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Trilhando juntos o caminho ético

Mensage d Administrçã
A Vipal Borrachas foi fundada em 1973, sobre os pilares da ética e da
boa conduta, para oferecer produtos e serviços de qualidade e
excelência aos seus clientes. Além disso, é contínuo o investimento
em tecnologia, em cuidados com o meio ambiente e em
responsabilidade social. Os elevados padrões de qualidade dos
produtos e serviços Vipal são fatores fundamentais para alcançar os
objetivos da companhia.
Os itens deste Código têm a finalidade de guiar comportamentos e
atitudes dos colaboradores e demais partes interessadas,
independentemente de cargo ou função, para que todos possam
ser orientados pelos valores básicos e diretrizes da empresa.
Todos devem cumprir o estabelecido no Código de Ética e Conduta,
com o objetivo de manter a imagem da Vipal Borrachas como
entidade sólida e confiável perante os seus públicos de relacionamento:
sociedade, clientes, fornecedores, parceiros, governo, órgãos e
entidades representativas, além dos próprios colaboradores.
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Introdçã
Atuar de maneira competitiva, sempre com foco na
sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e contribuindo
para a justiça social, seja através da geração de empregos ou de
programas de melhoria para a sociedade. Esta é a filosofia da
Vipal.
Temos como missão ocupar posição de liderança no mercado
de reforma de pneus e participar do mercado do escopo da borracha,
seus substitutos, sucedâneos e aplicações, oferecendo qualidade e
promovendo a satisfação das partes interessadas.
Atuaremos sempre de forma ética e em harmonia com
nossos públicos de relacionamento, valorizando a contribuição e a
iniciativa daqueles que comungam nossos valores.
No entanto, para que os valores e a boa convivência
estejam alinhados às políticas corporativas, certos princípios
merecem ser conhecidos e cumpridos. Nós da Vipal consideramos
de suma importância:
(a) Respeitar e valorizar as pessoas sob todos os aspectos;
(b) Praticar os valores e o espírito de grupo e representá-los
de forma adequada;
(c) Fazer certo a coisa certa – conhecer, aderir e cumprir
com as normas e atingir os resultados propostos;
(d) Ter orgulho de fazer parte da família Vipal – zelar pela boa
reputação do Grupo;
(e) Ter postura ética nos relacionamentos e negócios e
cumprir com a legislação vigente, normas e políticas do Grupo;
(f) Respeitar e preservar o meio ambiente;
(g) Proteger o patrimônio do Grupo, tangível e intangível,
além de buscar a melhoria contínua da qualidade e facilitar o
desenvolvimento de novas ideias;
(h) Usar adequadamente as ferramentas de trabalho e zelar
pela segurança da informação;
(i) Relacionar-se adequadamente com autoridades,
entidades, órgãos, mídia e pessoa pública;
( j) Valorizar a verdade, a livre iniciativa e a democracia.
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Valore
As condutas dos colaboradores devem estar fundamentadas
nos valores praticados pela Vipal e refletirão nos relacionamentos
interpessoais.
negócio.

DNA Reformador: A reforma sustenta e impulsiona o nosso

Vipal Encoraja: Nosso porte e estrutura estimulam nossos
parceiros a seguirem em frente.
Aprendemos com a Estrada: Não existe faculdade de
pneu. Aprendemos mais e melhor na estrada.
Compromisso com a Vitória: Não importa o tamanho do
desafio, só entramos no jogo para ganhar.
Orgulho da Trajetória: Mais do que uma história de
superação, a Vipal tem na sua jornada um gerador de identificação
com os públicos.
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Objetivo
Esse Código de Ética e Conduta tem por objetivo
estabelecer os princípios éticos e normas de conduta que devem
orientar as relações internas e externas de todos os colaboradores
da Vipal.
A Vipal pratica os princípios apresentados neste Código e
se compromete a divulgá-los à sua cadeia de valor. Assim, espera-se
que seus colaboradores e demais partes interessadas tomem
conhecimento e pratiquem os compromissos constantes nesse
Código de Ética e Conduta.
