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Carta do  
Chief Executive Officer  

Hoje, tenho o prazer de compartilhar com vocês o Código de 
Conduta da Stellantis. Este Código define os princípios de nossos 
comportamentos éticos diários e descreve como nós protegemos 
nossa força de trabalho, conduzimos negócios, interagimos com 
entes externos e gerenciamos nossos ativos e informações.

Ao iniciarmos nossa jornada como uma nova empresa, eu 
quero destacar a importância de duas palavras fundamentais 
que levarão o nosso Grupo ao auge da respeitabilidade e do 
desempenho: diversidade e integridade.

Nós, como membros da força de trabalho da Stellantis, viemos 
de vários países com diferentes culturas e experiências profissionais. Este é  nosso orgulho pessoal e  
nossa força em comum. Nosso compromisso com um local de trabalho diverso e inclusivo garante que 
valorizamos a contribuição de todos para o sucesso da Stellantis, noção essa que está incorporada em 
seu nome.

Com integridade, garantimos o cumprimento das leis, regulamentos e melhores práticas, que nos 
ajudam a oferecer veículos e serviços seguros e de alta qualidade aos nossos clientes. Integridade 
é uma fonte de competitividade, a base para o nosso crescimento sustentável e a forma de 
construirmos, dia após dia, nossa reputação como uma empresa na qual nossos clientes,  força de 
trabalho e parceiros de negócios podem confiar e contar.

Todos devemos conhecer as regras e sempre seguir o Código. A conformidade não é uma opção, ela é 
obrigatória. O que quer que façamos, sempre o fazemos com integridade.

Se vir algo que você considere que possa ser uma violação ao Código, será sua responsabilidade se 
manifestar, para apoiar os mais altos níveis de integridade e comportamento ético. Não deve haver 
dúvidas de que a denúncia destes assuntos é segura. A Empresa sempre protegerá você de qualquer 
tipo de retaliação, se a denúncia for feita de boa-fé.

Nós devemos à Stellantis um comportamento exemplar porque todos somos, individual e 
coletivamente, os guardiões da reputação da nossa empresa e da capacidade de operar para sua 
sustentabilidade. Confio em cada um de vocês para assumir o compromisso de agir com integridade 
todos os dias e seguir o Código.

Obrigado.

Carlos Tavares 
Chief Executive Officer
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Por que temos um Código    
de Conduta? 
Bem-vindo ao nosso Código de Conduta. Na Stellantis, a integridade é essencial 
para o nosso negócio. Nosso Código de Conduta expressa essa visão aos nossos 
colaboradores, parceiros de negócios e todos com os quais nos relacionamos. 
O Código reflete os valores fundamentais e nos inspira a fazer a coisa certa em 
todas as circunstâncias. As orientações detalhadas sobre como o Código se aplica 
em situações específicas estarão descritas abaixo nos Princípios e nas políticas e 
procedimentos da empresa a eles relacionados.

O Código se aplica à nossa força de trabalho, que inclui, para efeitos deste 
Código, todos os indivíduos que trabalham conosco em qualquer lugar do 
mundo: colaboradores em tempo integral ou parcial, trabalhadores temporários, 
trabalhadores contratados, diretores e membros do Conselho de Administração 
da Stellantis. Também esperamos que nossos parceiros de negócios, incluindo 
fornecedores, revendedores, distribuidores e parceiros em Joint Ventures, ajam 
com integridade e de acordo com o Código e, em alguns casos, poderemos exigir a 
adoção expressa do nosso Código.

Quais são as nossas 
responsabilidades individuais   
de acordo com o Código? 
Esperamos que a nossa força de trabalho entenda e cumpra os princípios e 
requisitos estabelecidos neste Código em qualquer cenário que possa afetar a 
Empresa, seja durante ou após o horário de trabalho. Isso pode incluir, por exemplo, 
conduta em redes sociais.

Oferecemos treinamento periódico para garantir que nossa força de trabalho 
entenda suas responsabilidades nos termos do Código. É requerido que nossa força 
de trabalho participe desses treinamentos e confirme a sua compreensão e adesão 
ao Código.



Os líderes têm   
responsabilidades especiais?
As pessoas a quem a Stellantis confia autoridade para supervisionar, liderar e 
gerenciar outras pessoas devem ser um exemplo de como cumprir o Código. Elas 
devem dar o tom da integridade nos objetivos e nas operações das suas equipes, 
garantindo que suas equipes entendam o Código. Além disso, os líderes devem ouvir 
ativamente as preocupações dos membros da sua equipe, fornecendo suporte e 
incentivando a denúncia de quaisquer violações ao Código.
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Como o Código se ajusta à lei?
Na Stellantis, estamos comprometidos em cumprir as leis aplicáveis. Isso é fundamental 
para a forma como fazemos negócios, e não é negociável. Em alguns casos, o nosso 
Código pode exigir que façamos mais do que o exigido pela  lei. Nesses casos, 
esperamos que nossa força de trabalho cumpra o padrão mais rigoroso estabelecido 
pelo Código.

