem colocá-los em
situação em que se sintam obrigados a conceder tais benefícios, ainda que em valor
inferior a R$100 (cem reais).
??Caso trabalhe na área de suprimentos, você não poderá aceitar ou oferecer qualquer brinde
ou hospitalidade, com exceção de brindes institucionais que contenham a logomarca do
parceiro, como canetas, agendas ou calendários.
??Você não poderá aceitar, em nenhuma hipótese, brindes e hospitalidades ofertados ou
entregues por agentes públicos. Da mesma forma, você não tem autorização para entregar,
oferecer ou prometer nenhum brinde que possua valor comercial ou hospitalidade a
nenhum agente público ou a pessoas a ele relacionadas.
??Em nenhuma hipótese você poderá aceitar brindes ou hospitalidades que tenham sido
ofertados em troca de alguma vantagem.

4.4. Relacionamentos Afetivos e Relações de Parentesco
Entendemos que podem ocorrer situações em que nossos Protagonistas possuam relações de
parentesco2 entre si ou que se envolvam afetivamente com um colega de trabalho. Para evitar que
seja verificado um conflito de interesses nessas situações, estabelecemos certas regras que devem
ser observadas quando houver uma relação de parentesco ou um relacionamento afetivo.

Condutas Permitidas
<<Você pode ter uma relação de parentesco ou um relacionamento afetivo com outro
Protagonista desde que não haja qualquer nível de subordinação hierárquica ou influência
em decisões de gestão entre vocês.
<<Sempre que houver relação de parentesco ou relacionamento afetivo entre você e outro
Protagonista da sua mesma cadeia hierárquica, a situação deve ser reportada ao seu gestor
imediato e à área de compliance para que o caso seja avaliado.

Condutas Proibidas
??Você não pode, em nenhuma hipótese, intervir no processo de contratação ou de avaliação
de alguém que seja seu parente ou seu cônjuge/companheiro.
??Você não pode esconder a existência de vínculo afetivo ou de relação de parentesco entre
você e outro Protagonista da mesma cadeia hierárquica.

O que é Subordinação Hierárquica?
Neste capítulo do Código de Conduta, “subordinação hierárquica” ou “cadeia hierárquica”
deve ser entendida da seguinte forma:
• Há subordinação hierárquica entre todos os membros da cadeia A. Em outras palavras, o
Diretor Executivo A tem relação hierárquica com o Analista A.
• Membros da cadeia A não possuem relação hierárquica com os membros da cadeia B.
Diretor Executivo A

Diretor Executivo B

Diretor A

Diretor B

Gerente A

Gerente B

Supervisor A

Supervisor B

Analista A

Analista B

2. Entendemos como parentes: filhos, netos e bisnetos; cônjuges/companheiros; sogros, cunhados, genros e noras; pais, irmãos,
sobrinhos e sobrinhos-netos; tios e primos; avós, bisavós e tios-avós.
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Integridade das Informações
Nossa propriedade intelectual e informações confidenciais são ativos
extremamente valiosos e insubstituíveis. A posição da SOMOS de líder no setor
de educação atrai cada vez mais a atenção da mídia especializada e de nossos
concorrentes, o que aumenta o risco de vazamento de nossas informações
confidenciais. Nossos Protagonistas devem sempre manter a confidencialidade
em relação a relatórios, pesquisas, informações financeiras e outros elementos
aos quais tenham acesso durante o exercício de suas atividades na SOMOS.

5.1. Sigilo de Informações
As informações confidenciais produzidas ou armazenadas internamente fazem
parte de nossa estratégia competitiva e de nosso patrimônio intelectual. Tais
informações devem ser armazenadas de forma segura e nunca compartilhadas
com ninguém, principalmente investidores, parceiros comerciais ou concorrentes.
Informações internas da Companhia devem ser presumidas como confidenciais
sempre que não exista indicação clara de que a Companhia as divulgou
publicamente ou que autoriza a sua divulgação.
O compromisso de confidencialidade permanece válido mesmo após o
desligamento do Protagonista.

Fique Esperto!
• São comuns histórias de transações relevantes que foram descobertas
antes de sua divulgação oficial por descuidos ocorridos em conversas
em elevadores, táxis e restaurantes. Tome cuidado com os ambientes
em que você discute assuntos confidenciais da SOMOS!
• Trabalhamos em uma estrutura que privilegia a mobilidade de nossos
Protagonistas. Não deixe informações sensíveis expostas em estações
de trabalho, impressoras ou salas de reunião. Lembre-se de sempre
bloquear o seu computador quando você levantar de sua estação!