A presença da Vipal em mais de 90 países, nos cinco
continentes, bem como a participação dos colaboradores em
diferentes unidades de negócio, regiões geográficas e culturas que
constituem mercados globalizados e competitivos, exigem um
padrão transparente de atuação e atendimento a ordenamentos
jurídicos diversos.
O time de colaboradores, a reputação e a credibilidade são
ativos importantes que a companhia dispõe. Os princípios éticos que
norteiam essa atuação contribuem para a manutenção da imagem da
Vipal como entidade sólida e confiável perante as partes
interessadas.
Ressalta-se que a filosofia da Vipal é pautada na integridade,
na independência e na liberdade de expressão, preceitos que
sempre serão incentivados.
A observância do Código de Ética e Conduta por parte de
acionistas, diretores, colaboradores da Vipal e demais partes
interessadas reafirma um dos mais importantes objetivos de
Governança Corporativa, que é manter e consolidar a reputação da
Vipal.
De maneira geral, problemas de caráter ético surgem no
decorrer da vida e obrigam as pessoas a enfrentá-los. Por isso é que,
em situações específicas, poderão surgir dúvidas. O presente
Código não esgota todos os âmbitos do complexo escopo no
comportamento empresarial e do ser humano, mas contém diretrizes
fundamentais para nortear essas relações.
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Conceito  Abrangênci
Vipal: Vipal Borrachas (Borrachas Vipal S.A.), Borrachas
Vipal Nordeste S.A. e demais empresas controladas destas, tanto no
Brasil como no Exterior.
Colaborador: aquele que possui vínculo empregatício com
a Vipal e o estagiário que, para todos os efeitos, será denominado,
simplesmente, colaborador.
Partes Interessadas: familiares dos colaboradores, clientes,
fornecedores, prestadores de serviços, procuradores, parceiros
comerciais, agentes governamentais, concorrentes, comunidade,
sindicatos ou mídia. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma
afetam ou são afetados pela organização.
As diretrizes estabelecidas neste Código de Ética e Conduta
se aplicam a todos os acionistas, diretores, colaboradores da Vipal e
partes interessadas. Além disso, também orienta as operações de
suas controladas, no Brasil e Exterior, e, com isso, constitui-se como
uma referência formal e institucional para com as condutas profissionais,
interna e externa, independente de cargo ou função.
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Sustentabilidad Ecoômic, Socia  Ambienta
5.1. A Vipal está comprometida em ser uma empresa
responsável e, desta forma, é importante considerar os interesses de
todos os públicos com os quais esteja envolvida, promovendo a
sustentabilidade em todas as suas dimensões: econômica, social e
ambiental.
5.2. A Vipal respeita os direitos fundamentais e não tolera
condições de trabalho desumanas e degradantes, bem como o
trabalho infantil e o trabalho forçado/escravo.
5.3. A Vipal busca a melhoria contínua de produtos,
processos, serviços e gestão de negócios. Diante disso, oferece um
ambiente seguro e saudável, incentivando o comportamento preventivo.
Saúde e segurança são responsabilidade de todos. A Vipal investe
em equipamentos, recursos, desenvolvimento de padrões e
treinamentos, e os colaboradores devem cumprir todas as leis,
políticas, práticas e procedimentos relacionados ao tema.
5.4. A sustentabilidade está no DNA da Vipal. A partir do
negócio original - reparo e conserto de pneus e câmaras de ar - a
empresa entrou no segmento de reforma de pneus, o que fortaleceu
ainda mais seu papel de minimizar o impacto de um produto que é
essencial para a economia e a sociedade, mas cujo descarte prematuro
prejudica o meio ambiente. Mas a contribuição da Vipal vai além da
sua atividade fim. A empresa adota políticas de gestão ambiental e
práticas sustentáveis no dia a dia de todas as suas unidades.