Quando denunciar violações 
do Código e o que acontece em 
seguida?  
Se você tiver dúvidas sobre o Código ou tomar conhecimento de uma possível violação 
ao Código ou se tiver quaisquer outras preocupações, você poderá reportá-la através do 
canal de denúncias ou falar com seu líder direto, ou com os Departamentos de Recursos 
Humanos, Compliance ou Jurídico. É sua responsabilidade denunciar suspeitas ou 
potenciais violações ao Código.

Por meio de nossos controles internos e com os serviços de prestadores de serviços 
independentes e especializados, nosso canal de denúncias foi projetado para proteger 
a confidencialidade de quem faz uma denúncia. As denúncias podem ser realizadas de 
forma anônima, a menos que a legislação local disponha de outra forma.

As denúncias serão investigadas, conforme o caso, por investigadores treinados ou 
especialistas no assunto, de forma a maximizar a confidencialidade. Nenhuma outra 
pessoa, incluindo líderes, pode conduzir este tipo de investigações independentes.

Todos os casos denunciados serão monitorados até a sua conclusão. Aplicaremos ações 
corretivas no caso de violações confirmadas ao Código.

Na Stellantis, não permitimos nenhuma retaliação contra qualquer pessoa que faça uma 
denúncia de boa-fé ou que coopere em uma investigação. Qualquer um que retaliar uma 
pessoa que fez uma denúncia de boa-fé estará sujeito  ação disciplinar.
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Como o Código é aplicado?
Esperamos que nossa força de trabalho faça o que é certo e cumpra o Código. 
Quando confirmarmos uma violação ao Código, atuaremos para aplicar medidas 
disciplinares adequadas que podem incluir o encerramento do contrato de trabalho 
ou da relação comercial.

Se você não tiver certeza sobre quais obrigações relativas à conformidade podem 
existir em uma situação específica, entre em contato com seu líder direto, ou com os 
Departamentos de Recursos Humanos, Compliance ou Jurídico, ou faça sua pergunta 
por meio do canal de denúncias. A orientação preventiva pode proteger você e a 
Empresa.

Como o Código é alterado? 
Alterações no Código exigem a aprovação do Conselho de Administração da 
Stellantis. 
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PROTEGENDO NOSSA 
FORÇA DE TRABALHO

Compromisso com a Diversidade e Manutenção 
de um Local de Trabalho Justo e Inclusivo

Garantia de saúde e segurança
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PRINCÍPIO: 

Compromisso com a 
Diversidade e Manutenção de 
um Local de Trabalho Justo e 
Inclusivo 
A Stellantis está comprometida com a diversidade, uma força fundamental. Também 
estamos comprometidos em manter um local de trabalho justo e inclusivo, livre de 
favoritismo, violência, assédio ou qualquer tipo de discriminação, inclusive baseada 
em idade, raça, gênero, orientação sexual ou religião. A Stellantis promove a igualdade 
de oportunidades de emprego e a diversidade, onde todos são valorizados por sua 
contribuição para a Empresa. Endossamos, entre outras declarações, a declaração 
dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas (“ONU”) e a declaração da 
Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais 
no trabalho. Esperamos que nossa força de trabalho seja respeitosa em todas as 
interações profissionais com colegas de trabalho, clientes, visitantes e outros parceiros 
de negócios. Sserá aplicada medida disciplinar apropriada sempre que ocorrer uma 
violação.

EXEMPLO
Uma colaboradora sofreu investidas sexuais indesejadas de um 
colega de trabalho. Ela pediu que ele parasse, mas começou 
a receber mais mensagens impróprias em suas redes sociais 
pessoais. Incentivamos os colaboradores a denunciar esses 
tipos de incidentes, e ações serão tomadas.