Condutas Permitidas
<<A troca de informações em reuniões de negócio ou em reuniões de
parametrização do mercado (benchmarking3) com colaboradores de outras
companhias são permitidas, desde que nossas informações, dados e
relatórios considerados confidenciais não sejam divulgados.

Condutas Proibidas
??Você não está autorizado a discutir ou, de qualquer forma, repassar
informações a respeito dos negócios da Companhia que não tenham sido
publicamente divulgados. Tal sigilo deve ser mantido tanto em relação a
terceiros quanto em relação a membros de outras equipes da SOMOS que
não necessitem receber essa informação para desempenhar suas funções
adequadamente.
3. Reuniões de benchmarking são aquelas em que recebemos ou visitamos outras companhias em busca da troca
de informações sobre as melhores práticas que estão sendo adotadas no mercado em determinado setor.
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5.2. Segurança da Informação
Nossos Protagonistas contam com diversos ativos eletrônicos da Companhia para o
desenvolvimento de suas atividades profissionais no seu dia a dia. Todas as informações
e documentos devem ser armazenados em ambientes virtuais apropriados e previamente
aprovados pela área de tecnologia da informação.
Arquivos criados, recebidos ou armazenados nos equipamentos eletrônicos e sistemas de
comunicação fornecidos pela SOMOS são considerados propriedade da Companhia.

Fique Esperto!
A SOMOS monitora e pode acessar a qualquer momento todos
os registros de acesso à internet e e-mails dos seus Protagonistas,
assim como informações e arquivos recebidos ou armazenados nos
equipamentos eletrônicos e sistemas de comunicação da Companhia.
O Protagonista não deve ter expectativa de privacidade em relação a
quaisquer atividades desenvolvidas em equipamentos pertencentes à
SOMOS, ainda que de cunho pessoal.
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Condutas Permitidas
<<Você pode instalar softwares e programas que sejam necessários para realizar o seu
trabalho da forma mais eficiente, desde que previamente autorizados pelo seu superior
imediato e pela área de tecnologia da informação.
<<Você pode, quando necessário, deixar o seu computador na sua estação de trabalho ao
ausentar-se por um curto período de tempo. Não se esqueça, entretanto, de desligá-lo ou
bloqueá-lo para que não seja indevidamente utilizado por outra pessoa.

Condutas Proibidas
??Você não está autorizado a salvar documentos e informações da Companhia em serviços
pessoais de internet ou de nuvem, ou, ainda, em dispositivos externos (como pen-drive,
HD externo, etc).
??Você não pode salvar nenhuma informação ou arquivo profissional em pen-drive pessoal
nem enviá-los por meio de seu e-mail pessoal, ainda que sejam acessados por um dispositivo
da SOMOS.
??Você não pode compartilhar suas credenciais, seja senha, crachá ou login. Tais credenciais
geram informações que devem ser fiéis aos acessos de cada Protagonista.
??Você não pode ocultar ou destruir documentos produzidos durante a sua atividade
profissional, mesmo em situação de desligamento, nem manter tais documentos em sua
posse, seja na forma física ou virtual. Toda a produção dos Protagonistas durante suas
atividades profissionais constitui propriedade da SOMOS.
??Você não tem autorização para instalar softwares piratas ou gratuitos no computador
cedido pela Companhia. Se você tem alguma dúvida sobre o programa que está instalando
em seu computador, consulte a área de tecnologia da informação.

5.3. Negociação com Ações da SOMOS
A SOMOS é uma Companhia de capital aberto que possui suas ações livremente negociadas
na BM&FBovespa. Dessa forma, é possível que nossos Protagonistas detenham ações
emitidas pela SOMOS.

