
 CÓDIGO DE CONDUTA



 Nosso Código de Conduta (o "Código) possui uma estrutura
ética conceitual que pauta o nosso comportamento

empresarial.
 

 O Código está pautado por nossos valores compartilhados,
promovendo nossa ambição e nosso propósito.

 
 

Nosso Propósito
Ser especialistas em

atender bem!
O M & S é  comprometido em

ajudar a construir um mundo
de negócios melhor e para

isso o atendimento de
excelência ao cliente é

primordial. A nossa aspiração  
consiste em atender com

qualidade e  especialização
para que conquistemos a 
 total confiança de nossos

clientes. 

Pessoas que constroem
relacionamentos

duradouros
simplesmente por fazer a

coisa certa.
Pessoas que prezam pelo

respeito, espírito de
equipe, pela inclusão e

integridade.
Pessoas com entusiasmo,

coragem e energia para
entregar sempre o melhor

trabalho.

Nossos Valores 
Quem Somos

Criar valor para o cliente,
valor social e valor

financeiro.

Criar valor a longo prazo
como uma organização 
 de serviços profissionais

confiável e com
atendimento

personalizado.

Nossa Ambição
 

 



Nosso Código de Conduta está organizado em quatro
categorias, contendo princípios orientadores que pautam

nosso comportamento em todos os aspectos da nossa
atividade:

1                                                                                       2                                                                                         
Trabalhando com clientes                                                                           Preservando nossa objetividade                                                    
 e colaboradores                                                                                                                 e especialização                                                                                                                      

 

3                                                                                    4                                                                                           
Protegendo dados  e                                                                                                  Atuando com integridade                                                                                
informações pessoais                                                                                            profissional                                                                                                                                         



             Nenhum relacionamento externo ou com cliente   é mais importante
que a ética, a integridade e a reputação do M & S.      

 
1 -   Trabalhando com clientes. 
Nós nos comprometemos como profissionais, a  manter a confiança em nós
depositada pelo mercado de capitais,  pelo universo jurídico   e demais partes.

Temos coragem e firmeza em nossos desafios para com os clientes, sem medo
de lhes fornecer informações indesejadas.  

Estamos comprometidos  com  a prestação de serviços de qualidade
refletindo nossa capacidade profissional, adequadas às questões e
necessidades específicas dos nossos clientes.

Consideramos não só se   podemos realizar o projeto, mas sim  se devemos
executá-lo.                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               



1.1  -    Trabalhando com órgãos reguladores. 
                                            
Respeitamos as normas e regras profissionais aplicáveis a nós e trabalhamos ativamente
com os órgãos reguladores que supervisionam nossa atividade profissional para garantir
que essas regras e normas atendam às necessidades em constantes mudanças do
mercado.  

1.2 - Trabalhando com os participantes do ecossistemas,
sistemas e demais partes.  
 
Rejeitamos práticas de negócios antiéticas e ilegais, sob todas e quaisquer
circunstâncias.

Trabalhamos de forma coordenada, conforme apropriado, com outros representantes de
nossa profissão em assuntos de interesse público, se for o caso.

Evitamos trabalhar com clientes e outras pessoas cujos padrões sejam incompatíveis com
esse Código.                                                                                                                   

 

 
 



2 - Preservando nossa  especialização e objetividade.

Nossa especialização. . . 
                                            
Estamos comprometidos em manter nossos conhecimentos atualizados e acompanhar
toda atualização legislativa e regulamentar sobre as matérias que regulamentam nossos
área de atuação.

Manter nossa especialização é um ponto primordial no atendimento aos nossos clientes.

Nossa objetividade . . . 
 
Rejeitamos pressões inadequadas de clientes ou de terceiros.

Mantemos e afirmamos nossa objetividade e independência, reconhecendo que elas são
primordiais e a base de nossas responsabilidades profissionais.

Empregamos ceticismo profissional apropriado.                                                                                        

Evitamos relacionamentos que prejudicam ou possam prejudicar nossa objetividade e        
independência.

 



3 - Protegendo dados e informações pessoais.

Respeitamos e protegemos os dados e informações confidenciais obtidos de clientes ou
terceiros, ou a eles  relacionados. Somente compartilhamos essas informações quando há
um objetivo de negócios e, então fazemos isso de acordo com esse Código, com as
normas profissionais e as leis aplicáveis.

Não utilizamos dados confidenciais ou informações pessoais  para obtermos vantagem
pessoal e cumprimos as leis relativas a informações privilegiadas.

Utilizamos as mídias sociais e a tecnologia de forma responsável e respeitamos a
confidencialidade de todos com quem trabalhamos.

Protegemos, obtemos e desenvolvemos o capital intelectual de forma adeuada.
Respeitamos as restrições de reprodução e uso. 

 
 



4 -  Atuando com integridade profissional.
 
Nossa integridade profissional . . .                                           
Cumprimos as leis, normas e regulamentos que se aplicam  a nós em nossa conduta
profissional.

Reconhecemos que cada um de nós é responsável por manter nossos conhecimentos
profissionais atualizados e por compartilhar as melhores práticas e inovações.

Nossa abordagem competitiva . . . 
Competimos com energia e vigor e somos honestas em nosso comportamento
competitivo.

Não oferecemos favorecimentos pessoais para garantir a contratação de nossos
trabalhos.

Documentação do nosso trabalho . . .                                                                  
Documentamos adequadamente os trabalhos realizados para clientes e nossos projetos.                         

 
Nunca destruímos ou alteramos documentos, assim como nunca recomendamos sua         

 alteração ou destruição, por qualquer motivo ilegal ou impróprio.                                        
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Aspiramos  
oferecer qualidade em tudo o que fazemos,

para construir confiança no atendimento aos
nossos clientes. 

 
Nós nos comportamos  

de acordo com os princípios contidos nesse
Código. 

 
Nós promovemos e apoiamos  

o Código em nossas atividades empresariais
diárias. 

 
Afirmamos  

nosso entendimento dos princípios aqui
contidos e do nosso compromisso em cumpri-

los e disseminá-los, na busca de uma sociedade
empresarial mais justa e igualitária. 

 

Nosso compromisso



Acreditamos ser  possível fazer  diferença e para isso
trabalhamos para criar valor de longo prazo aos
nossos clientes, pessoas  e para a sociedade e
também para ajudar a  construir confiança no
mercado de capitais e no mundo jurídico.           
E esse Código é parte essencial desse projeto e
propósito.                                          