PRINCÍPIO: 

Garantia de saúde      
e segurança

A Stellantis promove e incentiva uma cultura de prevenção de acidentes, proteção à 
saúde e consientização dos riscos no trabalho. Exigimos que nossa força de trabalho 
aplique rigorosamente as regras de segurança e permaneça vigilante em todos os 
momentos para identificar possíveis riscos e combatê-los imediatamente. Também 
exigimos que nossos parceiros de negócios ao nos visitar sigam as mesmas regras 
enquanto estiverem em nossas unidades. A Stellantis busca fornecer para sua força 
de trabalho programas adicionais elaborados para promover e apoiar a segurança 
individual, o bem-estar e um estilo de vida saudável.
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CONDUÇÃO     
DO NEGÓCIO

Envolvimento com Práticas Sustentáveis

Nosso Respeito às Leis
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PRINCÍPIO: 

Envolvimento com Práticas 
Sustentáveis

Conduzir o nosso negócio com práticas sustentáveis é um valor fundamental na 
Stellantis. Buscamos atender às demandas do negócio minimizando qualquer impacto 
adverso nas comunidades e  recursos das gerações atuais e futuras.

A Stellantis está firmemente comprometida em agir de forma socialmente 
responsável e em linha com práticas sustentáveis que incluem a garantia de saúde e 
segurança da sua força de trabalho, a proibição de trabalho infantil e trabalho forçado, 
e o cumprimento das normas de proteção ambiental e minerais de conflito.

Proteção Ambiental
A proteção ambiental, notadamente contribuindo para uma economia descarbonizada 
em nosso caminho  para a neutralidade de carbono, é uma de nossas principais 
prioridades. A Stellantis está comprometida com a melhoria contínua do desempenho 
ambiental de suas operações e em cumprir com todos os requisitos legais e 
regulatórios relevantes. Buscamos desenvolver e implementar soluções técnicas 
inovadoras que minimizam os impactos ambientais e maximizam a segurança de 
todas as nossas atividades comerciais.

Para incentivar a utilização segura e ecológica de nossos produtos, fornecemos aos 
clientes e revendedores informações sobre o uso, a manutenção e a desmontagem de 
nossos veículos e demais produtos.

Clientes, Fornecedores e Parceiros de Negócios
A Stellantis também incentiva a adoção e o compartilhamento de práticas 
sustentáveis entre seus parceiros de negócios, fornecedores e revendedores. 
A Stellantis está comprometida com práticas sustentáveis em seus processos 
de compra. A seleção de fornecedores é baseada não apenas na qualidade e 
competitividade de seus produtos e serviços, mas também na sua adesão a princípios 
sociais, éticos e ambientais, mantendo os mais altos padrões de qualidade, e cuidando 
das comunidades onde atuamos.
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PRINCÍPIO: 

Nosso Respeito        
às Leis

Na Stellantis, é nossa responsabilidade coletiva fazer a coisa certa. Começamos a fazer 
isso entendendo e cumprindo as leis e os regulamentos aplicáveis.

Cumprimento das Leis
A Stellantis está comprometida em cumprir todas as leis e  regulamentos 
aplicáveis. Para promover esse objetivo, a Stellantis adotou um programa de 
complianceabrangente, que inclui diretrizes, treinamento periódico, conscientização 
e aconselhamento. Embora seja impossível mencionar todas as leis e regulamentos 
aplicáveis neste Código, vale a pena enfatizar nossas obrigações em cumprir as 
seguintes leis:

Leis e Regulamentos relativos a Emissões e Segurança dos Veículos. Os 
membros da força de trabalho contribuem, no desempenho de suas funções, para o 
comprimento dos padrões regulamentares, garantindo que o Grupo forneça produtos 
e serviços de qualidade com um alto nível de segurança, confiabilidade e desempenho 
ambiental. Em particular, os membros da força de trabalho devem cumprir com os 
padrões de emissão e segurança implementados, tomando as medidas adequadas 
para previnir, identificar e corrigir qualquer não-conformidade com esses padrões. 
Qualquer problema de segurança e emissões dos veículos deve ser relatado 
imediatamente para o seu líder , para os Departamentos de Compliance e Jurídico, ou 
por meio do canal de denúncias.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A Stellantis proíbe a lavagem de dinheiro e o 
financiamento ou a facilitação de qualquer atividade criminosa. A Stellantis possui 
processo para investigar e detectar transações e parceiros de negócios suspeitos, e 
tomará as medidas apropriadas  caso detecte qualquer negócio impróprio.

Regulamentos de Exportação e Comércio. Determinadas leis restringem a 
exportação de certos bens ou tecnologias para países ou indivíduos específicos. 
Outras leis proíbem a realização de negócios de qualquer tipo com certos indivíduos 
ou entidades jurídicas. A Stellantis exige que toda a força de trabalho respeite os 
requisitos internacionais e locais, incluindo regulamentações aduaneiras e fiscais, 
embargos e medidas de controle de exportação.
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Concorrência. A Stellantis proíbe quaisquer práticas comerciais anti-competitivas, 
reconhecendo a importância fundamental de um mercado competitivo, e está 
comprometida em cumprir integralmente todas as leis antitruste e pró-competição 
em vigor nos países em que opera. Os membros da força de trabalho da Stellantis 
trabalharão de forma vigilante para evitar práticas de negócios que representam uma 
violação antitruste.  