Condutas Permitidas
<<Você pode comprar e vender ações e outros valores mobiliários emitidos pela SOMOS,
desde que respeite a Política de Negociação com Valores Mobiliários da Companhia,
disponível nos sites da SOMOS e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

16

Condutas Proibidas
??Você deverá abster-se de realizar quaisquer negociações com valores mobiliários de
emissão da Companhia nas seguintes hipóteses:
(i) antes da divulgação ao mercado de fato relevante de que tenha conhecimento, ocorrido
nos negócios da Companhia;
(ii) quando tomar conhecimento de intenção da Companhia de promover uma operação
societária ou outra transação relevante;
(iii) no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais
(ITR) e anuais (por exemplo, as demonstrações financeiras) exigidas pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, ressalvados os casos de Plano Individual de Negociação. Caso
o Protagonista tome conhecimento dos resultados antes do período de 15 (quinze) dias
anterior à divulgação, também deverá abster-se de realizar quaisquer negociações.

Você Sabia?
A negociação de valores mobiliários por quem detém informações
ainda não divulgadas ao público, com o objetivo de auferir lucro
ou vantagem no mercado (insider trading), é crime previsto pela
Lei nº 6.385/76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, e considerada infração administrativa grave pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM.

5.4. Informações Divulgadas à Imprensa, aos Investidores e ao Público em Geral
Apenas alguns Protagonistas previamente selecionados estão autorizados a falar em nome
da SOMOS para a imprensa. Sempre que receberem o contato de representantes de veículos
de comunicação, nossos Protagonistas devem procurar a Assessoria de Imprensa da SOMOS.
A comunicação e a divulgação de informações a acionistas e ao mercado em geral são realizadas
exclusivamente pela área de Relações com Investidores, que garante a transparência e a
clareza na comunicação de forma equitativa, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas e
das Instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Condutas Permitidas
<<Você pode conceder entrevistas à imprensa sobre qualquer assunto em seu nome, desde
que não seja entendido que você representa a opinião da Companhia. Apenas Protagonistas
previamente autorizados podem falar à imprensa em nome da Companhia.

Condutas Proibidas
??Você não pode falar com jornalistas ou com representantes do governo na condição de
Protagonista da SOMOS sem autorização da área de relações públicas.
??Você não pode divulgar informações confidenciais ou expor opiniões em nome da SOMOS
em redes sociais, blogs ou comentários diversos sobre a Companhia ou sobre negócios a
ela relacionados.
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6

Canais de Comunicação
6.1 CANAL DE CONDUTA
A SOMOS disponibiliza um canal de comunicação para qualquer pessoa que
queira relatar eventuais desvios de ética e conduta relacionados à Companhia,
sejam eles violações ao Código de Conduta ou não. O Canal de Conduta pode
ser acessado por:
Telefone: 0800 741 0018
Site: www.canaldeconduta.com.br/somoseducacao

Confidencialidade
O Canal de Conduta é absolutamente confidencial. A SOMOS garante que
seu relato somente será conhecido por poucos Protagonistas, que terão a
incumbência de apurar e aplicar eventuais sanções decorrentes.
O Protagonista sempre poderá optar por fazer um relato anônimo,
independentemente de o relato ser realizado por meio virtual ou telefônico, e
não haverá nenhuma tentativa de se descobrir a identidade do autor do relato.
Ainda que o usuário opte por identificar-se durante a realização de um
relato, não será permitida a divulgação do fato por nenhum colaborador que
eventualmente venha a ter acesso ao procedimento.
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Apuração
A área de compliance será responsável por apurar todos os tipos de relato, independentemente
do assunto que vier a ser tratado. Os Protagonistas da área de compliance têm o dever de
manter todo e qualquer relato recebido, assim como sua respectiva apuração, sob sigilo.
Caso um membro da área de compliance seja mencionado no relato, o sistema encaminhará
tal denúncia diretamente ao Diretor Executivo responsável pela área, que deverá ser o
responsável pela apuração. Caso esse Diretor Executivo seja mencionado no relato, o
sistema encaminhará a denúncia diretamente ao Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos
da SOMOS. Todos os demais relatos serão enviados para o time de compliance, que tem
independência para (e o dever de) apurar todas as denúncias recebidas.
As questões que não caracterizem desvio de conduta e sejam relacionadas a processos internos
ou à gestão ineficiente de ativos da SOMOS serão direcionadas para a área responsável.
A área de compliance estará autorizada a adotar os métodos de trabalho que entender
necessários visando a apuração dos fatos relatados, respeitando-se a privacidade dos
envolvidos. Os Protagonistas da área de compliance poderão, entre outros, analisar: (i) todo
e qualquer arquivo salvo no computador profissional; (ii) os e-mails profissionais enviados,
recebidos e deletados; (iii) imagens do circuito interno de segurança; (iv) o histórico
profissional dos envolvidos; (v) documentos diversos pertinentes; e (vi) nível de repercussão
e impacto da suposta conduta indevida. A área de compliance poderá, ainda, realizar
entrevistas pessoais com os envolvidos, direta ou indiretamente, no relato.
Dependendo do grau de complexidade ou gravidade do relato, um prestador de serviço
especializado poderá ser contratado para suporte e condução de investigação independente.

