
Código de 



1. INTRODUÇÃO 

Fundada em 1855, o grupo Schwan-STABILO sempre buscou 
aliar inovações e tecnologia aos seus produtos, tornando-se 
uma empresa de renome internacional. A experiência 
adquirida com o segmento de escrita propiciou a criação do 
segmento cosmético, que aliado ao desenvolvimento 
inovador, transformou a Schwan Cosmetics no fabricante de 
maquiagem para olhos e boca com reconhecimento mundial. 

A excelência no processo faz da Schwan Cosmetics a líder em 
inovações, aliando alta tecnologia e o respeito às leis naciona-
is e internacionais na fabricação de cosméticos, sendo 
reconhecida por sua reputação de honestidade, integridade, 
respeito e tratamento social justo. 

Para que a posição de renome e seriedade se fortaleça, 
criamos o Código de Conduta da Schwan Cosmetics do Brasil, 
reforçando os conceitos e orientações da empresa em 
relação aos colaboradores, clientes e fornecedores, 
dentre outros públicos com os quais se relaciona, a 
fim de trazer elementos que consideramos 
essenciais para todas as relações, estabelecendo 
princípios éticos e condutas que orientam as 
relações internas e externas de todos os integrantes 
da organização, fortalecendo a reputação da nossa 
empresa através de ações diárias de todos os 
envolvidos, para que continuemos sendo uma 
empresa íntegra, cidadã, transparente e respeitada 
nacional e internacionalmente.

2. OBJETIVO

O Código de Conduta é o aprimoramento de um valor que nasceu com a 
Schwan Cosmetics e que consagra anos de ética e integridade, sendo 
válido para todos os nossos colaboradores e para todos aqueles que se 
relacionam conosco. 

O Código de Conduta contempla o nosso posicionamento em relação a 
conflitos que possam surgir influenciando as nossas decisões, e tem 
como premissa a integridade da nossa conduta, a transparência nos 
atos, o respeito, a responsabilidade social e com o meio ambiente 
sustentável.



Objetivos do presente Código:

Fortalecer a imagem da empresa;

Fornecer orientações para que as pessoas se sintam seguras para fazer o que é 
certo, da maneira correta;

Vedar condutas em desconformidade com os valores da empresa;

Responsabilização por nossos atos e escolhas;

Disponibilizar um canal aberto para receber e apurar casos de descumprimento ao 
Código de Conduta, garantindo a preservação da identidade e sigilo de 
informações. 

Mais do que cumprimento de regras, o Código busca assegurar um ambiente de 
trabalho saudável, motivador e com uma postura corporativa digna e 
transparente, visando uma sociedade mais justa.  

Os gestores têm um papel fundamental para orientar
suas equipes referente às responsabilidades de cada um.

3. ABRANGÊNCIA

O Código de Conduta estabelece instruções que devem ser 
seguidas por todos, sem exceção. Diretores, gerentes, 
colaboradores, fornecedores e todos os que se relacionam 
com a  empresa devem conhecer e zelar pelo cumprimento 
deste Código, tendo os mesmos compromissos éticos, 
indistintamente do cargo que ocupam.

Cabe a cada um de nós o respeito com a marca e a prudência 
com a reputação, prezando pela cultura organizacional da 
empresa.

4. VALORES
Temos o compromisso com os nossos valores e para 
assegurá-los buscamos adotar o mais elevado padrão 
de comportamento corporativo.

•Método
Comprometimento•
Curiosidade•
Ousadia•

Coerência•
Bom Humor•

•Respeito



5. LEGISLAÇÃO 

A Schwan Cosmetics do Brasil pauta suas ações 
no cumprimento das leis nacionais vigentes, 
bem como com a legislação internacional dos 
países com os quais se relaciona. 

6. DIVULGAÇÃO 

Este Código de Conduta estará publicamente disponível para consulta a qualquer momento 
no site da Schwan Cosmetics do Brasil, no endereço: www.schwancosmetics.com.br e nos 
canais de comunicação internos. Lembrando que o conteúdo do Código é revisado e atualiza-
do periodicamente.

Responsabilidades:

Qualquer dúvida a respeito do conteúdo ou da aplicação do presente Código de Conduta,
poderá ser esclarecida através dos Canais de Comunicação disponíveis.