Informações Privilegiadas. Nenhum colaborador da Stellantis que possua informações 
não-públicas revelantes deve negociar valores mobiliários de quaisquer entidades 
jurídicas do grupo Stellantis ou divulgar esta informação para terceiros. Informações não-
públicas relevantes são informações que um investidor razoável consideraria importantes 
na decisão de comprar, manter ou vender um valor mobiliário. Isso inclui, por exemplo, 
informações não-públicas sobre resultados financeiros ou operacionais, possíveis fusões 
ou aquisições, planos de marketing ou lançamentos de novos produtos.  

Privacidade e Proteção de Dados. Leis e regulamentos locais cobrem a proteção de 
informações pessoais e privadas. A Stellantis está comprometida em respeitar os direitos 
de privacidade dos membros de sua força de trabalho, clientes, parceiros de negócios e 
outras pessoas ou entidades, além de estabelecer os controles adequados para proteger 
dados pessoais.

Corrupção privada. Além de proibir suborno de agentes públicos (confira as disposições 
antissuborno abaixo), a Stellantis também proíbe a corrupção privada, a saber, o 
recebimento de presentes, convites, vantagens ou pagamentos entre partes privadas, de 
acordo com os requisitos especificados na política relacionada. Toda a força de trabalho 
deve garantir que quaisquer presentes ou convites fornecidos sejam adequados e 
razoáveis, de forma que não influenciem indevidamente o julgamento ou a conduta de 
qualquer parte externa. A transparência é a regra de ouro.

Consulte as políticas detalhadas sobre esses assuntos e leve ao conhecimento dos 
Departamentos de Compliance e Jurídico quaisquer dúvidas ou preocupações.

EXEMPLO
Durante uma reunião de associação profissional, foi proposto 
o compartilhamento de informações, incluindo preço.   
O colaborador da Stellantis deve sair da reunião e 
solicitar que sua saída seja indicada na ata da reunião.
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Trabalho com Governos
Fornecimento de Informações. Todas as informações fornecidas aos órgãos 
governamentais devem ser transparentes, honestas e responsivas a quaisquer 
solicitações dos agentes públicos. Os membros da nossa força de trabalho podem 
ser obrigados a preservar informações relacionadas a consultas de órgãos públicos, 
assim como as relacionadas a litígios pendentes ou que possam ser razoavelmente 
previstos.

Antissuborno. Os membros da força de trabalho são obrigados a recusar todas 
as formas de corrupção. É rigorosamente proibido oferecer, prometer ou dar 
quaisquer presentes, pagamentos ou qualquer coisa de valor para um agente público, 
diretamente ou por meio de terceiros, com o objetivo de fazer um agente público 
agir em violação aos seus deveres e conceder à empresa qualquer benefício ou 
vantagem indevida. Para garantir sua conformidade com a lei e o Código, consulte 
os Departamentos de Compliance e Jurídico antes de dar algo de valor a um agente 
público.

Lobby e Contribuição Política. Qualquer participação da Stellantis no 
desenvolvimento de futuras regulamentações e normas aplicáveis a toda a indústria 
automotiva é conduzida de forma a garantir a transparência e o cumprimento da lei. 
Nenhum fundo ou ativo da Empresa pode ser usado para contribuições a qualquer 
partido político ou candidato. Nossa força de trabalho é livre para participar de 
atividades político-partidárias a título pessoal, privado, e fora do horário de trabalho, 
mas não pode representar a Empresa, nem dar a impressão de que a representa 
em tais atividades. Qualquer esforço para interagir com o governo, para além dos 
assuntos de rotina, exige a aprovação dos Departamentos de Compliance e Jurídico, e 
o departamento responsável por assuntos governamentais. 

