



















Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano     
    

CCCCÓDIGO DE ÓDIGO DE ÓDIGO DE ÓDIGO DE     
CONDUTA E ÉTICACONDUTA E ÉTICACONDUTA E ÉTICACONDUTA E ÉTICA    
PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL    












 















             
             
            
              









       














 

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    













   


            
            



              
          



               



             
          




























 

 ÂÂÂÂMBITO E APLICAÇÃOMBITO E APLICAÇÃOMBITO E APLICAÇÃOMBITO E APLICAÇÃO    
















              




           
          

           

 
    

 
            







     

            
          








          


            
            




 PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃOPRINCÍPIOS DE ATUAÇÃOPRINCÍPIOS DE ATUAÇÃOPRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO    











 




            





            

          
  
         
           

            






          
          





          

           

             


             
               





            











     

             
            




  
          
           
    

            



 

            



          
       
          



  






            




           
            
           
     







 















           
           





  

            







         




           
         




           
               


    
            


            




 


 RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADASRELAÇÕES COM PARTES INTERESSADASRELAÇÕES COM PARTES INTERESSADASRELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS    






         

           






 
           

 

         





















































            




 


           

            








 













 

 DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS    












 

   
             



   
         
          



            
          
         












 APROVAÇÃO DO PRESENTE CÓDIGO DE APROVAÇÃO DO PRESENTE CÓDIGO DE APROVAÇÃO DO PRESENTE CÓDIGO DE APROVAÇÃO DO PRESENTE CÓDIGO DE 
CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONALCONDUTA E ÉTICA PROFISSIONALCONDUTA E ÉTICA PROFISSIONALCONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL    