Fazer o que é certo, da forma correta;

Manter uma postura alinhada com os valores da empresa, respeitando a diversidade e 
contribuindo para manter um ambiente de trabalho saudável;

Zelar pela utilização adequada do patrimônio técnico, financeiro e econômico da 
empresa;

Cuidar da higiene e imagem pessoal;

Preservar e cultivar a imagem positiva da empresa, abstendo-se de atitudes que 
impeçam ou dificultem a prestação de serviços, colaborando para o bom 
funcionamento da empresa;

Priorizar e preservar os interesses da Schwan Cosmetics do Brasil junto a clientes, 
órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras 
empresas com as quais se relaciona;

7. RELACIONAMENTO
7.1 COM COLABORADORES 
A Schwan Cosmetics do Brasil preza pela valorização das pessoas, 
contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, técnico e 
profissional, visando sempre um ambiente de trabalho onde o 
relacionamento é baseado no profissionalismo, confiança, 
cooperação, integração e respeito às diferenças individuais.

Acreditamos no compartilhamento de conhecimentos e 
experiências entre os colaboradores, estimulamos a capacitação, o 
conhecimento e a privacidade individual.



7.2 COM CLIENTES

Estamos constantemente em busca de inovações, novas tecnologi-
as e no aprimoramento de estratégias comerciais para agregar 
valor aos negócios de nossos clientes. Conhecemos e valorizamos a 
parceria com cada um deles, visando resultados em benefício da 
sociedade.

O profissionalismo, a confiança e a transparência são princípios 
presentes em todas as nossas ações e relações.  

 7.3 COM FORNECEDORES E TERCEIROS

A Schwan Cosmetics do Brasil preza pela livre concorrência, 
transparência e imparcialidade no processo de contratação de 
fornecedores, bem como o fiel cumprimento dos contratos. A 
escolha de fornecedores será sempre pautada visando o benefício 
à empresa, considerando a sua conformidade com a legislação 
vigente e o cumprimento com suas obrigações financeiras, fiscais, 
sociais e ambientais pertinentes a seu ramo de atuação.

O estabelecimento e a manutenção da parceria devem estar baseados no 
respeito mútuo, preservação e confidencialidade das informações 
pertinentes à empresa, assim como de informações relativas aos seus 
clientes.

Não compactuamos com às disposições contratuais que afrontem ou 
minimizem a dignidade, a qualidade de vida e o bem-estar social dos 
empregados terceirizados.

7.5 COM A SOCIEDADE

O estabelecimento de relações justas e equilibradas com 
a sociedade por meio do incentivo, promoção, apoio e 
participação em ações de responsabilidade social, 
cidadania e o combate à pobreza.

O estímulo às iniciativas socio culturais  de seus colaboradores.

7.4 COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

O reconhecimento do papel e apoio à atuação dos 
órgãos controladores, prestando-lhes informações 
pertinentes e confiáveis no tempo adequado;  

Respeitamos os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade publicidade e eficiência em todos os atos praticados. 



7.6 COM O MEIO AMBIENTE

Temos compromisso com a sustentabilidade, 
adotamos práticas sustentáveis à rotina de 
trabalho, fazendo com que todos os colaboradores 
façam o uso dos recursos naturais de forma 
consciente, colaborando para a diminuição do 
impacto ambiental.

Todo o processo de produção da Schwan Cosmetics 
do Brasil respeita a legislação ambiental vigente. 

 7.7 COM A MÍDIA

O relacionamento com a mídia em geral (entrevis-
tas, divulgação de fotos ou imagens internas) que 
demande qualquer informação a respeito da 
empresa, somente poderá ser realizado mediante 
prévia e expressa autorização do Diretor, que 
avaliará a necessidade e eventuais prejuízos de tal 
divulgação, a fim de garantir a confidencialidade e o 
sigilo de informações dos nossos clientes. 

É vedado manifestar-se em nome da empresa, por 
qualquer meio de divulgação pública, quando não 
autorizado ou habilitado para tal.

