CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO GRUPO NEW PROMOTION
Este Código é parte integrante do Programa de Integridade do grupo New Promotion e
apresenta os valores e princípios que balizam as atividades da empresa, além de
estabelecer, de forma objetiva, as regras de conduta que devem ser observadas e aplicadas
`a todos os envolvidos nas atividades relacionadas a New Promotion.
PALAVRA DA DIRETORIA
Há 21 anos atrás, a New Promotion surgiu no mercado com o objetivo de oferecer
estratégias de marketing promocional criativa e eficaz. Iniciamos nossos trabalhos com a
Nestlé, nossa grande parceira desde então, e durante todos esses anos conquistamos
muitos outros clientes, isso nos permitiu ganhar muito conhecimento em diversos
segmentos e claro, fazer a diferença no mercado de Marketing Promocional.
Nosso lema, desde sempre é: “Somos do tamanho que você precisa, pois, não importa o
tamanho do seu negócio, temos a mesma dedicação e carinho para alcançar os melhores
resultados e conectar a marca e o produto ao consumidor final de forma criativa e eficaz”.
Foram muitos desafios até aqui, alguns obstáculos e muitas conquistas, a maior delas é
nossa equipe de colaboradores, que, diariamente nos dão as mãos e seguimos juntos com
o mesmo objetivo: Tornar a New Promotion cada dia melhor! Acreditamos que é sempre
possível melhorar e, uma das maneiras de seguir evoluindo é estar alinhado com o mercado,
utilizar as melhores práticas de gestão e construir valores reais e atuais que façam toda a
diferença.
Pensando nisso, elaboramos um Programa de Ética e Conduta que ampara os princípios e
normas para nortear a forma como a New Promotion se relaciona com o mercado de Live
Marketing.
INTRODUÇÃO
A Base para qualquer empresa deve ser o comportamento ético, que legitima e preserva os
interesses de todos com quem se relaciona, funcionários, clientes e fornecedores. A
conduta de todos os representantes da New Promotion deve estar norteada nos valores
éticos. Eficiência, competitividade e lucratividade são fundamentais, desde que combinados
com o comportamento ético.
Visando coibir toda e qualquer forma de corrupção na execução das suas atividades, a New
Promotion implementou políticas de governança que incluem um conjunto de mecanismos
e procedimentos internos de integridade.
O programa advém de legislações e comportamentos mercadológicos, sendo denominado
no meio empresarial como compliance, o termo tem origem no verbo em inglês to comply,
que significa agir de acordo com uma regra, instrução interna, ou seja, estar em compliance
é estar em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos. Portanto, manter
a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores, de
acordo com as atividades desenvolvidas pela sua empresa, bem como dos regulamentos
internos, principalmente aqueles inerentes ao seu controle interno. Para tanto, foi instituído
um setor de integridade corporativa independente, responsável pelo monitoramento
contínuo do programa.

O Código e suas Políticas são revisados periodicamente, mantendo assim a New Promotion
em perfeita sintonia com os mais elevados padrões de ética e combate `a corrupção. Esse
código reflete nossas crenças, valores e principalmente como devemos nos comportar no
mundo corporativo.
MISSÃO
Nosso propósito é agregar valor e atingir os melhores resultados junto ao nosso cliente,
acreditamos no poder da comunicação e nas experiências que os consumidores podem
vivenciar. Criamos conexões entre a marca e seu target, estreitamos relacionamento e
potencializamos bons resultados a longo prazo. Acreditamos no constante crescimento
para inovar e surpreender sempre.
VISÃO
Conquistar o mercado brasileiro de live marketing e ser reconhecida como uma agência
parceira, estratégica, criativa e inovadora. Apresentando os melhores caminhos para atingir
sempre os melhores resultados.
VALORES
Acreditamos que as pessoas são o que temos de mais valioso, sabemos que um ambiente
de trabalho saudável contribui para que a equipe siga engajada e feliz, buscando explorar
seu melhor e trazendo excelentes resultados. Respeito pelas pessoas, pelas relações, pelas
diferenças, pelo meio ambiente, pelo dinheiro do cliente e pela inteligência do consumidor
e, ética em todas as relações. Entusiasmo e persistência diante dos desafios, projetos e
ideias. Foco em resultados para a empresa e para os clientes.
ALCANCE
O presente Código de Ética e Conduta tem alcance a toda e qualquer pessoa, física ou
jurídica, que se relacione, direta ou indiretamente, com a New Promotion e deve ser
conhecido por todos os colaboradores.
Todo colaborador que vier a integrar a equipe da New Promotion, bem como todo prestador
de serviço e/ou parceiro comercial que venha a se relacionar com o grupo, deverá tomar
conhecimento deste código, levando-o ao conhecimento das pessoas sob sua
responsabilidade, permitindo a efetiva implementação, devendo agir de forma a adotar e
observar as diretrizes constantes do documento.