Separação e destinação correta de resíduos, uso de dispositivos de
controle de emissões atmosféricas, sistemas para tratamento de
efluentes industriais e programas de economia e reutilização de
matéria-prima são algumas das iniciativas. Sendo assim, são de
responsabilidade de cada colaborador:
(a) Contribuir para a conservação e a melhoria do meio
ambiente e de seus ecossistemas;
(b) Familiarizar-se com todas as políticas e procedimentos
adotados pela Vipal que tenham relação com o meio ambiente;
(c) Identificar perigos, avaliar riscos e, sempre que possível,
iniciar ações corretivas e preventivas, bem como levar o assunto ao
conhecimento da administração, através de seus gestores imediatos;
(d) Informar imediatamente quaisquer acidentes e/ou
incidentes relacionados ao meio ambiente à administração local,
para que esta possibilite a investigação das causas e dê início a
medidas corretivas e preventivas.
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Relacionament co o Colaboradore
6.1. A Vipal estimula o crescimento dos colaboradores,
valorizando a sua contribuição e profissionalismo. Respeito,
comprometimento e realização pessoal são igualmente importantes.
Neste relacionamento não haverá discriminação por religião,
convicção filosófica ou política, nacionalidade, origem, sexo, idade,
cor, preferência sexual, estado civil ou deficiência física ou mental.
6.2. A Vipal espera que todos os assuntos da empresa,
sem exceção, sejam tratados com sigilo e confidencialidade.
O Comitê de Ética apurará, pronta e rigorosamente, todos os fatos
que envolvam suspeita de corrupção, fraude, furto, roubo,
apropriação indébita ou qualquer outro crime, contravenção penal ou
ato ilícito, bem como atos que se desviem dos procedimentos
corporativos estabelecidos pela Vipal.
6.3. A Vipal espera cordialidade no trato, confiança,
respeito e uma conduta digna e honesta nas relações entre seus
Colaboradores, independentemente de qualquer posição hierárquica,
cargo ou função. Caberá a cada colaborador da Vipal garantir aos
demais um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de abuso ou
assédio, seja moral, sexual ou discriminatório, evitando-se possíveis
constrangimentos. Tais condutas devem ser reportadas ao Comitê de
Ética e, se constatada a ocorrência de alguma delas, serão adotadas
medidas disciplinares apropriadas contra os responsáveis.
6.4. Cabe aos colaboradores zelar pela conservação dos
ativos da Vipal, que compreendem instalações, máquinas, equipamentos,
móveis, veículos e valores, dentre outros. O acesso à internet e ao
telefone, bem como o uso de e-mails, software, hardware,
equipamentos e outros bens, deve ser restrito à atividade profissional do
colaborador, observadas as demais disposições em políticas,
procedimentos e regulamentos internos da Vipal. Todos os dados
produzidos e mantidos nos sistemas de informação da Vipal são de sua
propriedade exclusiva. O colaborador deve estar ciente de que a Vipal
tem acesso aos registros de navegação na internet, e-mail e ao uso
dos recursos de telefonia móvel e fixa.

Código de Ética e Conduta | 10

Relacionament co Parte Interessada
A Vipal acredita que estabelecer relações com partes
interessadas, pautadas nos aspectos éticos, legais, comerciais,
técnicos e de segurança de fornecimento, é a chave para o sucesso.
7.1. CONCORRÊNCIA DESLEAL - A Vipal acredita que todos
se beneficiam de um mercado livre, justo e aberto. Além disso, preservar
a competição entre concorrentes e proibir restrições indevidas ao
comércio é a finalidade de muitas legislações existentes mundialmente.
Dessa forma, espera-se que os colaboradores conduzam as relações
comerciais em observância às leis, às práticas legais de mercado e,
em especial, às normas nacionais e internacionais relativas à ordem
econômica e defesa da concorrência.