7.8 BRINDES

A Schwan Cosmetics do Brasil  permite que seus 
colaboradores aceitem de clientes, fornecedores 
ou terceiros com os quais mantém relações 
comerciais, presentes e/ou brindes, desde que o 
valor deste não ultrapasse R$ 100,00 (cem reais), 
devendo encaminhar para o Departamento 
Administrativo qualquer tipo de vantagem que 
receba, em função do cargo que exerce, superior 
ao valor estipulado. 

O fornecimento de brindes ou presentes por parte 
de colaboradores da Schwan Cosmetics do Brasil a 
qualquer pessoa com quem se relacione, em 
virtude do exercício de suas funções, deve 
respeitar o limite máximo de R$ 100,00 (cem reais).



8. DIRETRIZES 

Orientar os colaboradores, e todos que se relacionam 
conosco, para que conheçam e apliquem as diretrizes do 
código de conduta no seu dia a dia, visando um ambiente 
de trabalho sadio e uma sociedade mais justa.  

8.1 AMBIENTE DE TRABALHO  

Tratar as pessoas e suas ideias com dignidade e respeito, desenvolvendo condições 
propícias ao estabelecimento de um clima produtivo e agradável.

8.2 USO DE E-MAIL CORPORATIVO 

É vedado a utilização do e-mail corporativo para fins pessoais, assim como o seu 
mau uso, de forma a colocar em risco a segurança de informações internas e 
sigilosas da empresa. 

8.3 COMPORTAMENTO E APRESENTAÇÃO 

A Schwan Cosmetics do Brasil respeita a liberdade individual e diversidade de 
estilos. Contudo, espera que os seus colaboradores optem por roupas compatíve-
is com o ambiente de trabalho, uma vez que todos nós refletimos a imagem 
profissional da nossa empresa.

A utilização do uniforme nas dependências da empresa deve seguir as políticas 
internas de uso para cada área, sendo vedado o seu uso fora do estabelecimento e 
do horário de trabalho.

As normas de boas práticas devem ser seguidas, conforme procedimentos 
internos, por todos os colaboradores, visitantes, clientes, fornecedores e 
terceiros.

8.4 VENDA DE PRODUTOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA
É vedado o exercício de outras atividades profissio-
nais durante o expediente, com ou sem fins 
lucrativos, ou ainda, independentemente da 
compatibilidade de horários, exercer atividades 
que constituam prejuízo, concorrência direta ou 
indireta com as atividades da Schwan Cosmetics do 
Brasil.



 A Schwan Cosmetics do Brasil atende às normas de segurança de trabalho específicas 
para cada função, fornecendo equipamento de proteção individual e coletivo, quando 
necessário, adotando práticas de prevenção de riscos e acidentes, zelando pela saúde 
e segurança de seus colaboradores, fornecedores e demais envolvidos. 

8.5 RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Informações confidenciais fazem parte da nossa rotina e a proteção desses dados 
são levados muito a sério.

Os colaboradores e todos que se relacionam conosco, devem manter confidenciali-
dade de informações e dados a nós fornecidos, assim como de informações internas: 
econômicas, financeiras, operacionais, logísticas e comerciais, sendo vedada a sua 
utilização e divulgação para qualquer outro fim que não seja pelos interesses e 
benefícios da empresa.

É vedado ainda, utilizar em benefício próprio ou repassar a terceiros, documentos, 
trabalhos, metodologias, produtos, ferramentas, serviços e informações de 
propriedade da Schwan Cosmetics do Brasil ou de seus clientes e fornecedores, 
salvo por determinação legal ou judicial.

8.6 CONFIDENCIALIDADE

Ÿ A Schwan Cosmetics repudia o trabalho infantil e o trabalho forçado, 
respeitando as leis trabalhistas vigentes no país;

Ÿ Qualquer tipo de preconceito ou discriminação a pessoas por motivos de 
natureza econômica, social, política, religiosa, de cor, de raça ou de sexo;

Ÿ Assédio moral ou sexual;

Ÿ Fraude, suborno, sonegação, falsificação de qualquer ordem e  corrupção;

Ÿ Entrada, consumo e posse de drogas ou qualquer tipo de bebida alcoólica 
nas dependências da empresa ou sob efeito das mesmas durante o horário 
de trabalho;

Ÿ Utilizar influências internas ou externas, para a obtenção de vantagens 
pessoais e funcionais;

