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Kuseni Dlamini, 
Presidente Massmart

Uma Mensagem do 
Presidente da 
Massmart

As crenças que sempre nos separou dos outros – respeito 
pelo indivíduo, serviço aos nossos clientes e buscando a 
excelência – dependem numa base de integridade. Ele sempre 
definiu quem nós somos como Massmart . Sabemos que a 
maneira em que a 

maneira em que tratamos os nossos colegas, fornecedores, clientes e 
principais intervenientes é importante para a nossa reputação, mas 
também tem sido sempre uma parte do nosso DNA. Somos todos 
coletivamente responsáveis e precisamos de defender a integridade em 
nossas palavras e ações ao entregar o nosso propósito-chave de ajudar 
pessoas a poupar dinheiro para viverem melhor .

Talvez ainda mais importante, precisamos falar quando vermos e 
ouvirmos de conduta imprópria. Precisamos de consistentemente tomar 
as decisões éticas certas no que parece ser um mundo cada vez mais 
ambíguo. Este é parte da nossa crença em fazendo bem por fazendo a 
coisa certa, sempre, em todas as áreas e comunidades onde operamos. 
Precisamos de coragem moral e convicção para desafiar proactivamente 
e erradicar comportamentos antiéticos onde quer que possamos 
encontrar. A Massmart está empenhada em ser uma força positiva e 
poderosa para o bom nas economias e comunidades onde operamos .

Como membros do conselho, cometemos ao Código de Conduta Ética 
da Massmart.  Invocamos-lhe para fazer o mesmo, para que possamos 
fazer a Massmart o melhor lugar onde os funcionários possam trabalhar; 
o melhor lugar onde os clientes possam fazer compras; o melhor lugar 
onde os fornecedores possam distribuir suas mercadorias e o melhor 
lugar onde os acionistas possam investir .

Kuseni Dlamini
Chairperson
Massmart Holdings Ltd .

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Guy Hayward, 
CEO da Massmart

Uma Mensagem do 
Chefe Oficial 
Executivo da Massmart

o desejo da Massmart para ser o retalhista mais confiável
da África. Por cada um de nós cometendo a fazer a
coisa certa, independentemente das circunstâncias, vamos
ganhar a confiança dos nosso funcionários, clientes,

fornecedores, acionistas e parceiros de negócio. A confiança é a base 
para todas as relações eficazes, pessoais e comerciais, e então é algo que 
deve ser natural para nós .

Sabemos que as práticas antiéticas em nosso negócio, seja envolvendo 
partes interessadas internas ou externas, têm o potencial de danificar a 
nossa marca, minar a confiança das partes interessadas e manchar a 
nossa reputação. Para ajudar os nossos funcionários a compreender 
plenamente o nosso padrão esperado de comportamento ético, temos 
desenvolvido o Código de Conduta Ética da Massmart, que é consistente 
com a Declaração de Ética da Walmart. Encorajo-vos a ler este Código de 
Conduta Ética .  

Ao praticar esses padrões éticos elevados, e tendo a coragem de falar 
quando não estão sendo seguidos, podemos ajudar a construir e 
sustentar a confiança de todos os nossos funcionários, clientes, 
fornecedores, acionistas e parceiros de negócio .  

Obrigado por tudo que fazem para servir os nossos clientes enquanto 
operando com o mais alto nível de integridade, todos os dias!

Guy Hayward
CEO
Massmart Holdings Ltd .

É

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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A nossa cultura única impulsiona o nosso propósito 
de poupando o dinheiro das pessoas para que eles 
possam viver melhor, e a fundação da nossa 
cultura é um compromisso de operar com integridade

Mesmo quando mudamos para atender às necessidades dos nossos 
clientes, a Walmart vai permanecer fiel aos valores, crenças e 
comportamentos que têm nos guiado sobre os últimos 50 anos . 

Independentemente de onde cada um de nós trabalha em nossa 
empresa global, esta Declaração de Ética é o guia para exemplificar 
a integridade como um associado da Walmart. É um recurso diário 
para a tomada de decisões honestas, justas e objetivas enquanto 
operando em conformidade com todas as leis e nossas políticas. 
Esta Declaração de Ética aplica-se a mim, o conselho de 
administração e todos os associados em todo nível de nossa 
organização . 

Através de seu comportamento ético e vontade de falar para os 
mais altos padrões, ganhamos e mantemos a confiança dos nossos 
clientes, uns aos outros e as nossas comunidades locais. 
Acreditamos no custo diário baixo e nos preços diários baixos, mas 
apenas se realizado através da nossa integridade diária . 

Obrigado pelo seu compromisso à nossa Declaração de Ética. 
Significa mais do que tomar decisões éticas; demonstra que você se 
preocupa com a Walmart, nossa reputação e nossos clientes .