COMPROMETIMENTO DA NEW PROMOTION
A New Promotion, através de seu corpo diretivo, bem como os colaboradores, que atuam
em suas dependências, comprometem-se a:
a) Cuidar para que os negócios e as operações estejam alinhados com a Missão e
Valores dispostos no presente código;
b) Assegurar que nossos demonstrativos contábeis e financeiros reflitam com clareza
e consistências a realidade da instituição e de nossas operações financeiras;
c) Desafiar, todos os dias, nossas lideranças a tomarem decisões éticas;

d) Assegurar que sejam cumpridas e respeitadas todas as leis, em todos os âmbitos;
e) Não pactuar com práticas que envolvam qualquer forma de corrupção, seja ela ativa
ou passiva ou em forma de tráfico de influência ou favorecimento ilícito, fraudes,
lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas de atuação;
AMBIENTE DE TRABALHO E IMAGEM DA NEW PROMOTION
A New Promotion zela pela segurança no ambiente de trabalho, com observância `a
legislação trabalhista, garantindo assim todos os direitos de seus colaboradores e
funcionários.
Não são permitidos no ambiente da New Promotion a ocorrência de quaisquer ilícitos, seja
com subornos, extorsões ou qualquer outra vantagem indevida que possa caracterizar
imoralidade, ato de improbidade ou até mesmo corrupção.
Não são permitidos no ambiente de trabalho da New Promotion, inclusive nas atividades
externas, atos de agressão, ameaça, assédio, constrangimento e/ou discriminação. Bem
como, comportamento público inadequado ou exercício de atividade socialmente reprovável
ou que caracterize conflito de interesse em relação as atividades da empresa.
Os colaboradores são encorajados a disseminar tais condutas, que ferem este código e as
Políticas de Integridade. É dever de todos promover a integridade, de forma a respeitar as
diferenças individuais, repudiando discriminação por raça, sexo, gênero, nacionalidade, cor,
idade, religião, cunho político e posição social.
Os gestores obrigam-se a adotar medidas para evitar conflitos no ambiente de trabalho,
valendo-se do poder institucional que lhes é atribuído pelo cargo para preservar o respeito
às normas trabalhistas, com valorização do capital humano, orientando e motivando os
colaboradores a criarem um ambiente de trabalho saudável e propício à qualidade de
desempenho e produtividade.
A imagem da New Promotion foi construída com base nos valores e princípios constantes
deste Código, praticados diariamente. Todos aqueles que se relacionam com a New
Promotion devem zelar por essa imagem, ainda que não estejam executando qualquer
serviço, mas possam ter relacionamento indireto identificado com a empresa, de forma a
preservar a identidade institucional, evitando usar o nome e a marca, imagens ou
informações da New Promotion em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica,
sem o consentimento dos responsáveis pela New Promotion.
POLÍTICA INTEGRADA – SAÚDE E SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
Para a New Promotion, o ser humano em sua integridade é um valor que está acima dos
demais objetivos e prioridades da Empresa. Nenhuma situação de emergência, produção ou
resultado pode comprometer a saúde ou a segurança das pessoas, a proteção do meio
ambiente e a qualidade dos serviços.
A New Promotion, fornecedora de mão de obra, busca a satisfação de clientes,
colaboradores, fornecedores e comunidades por meio da melhoria contínua de serviços,
processos e sistema de gestão. Para tanto, atua comprometida com a qualidade, com o
controle dos riscos à saúde e à segurança dos colaboradores e com a gestão de aspectos
e a prevenção de impactos ambientais.

Princípios de segurança e qualidade:
- A liderança é a principal responsável pela segurança de todas as pessoas que atuam sob
sua gestão, promovendo todos os esforços necessários para preservar a saúde e a
segurança das pessoas, o desenvolvimento sustentável e a produtividade e eficiência dos
processos;
- Cada colaborador tem a responsabilidade de zelar por sua saúde e sua segurança, assim
como pelas de seus colegas, pelo meio ambiente e pela qualidade dos serviços. Deve
realizar seu trabalho de acordo com os procedimentos, instruções, normas e regras
estabelecidas pela empresa.
- A New Promotion e todos os seus colaboradores se comprometem a buscar a melhoria
contínua em relação à saúde e à segurança das pessoas, ao meio ambiente, a eficácia dos
processos e a satisfação dos clientes com a qualidade dos serviços. Os esforços devem ser
orientados a ações de prevenção, buscando e compartilhando as melhores práticas e
utilizando de forma efetiva o aprendizado em toda a Organização.
SIGILO PROFISSIONAL
Todos devem seguir a política de sigilo profissional entregue no ato da admissão. Os
envolvidos devem manter o sigilo de todas as informações, rotuladas como confidenciais
ou não, pertinentes `a empresa. É vedada a divulgação de informações, de uma parte `a
outra, sob a forma escrita ou verbal, ou de qualquer outro modo apresentada, podendo
incluir, mas não se limitando a: banco de dados, know-how, estruturas societárias, relação
de bens, informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros, cujo acesso ou
ciência se dê em função da relação direta ou indireta com a New Promotion.