É expressamente vedado a todos os colaboradores da
Vipal efetuar quaisquer pagamentos impróprios, duvidosos ou
ilegais, ou favorecer, pela concessão de benefícios indevidos ou fora
das práticas usuais do comércio, clientes e fornecedores, em detrimento
dos demais, bem como fazer pagamentos ou conceder privilégios ou
vantagens a funcionários públicos ou equiparados, alocados no
Brasil e/ou no exterior, realizados de forma direta ou indireta, ou seja,
através de terceiros. Os colaboradores devem estar cientes das
obrigações e penalidades aplicadas pela legislação vigente.
7.2. BRINDES E AFINS - A Vipal acredita nas relações
sólidas com parceiros de negócios e entende que estas são essenciais
para qualquer empresa. De maneira geral, a Vipal permite dar e
receber presentes e entretenimento, desde que apropriados. Ou
seja, que não gerem à pessoa que recebe um sentimento ou dever
de fazer algo em troca. Em outras palavras, não devem gerar tendência de
favorecimento como forma de retribuição.
Brindes e entretenimentos inapropriados podem causar
consequências negativas para a empresa, como influenciar indevidamente
decisões de negócios ou mesmo criar um conflito de interesses. É
importante que o colaborador, ou partes interessadas, conheça as
práticas e políticas relativas a presentes antes de receber ou oferecer
brindes e entretenimento (se incluem festas e entradas para eventos
esportivos e culturais).
7.2.1. Desta forma, alguns pontos importantes devem ser
observados por todos:
a) É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos
aqueles:
I - que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos
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por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda,
divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas
de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor
unitário de R$ 100,00 (cem reais);
II – cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12
(doze) meses; e
III – que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem
a agraciar exclusivamente uma determinada pessoa.
b) Caso o colaborador tenha dúvida se o brinde tem valor
comercial de até R$ 100,00 (cem reais), o Comitê determinará a
destinação ao RH para que seja sorteado entre o público interno ou
devolvido.
7.3. CORRUPÇÃO
A corrupção prejudica a sociedade em várias formas,
causando danos nas áreas política, econômica e social. É estritamente
proibido usar recursos ou bens da Vipal para conceder benefícios,
fazer pagamentos ou qualquer transferência de valor (como doações),
ilegais ou indevidos a clientes, representantes do governo ou qualquer
outra parte relacionada.
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.
7.4. PATROCÍNIOS
A Vipal apoia e incentiva projetos que envolvam pessoas
físicas de mérito comprovado e pessoas jurídicas idôneas que estejam
comprometidas com a responsabilidade social. Esses projetos devem
ser alinhados a interesses e diretrizes, institucionais e mercadológicos,
que valorizem a imagem da companhia, bem como estejam de acordo
com as políticas e procedimentos internos.
7.5.DOAÇÕES PARTIDÁRIAS
A Vipal não fará restrições às atividades político-partidárias de
seus colaboradores. No entanto, estes deverão agir sempre em
caráter pessoal e de forma a não interferir em suas responsabilidades
profissionais. O colaborador que participar de atividade política
deverá fazê-lo como cidadão, e não como representante da Vipal. É
terminantemente proibido o exercício de atividades político-partidárias
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no ambiente de trabalho e que envolvam, sob qualquer forma, recursos
da Vipal. Os colaboradores tampouco poderão utilizar quaisquer roupas
ou material de divulgação/publicidade que mencionem marcas que
sejam de propriedade de quaisquer empresas da Vipal, empresa
apartidária que respeita o direito individual dos colaboradores e
parceiros quanto ao seu envolvimento político e sindical.
7.6. REGISTRO CONTÁBEIS IDÔNEOS
A Vipal mantém seus registros contábeis precisos, completos e
verdadeiros. São elaborados com suficiente nível de detalhes, devidamente
lançados nos livros oficiais e suportados por documentação idônea, de
acordo com normas internas da companhia, legislações pertinentes e
princípios contábeis usualmente aceitos, de forma a permitir a preparação
de demonstrações financeiras fidedignas. Todos os gestores devem
colaborar, por meio de suas atividades, com a qualidade das
informações e, neste sentido, devem avaliar e comunicar previamente
ao setor responsável os impactos causados por mudanças ou novos
processos nos negócios realizados pela Vipal.