EXEMPLO
É necessária uma aprovação do governo para a expansão de 
uma unidade e parece que você não poderá obtê-la a tempo de 
cumprir o prazo do projeto. A abordagem certa é contatar o 
departamento de Relações Institucionais, que poderá ajudá-
lo a obter a aprovação legalmente. Nenhuma outra opção é 
permitida.
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INTERAÇÃO COM 
ENTES EXTERNOS

Evitar Conflitos de Interesses

Apoio às nossas comunidades
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PRINCÍPIO: 

Evitar Conflitos       
de Interesses

Nossa força de trabalho sempre deverá manter o mais alto grau de integridade ao 
lidar com nossos parceiros de negócios e agir exclusivamente no melhor interesse 
da Empresa. Um conflito de interesses surge sempre que os interesses pessoais de 
um colaborador comprometem a sua capacidade de cumprir e realizar objetivamente 
suas responsabilidades em benefício da Empresa. As situações que geram este tipo 
de conflito geralmente envolvem um esforço para obter algum tipo de benefício 
pessoal ou familiar, ou busca de um interesse comercial externo, de forma que entra 
em conflito com os interesses econômicos ou de reputação da Empresa. Nossa força 
de trabalho é obrigada a divulgar conflitos de interesses reais ou potenciais para a 
Empresa, permitindo assim que a Empresa avalie a situação. 

EXEMPLO
Um colaborador está buscando um fornecedor externo para 
um projeto e um de seus familiares participa da licitação. 
O colaborador deve divulgar o possível conflito de 
interesses para o seu gerente e não deve participar do 
processo de seleção.  



PRINCÍPIO: 

Apoio às nossas  
comunidades

A Stellantis entende seu papel fundamental em  oferecer suporte às comunidades 
onde está presente. Qualquer organização dentro do Grupo Stellantis que deseje 
fazer uma doação para entidades beneficentes, educacionais ou outros fins, ou esteja 
envolvida em voluntariado, deve garantir que essas atividades estejam de acordo com 
o Código de Conduta do Grupo, os regulamentos locais e as proibições deste Código 
contra contribuições a partidos políticos ou candidatos a cargos públicos.

21

IN
T

E
R

A
Ç

Ã
O

 C
O

M
 E

N
T

E
S 

E
X

T
E

R
N

O
S



STELLANTIS CÓDIGO DE CONDUTA22



23

GESTÃO DE 
NOSSOS ATIVOS 
E INFORMAÇÕES

Comunicação eficaz

Proteção de nossos ativos

Manutenção de Registros Adequados



PRINCÍPIO: 

Comunicação eficaz

A Stellantis valoriza a comunicação honesta e clara com a sua força de trabalho, 
os clientes, os parceiros de negócios e as comunidades em que conduz negócios. 
Estamos comprometidos em garantir o fornecimento para os clientes e consumidores 
de informações precisas e confiáveis sobre nossos produtos e serviços. Para garantir 
que as informações sobre a Empresa sejam precisas e eficazes, apenas porta-vozes 
autorizados e membros da alta administração podem falar em seu nome. Esperamos 
que nossa força de trabalho cumpram as políticas sobre informações confidenciais e 
manifestações em redes sociais.
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PRINCÍPIO: 

Proteção de nossos ativos

Os membros da força de trabalho são responsáveis pela proteção e uso adequado 
dos ativos, e devem tomar medidas para evitar danos, roubo ou uso não autorizado. 
Isso inclui todos os tipos de ativos, incluindo ativos físicos, intangíveis e financeiros, 
bem como a propriedade intelectual, como patentes, marcas registradas, trabalhos 
protegidos por direitos autorais e segredos comerciais.

A força de trabalho da Stellantis deve proteger as informações confidenciais 
não-públicas que, se divulgadas, poderiam causar danos à Empresa, assim como 
informações confidenciais de terceiros em nossa posse. É imperativo que também 
protejamos as informações de identificação pessoal, e cumpramos toda a legislação 
de proteção de dados aplicável.
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É solicitado a um colaborador que compartilhe nas redes sociais 
fotos ou outros detalhes a respeito de um veículo da Stellantis 
ainda não lançado. A divulgação prematura de informações 
confidenciais é estritamente proibida, pois pode prejudicar 
a competitividade da Stellantis. Em caso de dúvidas, o seu 
líder deverá ser contatado.
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PRINCÍPIO: 

Manutenção de Registros 
Adequados

A condução ordenada dos nossos negócios exige que cada membro da nossa força de 
trabalho gerencie de maneira adequada os registros dos negócios  para que clientes, 
investidores, parceiros de negócios e órgãos governamentais confiem nos mesmos.

A Stellantis mantém um processo de Gerenciamento de Registros que cumpre os 
requisitos legais regulamentares, satisfaz às necessidades de retenção de informações 
de nossos negócios e garante que registros e outros documentos desatualizados ou 
desnecessários sejam descartados corretamente.

Uma parte fundamental dos negócios é a manutenção correta de registros de 
contabilidade. A Stellantis possui controles internos visando garantir que seus 
registros e demonstrações financeiras forneçam uma imagem fiel da empresa, de 
acordo com os padrões contábeis e legais aplicáveis.
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