É vedada a utilização em benefício próprio ou o repasse a terceiros de: documentos,
trabalhos, metodologias, produtos, ferramentas, marcas, serviços e informações de
propriedade da New Promotion ou de seus clientes e fornecedores.
PATRIMÔNIO E SISTEMA DA INFORMAÇÃO
Os destinatários deste Código devem pautar suas condutas na utilização correta dos
recursos e patrimônio New Promotion, sendo vedada a utilização de recursos, infraestrutura,
serviços e mão de obra para fins particulares. Todos os envolvidos devem responsabilizarse pelo uso de sua conta de e-mail profissional, pela senha e por outros tipos de autorização
de uso pessoal e intransferível, incluindo o acesso a sistemas, ficando terminantemente
proibido o compartilhamento de usuário e senhas de acesso.
É vedada a utilização de e-mail corporativo em mídias sociais, websites e fóruns de
discussão não relacionados aos trabalhos da New Promotion.
O acesso ao banco de dados é filtrado e concedido pela área de TI, conforme
atividade/cargo exercido pelo usuário, devendo usar as informações somente para as
atividades institucionais da New Promotion. Para garantir a observância da segurança da
informação, todo colaborador assina e mantém atualizado o Termo de confidencialidade e
utilização de Senhas fornecido pela empresa e mantido em seu dossiê.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nenhum colaborador, funcionário e/ou prestador de serviço está autorizado a expressar
opiniões em nome da New Promotion, independentemente do conteúdo e motivação,
devendo usar os canais de comunicação profissionais em consonância com as diretrizes
desse Código.

Toda a comunicação social da New Promotion é realizada pela equipe de comunicação
social, que exerce suas atividades de acordo com os valores e princípios da New Promotion.
RELACIONAMENTO COM TERCEIROS (FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS)
Todas as relações comerciais com terceiros deverão compartilhar visões semelhantes no
que diz respeito a ética e política sócio ambientais, para tal, a escolha dos contratados
deverá considerar os valores e princípios da New Promotion, sendo vedado qualquer
relacionamento com terceiro que esteja envolvido em práticas ilícitas no desempenho de
suas atividades.
BRINDES E HOSPITALIDADE
Presentes e brindes institucionais configuram pratica de gentileza e cordialidade entre as
partes de uma relação comercial e poderão ser aceitos desde que não visem `a obtenção
ou concessão de benefícios em negociações, ou que possam criar uma expectativa de
retribuição. Em caso de dúvidas, sempre que o valor estimado do presente ou do brinde
superar R$100,00 (cem reais), comunique-se com seu gestor para avaliação, aprovação e
registros necessários. Não será permitido receber presentes, brindes ou entretenimento de
órgãos ou funcionários públicos.
Convites para eventos com despesas total ou parcialmente custeadas por clientes,
fornecedores ou instituições privadas ou públicas poderão ser aceitos.
Objetos encaminhados a título de prêmio que representem distinção ou homenagem a New
Promotion devem ser encaminhados a Diretoria.
O oferecimento de presentes, brindes, convites, refeições e entretenimento pela New
Promotion aos clientes, fornecedores e outros parceiros deverá ser previamente definido e
aprovado pela Diretoria.
DENÚNCIAS
Desde junho de 2021, a New Promotion possui um canal de denúncia independente e
inviolável, que preserva o anonimato do denunciante. O canal é aberto a qualquer pessoa,
relacionada ou não com a New Promotion, que deseje apontar desvios de conduta ou
violação às regras deste Código de Ética e Conduta, bem como às demais Políticas de
Integridade.
Canais:
compliance@newpromotion.com.br
www.newpromo.com.br/compliance
MEDIDAS DISCIPLINARES
A partir do conhecimento de quaisquer transgressões ao Código de Ética e Conduta, seja
por constatação direta do departamento de compliance da New Promotion, seja por
apuração de denúncia pelo competente canal, serão aplicadas sanções de acordo com a
gravidade do fato, podendo ocorrer desde advertência até demissão ou rescisão contratual,
conforme normas internas e legislação aplicáveis, sem prejuízo das sanções cíveis e penais
cabíveis.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Todas as dúvidas sobre a aplicação do presente Código devem ser direcionadas ao Comitê
de Integridade instituído para acompanhamento de compliance, pelo e-mail:
compliance@newpromotion.com.br.
O Programa de integridade, juntamente com o Departamento Pessoal da New Promotion
estão `a disposição para receber sugestões, críticas ou elogios e para sanar dúvidas que se
fizerem necessárias.
O Código de Ética e Conduta é um documento em constante transformação e deve ser
ajustado sempre que necessário.