Os compromissos assumidos e pagamentos efetuados são
realizados com prévia autorização do nível competente de aprovação.
Da mesma forma, os registros devem ser executados por colaboradores
devidamente autorizados, sendo terminantemente proibida a cessão
de senhas individuais de acessos aos sistemas para outros, sejam
colaboradores e/ou terceiros.
7.7. COMUNICAÇÃO EXTERNA
Cabe ao colaborador, ao utilizar e interagir por mídias sociais
em qualquer ocasião, diferenciar claramente entre comunicação
pessoal e comunicação empresarial autorizada. Espera-se que o
colaborador, ao expressar uma opinião pessoal nestes meios, leve em
consideração que esse ambiente é público e que o conteúdo de sua
mensagem pode prejudicar a reputação da Vipal, ainda que o autor
não se apresente como representante ou porta-voz da empresa. Todo
conteúdo empresarial referente à Vipal só deve ser publicado pelas
áreas autorizadas, de forma coerente com o Planejamento Estratégico
de Marketing da Vipal, salvo casos autorizados pela área responsável,
bem como com os valores e diretrizes apresentados neste Código de
Ética e Conduta.
Apenas determinados colaboradores estão autorizados a
falar em nome da Vipal e a fazer comentários sobre ela à imprensa ou
a grupos externos, conforme normas e procedimentos internos.
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Tal autorização será sempre expressa, por escrito, e assinada por
pessoa devidamente autorizada mediante termo pertinente.
7.8. REPRESENTANTES DA VIPAL
Apenas determinados colaboradores poderão assinar
quaisquer documentos em nome da Vipal. As devidas permissões
serão autorizadas mediante a elaboração de procuração ou até mesmo
de forma estatutária, e deverá ser solicitada previamente ao Departamento
Jurídico, que analisará se está de acordo com as diretrizes pré-fixadas
por cada órgão competente da Vipal.
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Responsabilidade
8.1. IMAGEM DA VIPAL
É obrigação de todo o colaborador conhecer e praticar as
disposições deste Código de Ética e Conduta Vipal e assegurar que
fornecedores e clientes de seu relacionamento sejam informados sobre
esse Código. Aos colaboradores também caberá, dentro das suas
atribuições, preservar o nome e a imagem da Vipal. Além disso,
deverão pautar suas relações com clientes e fornecedores pelos
princípios da transparência e correção, garantindo o alinhamento com
sua liderança em quaisquer situações de dúvida ou conflito potencial.
8.2. GESTORES X ÉTICA E CONDUTA
Os gestores, especialmente através da dedicação do seu
tempo, de sua presença e experiência e, sobretudo, através do seu
exemplo, têm a obrigação de contribuir para que a sua equipe e
demais colaboradores cumpram integralmente este Código de Ética e
Conduta, devendo:
(a) Divulgar aos seus liderados o conteúdo deste Código e
conscientizá-los sobre a necessidade de sua observância, evitando,
assim, que qualquer colaborador ou parte interessada cometa uma
violação por falta de informação.
(b) Identificar os colaboradores que tenham violado este
Código e discutir o assunto com o Comitê de Ética da Vipal.
(c) Criar uma cultura que gere a observância desse Código e
incentivar os colaboradores a apresentar dúvidas e preocupações com
relação à sua aplicação.
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Gesã d Condut
9.1. É esperado que todos os colaboradores cumpram com
as disposições desse Código. No entanto, se algum colaborador
violar uma conduta, prática ou política da Vipal, estará sujeito à ação
disciplinar pertinente perante o Comitê de Ética, nos termos do
processo disciplinar a ser instaurado, se necessário.
9.2. Casos de descumprimento desse Código, sempre que
identificados, devem ser reportados por meio do canal disponibilizado
pelo Comitê de Ética, para que recebam tratamento adequado. As
consequências aplicadas aos desvios de conduta podem ser desde
ações disciplinares, tais como advertência ou suspensão,
desligamento sem justa causa ou por justa causa, até a
responsabilização civil e criminal dos envolvidos, conforme está
previsto em lei.