Ÿ Ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações a este Código de 
Conduta e às disposições legais e regulamentares vigentes;

Ÿ Permitir que interesses de ordem pessoal interfiram nas suas relações 
profissionais;

9. CONDUTAS NÃO TOLERADAS PELA
   SCHWAN COSMETICS DO BRASIL



Ÿ Prejudicar deliberadamente a reputação de colaborador, cliente, fornece-
dores, outras entidades ou qualquer outro profissional com quem a Schwan 
Cosmetics do Brasil mantenha relacionamento comercial;

Ÿ Pleitear, solicitar ou receber presentes, ou vantagens de qualquer espécie, 
para si ou para terceiros, além da mera insinuação ou provocação para o 
benefício que se dê, em troca de concessões ou privilégios de qualquer 
natureza junto a Schwan Cosmetics do Brasil;

Ÿ Priorizar e preservar interesses pessoais, de clientes, 
órgãos governamentais, instituições financeiras, 
fornecedores, entidades e outras empresas, em 
detr imento dos interesses da Schwan 
Cosmetics do Brasil;

Ÿ Obter vantagens, para si ou para terceiros, 
decorrente do acesso pr iv i legiado a 
informações da Schwan Cosmetics do Brasil, 
mesmo que não acarretem prejuízo;

Ÿ Fazer uso inadequado e antieconômico dos 
r e c u r s o s  m a t e r i a i s ,  t é c n i c o s  e 
financeiros;

Ÿ Impedir ou dificultar a apuração de 
irregularidades cometidas;

Ÿ Alterar ou falsificar o teor de qualquer 
documento, informação ou dado de 
responsabilidade da empresa ou de terceiros;

Ÿ Facilitar ações de terceiros que resultem em prejuízo ou dano para a 
empresa;

Ÿ Utilizar-se do seu cargo para obter vantagens pessoais;

Ÿ Fazer o uso de ferramentas da empresa em benefício próprio ou apropriar-
se de bens para si;

Ÿ Coação que impeça o exercício pleno das atividades para o qual foi 
designado.

São também consideradas condutas incompatíveis, quaisquer outras violações das normas 
da empresa ou de Leis do País, incluindo a Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei 
Anticorrupção, que prevê a responsabilização objetiva no âmbito civil e administrativo, de 
empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 



A palavra compliance tem origem inglesa, traduzindo para o 
português, o verbo to comply with significa agir de acordo com: uma 
regra, uma norma, uma lei, um regulamento ou uma política interna. 
Atualmente, significa não somente estar de acordo com a lei, mas 
também e principalmente, estar de acordo com a Lei Anticorrupção 
(Lei 12.846/2013), regulamentada pelo Decreto 8.420/2015. A tendência 
é que cada vez mais as instituições públicas ou privadas, se preocupem 
com as leis e as questões éticas envolvidas em cada uma de suas ações. 
Aliado a isso, confirmamos o nosso compromisso de coibir e eliminar 
qualquer forma de fraude, corrupção ou qualquer tipo de atividade 
ilícita prevista na referida Lei.. 

Procuramos contribuir para um desenvolvimento mais justo e sustentá-
vel, nosso compromisso contempla e se estende por todos os níveis da 
cadeia produtiva, para que o país possa atingir as metas estabelecidas e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas.

Nossas atividades devem sempre se pautar pela integridade, confiança e 
lealdade, bem como pelo respeito e valorização do ser humano e sua 
privacidade, individualidade e dignidade, sem quaisquer preconceitos e 
formas de discriminação, baseada na conduta em tratados conclamados 
nacional e internacionalmente, como: Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e aos Dez Princípios do Pacto Global da ONU.

10. GESTÃO DE COMPLIANCE 

Contamos com a colaboração de todos para que as nossas ações sejam 
pautadas nas boas práticas, respeitando as leis e regulamentos, sejam eles 
internos ou externos, buscando sempre fazer o que é certo e da forma correta.

A Schwan Cosmetics do Brasil repudia qualquer tipo de prática ilícita na condução 
de suas atividades, de modo que o desempenho não é medido apenas pelos 
resultados alcançados, mas também pela forma que foram alcançados. A finalida-
de do programa de compliance é prevenir, detectar e remediar a prática de desvios 
de conduta por colaboradores, administradores ou terceiros, que colocam a 
empresa sujeita a riscos, tanto de reputação quanto de sanções previstas na Lei 
Anticorrupção. 



11. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

O descumprimento do Código de Conduta é tratado com rigor, e deve ser 
levado ao conhecimento do Comitê de Conduta, através dos Canais de 
Denúncia disponibilizados, a fim de que sejam tomadas medidas cabíveis que 
podem levar a uma medida disciplinar. 

No caso de identificação de prática inadequada ou violações ao Código de 
Conduta, comunique o seu superior imediato ou entre em contato com o 
CANAL DE DENÚNCIAS, criado e disponibilizado exclusivamente para este 
fim. O denunciante poderá se identificar ou fornecer informação anônima, 
sendo garantido o sigilo e a confidencialidade. 

Se a denúncia for anônima, solicitamos que o denunciante descreva o fato 
com o máximo de informações para que este possa ser devidamente 
apurado. O Comitê de Conduta não envidará esforços no sentido de apurar 
as denúncias apresentadas. 

Administradores e colaboradores 
que violarem o Código de Conduta 
estarão sujeitos às sanções discipli-

nares previstas.

As medidas disciplinares têm por objetivo 
estabelecer regras para garantir padrões de 
comportamento exigidos e serão aplicadas 
em todas as situações em que haja descon-
formidade com o comportamento de 
qualquer pessoa ligada à empresa e os 
valores da instituição. 

Advertência
Verbal ou escrita

Suspensão

Demissão com ou
sem justa causa;

São medidas disciplinares:

O Comitê de Conduta é composto pelo Diretor da empresa e membros 
a ela vinculados, preparados para resolver questões relacionadas à 
possíveis desvios de conduta, e demais situações referentes ao 

presente Código. Este grupo de pessoas se reunirá mensalmente e/ou 
sempre que houver demanda, sendo responsável pelo gerenciamento e 
verificação do fiel cumprimento deste documento e pela aplicação de medidas 
disciplinares cabíveis no caso de violação do Código de Conduta, avaliando a 
sua gravidade e assegurando sempre o sigilo da identidade do denunciante. 

12. COMITÊ DE CONDUTA

11.1 MEDIDAS
       DISCIPLINARES



O Comunique é um canal seguro de 
comunicação,  a  ser  ut i l izado por 
colaboradores e terceiros que por 
ventura presenciarem algum fato em 
desconformidade com o código de 
conduta, de forma a alertar sobre 
potenciais violações.

O canal estará sempre disponível, 
podendo inclusive ser feita uma denúncia 
de forma anônima.

A Schwan Cosmetics não tolera a prática 
de denúncia irresponsável e injustificada, 
mas  assegura  que toda s i tuação 
apontada será investigada e que o 
denunciante não sofrerá qualquer tipo de 
represália por relatar qualquer tipo de 
comportamento impróprio, de boa-fé. 

Pessoalmente ou por correspondências no endereço

Rua: Frederico Maurer  |  nº 149  |  Bairro:  Hauer 

CEP: 81.630-020  |  Curitiba/PR

Através de e-mail:

comunique@schwancosmetics.com.br 

Fone: (41) 3388-8853

CANAIS DISPONÍVEIS:

É parte integrante do presente Código de Conduta, o “Termo de Responsabilidade,
Compromisso e Adesão ao Código da Schwan Cosmetics do Brasil e da Política Anticorrupção”.

Contamos com a colaboração de todos e não deixe de relatar informações
que lhe pareçam duvidosas. Resguardar a nossa empresa é dever de todos! 

13. CANAIS DE COMUNICAÇÃO



TERMO DE RESPONSABILIDADE, COMPROMISSO E ADESÃO AO CÓDIGO
DE CONDUTA SCHWAN COSMETICS DO BRASIL E DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

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

Declaro que recebi, tenho conhecimento das práticas e normas estabelecidas no 
presente Código e me comprometo a cumprir e zelar pela sua observância permanente, 
não tendo nada a reportar e ciente de que qualquer caso de descumprimento deste, deve 
ser imediatamente comunicado ao Comitê.

Resguardar a nossa empresa é dever de todos! 

Nome completo:

Matrícula:

Departamento:

Data:

Ass:

ANEXO