Retaliação
Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem o Canal de Conduta
de boa-fé. Atos de retaliação devem imediatamente ser informados por meio do Canal de
Conduta, podendo o autor do relato utilizar o número de protocolo já fornecido.
Caso você seja vítima de retaliação por ter utilizado o Canal de Conduta SOMOS, insistimos
em que você realize um novo relato no próprio Canal de Conduta ou procure imediata
mente qualquer pessoa da equipe de compliance, pessoalmente ou através do e-mail
compliance@somoseducacao.com.br.
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7

Violações ao Código de Conduta
Os princípios abordados neste Código representam o espírito da cultura e
dos compromissos assumidos pela SOMOS. A observância deste Código e das
políticas internas é fundamental para o bom funcionamento da Companhia
e de suas subsidiárias, cabendo a cada Protagonista a responsabilidade pelo
cumprimento e defesa dos princípios e obrigações aqui definidos.
Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais cabíveis, a
violação das regras do Código de Conduta e das políticas internas, por ação
ou omissão de um Protagonista ou de um terceiro, provocará a abertura de
um processo interno de apuração das potenciais irregularidades que poderá
resultar nas seguintes penalidades:
(I) Para Protagonistas:
(a) advertência verbal;
(b) advertência escrita;
(c) suspensão;
(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou
(e) reporte às autoridades governamentais.
(II) Para Terceiros:
(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista; e/ou
(b) rescisão contratual.
As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e conforme
legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou excessiva.
Sempre que necessário, a área de compliance providenciará a comunicação
das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades competentes e
cooperará com eventuais investigações e processos.
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8

Comitê de Ética e Compliance
Com o objetivo de assessorar os Protagonistas da melhor forma possível,
a SOMOS dispõe de órgãos e departamentos internos que visam garantir a
longevidade dos negócios da Companhia e um ambiente de trabalho adequado
a todos.

8.1. Comitê de Ética
A SOMOS dispõe de um Comitê de Ética, órgão constituído para assessorar o
Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria e Riscos na apuração e
decisão final sobre eventuais ocorrências identificadas pela área de compliance
da Companhia.
O Comitê tem competência para:
• Discutir e decidir sobre os casos de desvio de conduta ética mais sensíveis
que forem identificados;
• Determinar treinamentos e medidas corretivas;
• Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta;
• Fiscalizar as apurações internas realizadas pela área de compliance;
• Garantir o sigilo dos relatos recebidos e a confidencialidade daqueles que
forneçam os relatos; e
• Aprovar alterações ao Código de Conduta.

8.2. Compliance
A área de compliance é responsável por assessorar todos os Protagonistas
em suas dúvidas relacionadas ao comportamento adequado e aos princípios
defendidos pela Companhia. É de responsabilidade da área de compliance
ainda:
• Analisar os relatos realizados através do Canal de Conduta e conduzir as
apurações internas correspondentes;
• Avaliar periodicamente os riscos de conduta aos quais a SOMOS está exposta;
• Desenvolver projetos que reduzam os mais diversos riscos aos quais a SOMOS
está exposta;
• Reportar à Comissão de Ética o resultado de todas as apurações internas
concluídas;
• Esclarecer eventuais dúvidas relativas ao Código de Conduta.
Os Protagonistas da área de compliance estão à disposição de todos os
Protagonistas através do e-mail compliance@somoseducacao.com.br ou
diretamente em seus ramais.
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Termo de compromisso
O Protagonista abaixo identificado declara ter recebido o Código de
Conduta SOMOS e estar ciente de todas as regras e princípios dispostos,
comprometendo-se a cumpri-los integralmente durante o período de seu
vínculo empregatício.

Nome completo:

RG:

CPF:

Área:

Chapa:

Local e data:

Assinatura

Este termo deverá ser preenchido, assinado, destacado e enviado para a área
de Recursos Humanos para arquivamento no prontuário funcional.