9.3. Não será permitida e tolerada qualquer retaliação
contra um colaborador que, de boa-fé, relate uma preocupação
sobre conduta ilegal ou fora de conformidade com as diretrizes
estabelecidas nesse Código de Ética e Conduta. Caso o colaborador
queira manter o anonimato no relato da violação a esse Código, seu
desejo será respeitado.
9.4. Cabe ao Comitê de Ética avaliar a necessidade ou não
de uma investigação mais detalhada da violação. Caso haja necessidade
de instauração de processo de investigação, o Comitê de Ética
adotará os procedimentos e penalidades pertinentes.
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Canai d Dálog
10.1. É importante que a Vipal conheça os questionamentos e
possíveis violações relacionadas a esse Código, para que possa orientar
e corrigir desvios. Dessa forma, a Vipal coloca à disposição de seus
colaboradores canais diversificados para que as dúvidas possam ser
sanadas da melhor maneira possível.
10.2. Geralmente, o gestor direto está na melhor posição
para ajudar os Colaboradores em relação às questões éticas. Por isso,
você pode procurá-lo em primeiro lugar.
10.3. No entanto, essa não é a única alternativa. O
Colaborador poderá contatar, ainda, o gestor um nível acima, o RH da
unidade ou o Comitê de Ética.
10.4. Além disso, é disponibilizado o canal Caminho Ético,
por meio do qual os relatos serão recebidos e tratados de maneira
isenta e sigilosa com o anonimato e a confidencialidade totalmente
garantidos.
CAMINHOETICO@VIPAL.COM.BR
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Complianc
11.1. Esse 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.
11.2. Esse Código não engloba todas as possíveis questões
éticas relacionadas ao trabalho e, por isso, não restringe a Vipal na
aplicação de medidas disciplinares que serão sempre orientadas
pelo bom senso e legislação aplicável.
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Disposçõe Gerai
O presente Código vigerá por tempo indeterminado e foi
aprovado pela Diretoria da Vipal no dia 14 de junho de 2018, vigorando
a partir desta data.
Cabe ao Comitê de Ética a sua divulgação e revisão/atualização,
sempre que necessário.
Serão levadas ao conhecimento de todos os Colaboradores
e partes interessadas da Vipal as diretrizes de conduta contidas nesse
Código, que também ficará disponível na Intranet da Vipal.
Áreas específicas da Vipal, ou seja, pertencentes a quaisquer
empresas do grupo, diretamente ou indiretamente controladas, no
Brasil e/ou exterior, poderão estabelecer políticas, procedimentos e
regras próprias, mas que deverão obrigatoriamente ser compatíveis
com esse Código de Ética e Conduta e previamente discutidas com o
Comitê de Ética.
Nenhum colaborador poderá alegar desconhecimento das
diretrizes constantes do presente Código, em nenhuma hipótese ou
sob qualquer argumento.
Permanecem em vigor todas as demais normas e regulamentos
estabelecidos pela Vipal.
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Comiê d Étic
O Comitê de Ética é formado por, no mínimo, 5, e, no máximo, 7
membros indicados pela Superintendência.
Ele tem como atribuições:
(a) Zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta Vipal;
(b) Analisar e deliberar sobre desvios de conduta e conflitos de
natureza ética, em relação às diretrizes estabelecidas, e esclarecer dúvidas
quanto a seu conteúdo;
(c) Estimular a adequação das práticas, políticas e procedimentos ao
Código de Ética e Conduta Vipal;
(d) Garantir a privacidade e a proteção dos temas e pessoas envolvidas em
questões éticas e de conduta dos seus colaboradores;
(e) Aprovar e garantir a adequação do Código de Ética e Conduta
Vipal.
O Comitê reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês ou
extraordinariamente conforme demanda.
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