Doug McMillon
President and CEO
Wal-Mart Stores, Inc .

Doug McMillon, 
CEO Wal-Mart Stores, Inc .

Uma Mensagem do
Chefe Oficial Executivo 
da Wal-Mart Stores, Inc.

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Entre em Contato 
Connosco 

0800 20 32 46
massmart@ethics-line .co .za

walmartethics .com
Números de telefone específicos de todos os 

outros países Africanos estão listados na 
parte de trás deste documento

Nosso Código de Conduta Ética irá apresentá-lo aos 
comportamentos e conduta que criam um local de trabalho 
honesto, justo e objetivo, enquanto operando em 
conformidade com todas as leis e nossas políticas. Vai ajuda-
lo a reconhecer situações que possam surgir em seu trabalho 
ou em seu local de trabalho que poderiam ser uma violação 
da nossa ética da empresa. Vai também aprender o que fazer 
se tiver alguma pergunta sobre o que é considerada como 
conduta ética . 

Como o Código de Conduta Ética é 
Organizado
• Dentro da capa, Guy Hayward (CEO da Massmart), Kuseni

Dlamini (Presidente da Massmart) e Doug McMillon
(Presidente e CEO da Walmart) indicam como é importante
para todos nós seguir o nosso Código de Conduta Ética e
relatar qualquer coisa que sentimos pode ser uma violação
daquelas éticas .

• A próxima página apresenta nossas Crenças. Estas são as
crenças fundamentais da Massmart para todas as formas
de conduta, incluindo agindo com integridade .

• A secção de introdução explica que é a responsabilidade
de todos para cumprir o nosso Código de Conduta Ética e
relatar o que sente pode ser uma violação da nossa política
ou legislação . 

• A secção Levantando Preocupações e Falando instrui-lo
como pedir uma opinião antes que tome a ação e como
relatar o que acha pode ser uma violação da ética,
incluindo como fazer um relato anonimamente sem dar
seu nome . 

• Este guia dá-lhe uma visão geral de muitas, mas nem todas
as políticas da Massmart.   Algumas perguntas frequentes
são incluídas para ajudar a explicar melhor as políticas. Há
também exemplos de como este Código de Conduta Ética
e outras políticas da Massmart se aplicam em todos os
países em que operamos .  

Políticas e Leis Locais da Massmart
A Massmart publica várias políticas, este Código de Conduta 
Ética sendo uma delas, que são projetadas para dar aos 
funcionários orientação que é aplicável a todos os locais. É a 
nossa responsabilidade saber todas as políticas que possam 
aplicar para todas as áreas do nosso negócio. Se não tiver 
certeza sobre as políticas que precisam ser aderidas, por 
favor, fale com seu gerente, Gerente de RH, Departamento 
Jurídico ou a Ética da Massmart .

A Massmart conduz negócios em muitos países. Nossos 
funcionários são cidadãos de muitos países. Como resultado, 
nossas operações estão sujeitas a muitas leis, regulamentos, 
políticas, costumes e culturas diferentes. Nossas operações 
precisam cumprir todas as leis, políticas e regulamentos locais 
aplicáveis nos países em que operamos, para além deste 
Código de Conduta Ética. Em alguns casos, as leis de dois ou 
mais países podem entrar em conflito com o Código de 
Conduta Ética. Quando encontrar um conflito, entre em 
contato com a Ética da Massmart para orientação sobre como 
aplicar o Código de Conduta Ética em seu próprio país . 

Usando o Código de Conduta Ética

anónimo e confidencial

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Nossas Crenças

A Massmart é uma organização eticamente 
liderada com base em valores. Nossas 
crenças são os valores fundamentais que 
guiam nossas decisões e a nossa liderança.

Valorizamos cada funcionário, responsabilizamos 
pelo nosso próprio trabalho e comunicamos 
ouvindo  e compartilhando ideias. 

Estamos aqui para servir os clientes, apoiar 
uns aos outros e dar de volta às nossas 
comunidades locais

Trabalhamos como uma equipa e modelamos 
exemplos positivos enquanto inovamos e 
melhoramos cada dia

Agimos com o mais alto nível de integridade por
sendo honestos, justos e objetivos, enquanto 
operando em conformidade com todas as leis, 
políticas e diretrizes

Quando enfrentado com tomar 
qualquer decisão, deve fazer e as 
seguintes perguntas: 

• É consistente com as nossas
Crenças?• Gostaria     que  os  outros   soubessem
disso? 

Respeito pelo
Indivíduo

Serviço para nossos
Clientes

Esforçar para a
Excelência

Agir com 
Integridade

Declaração de 
Visão

A visão de Ética da Massmart é 
promover a apropriação da 

cultura ética da Massmart para 
todas as partes interessadas .

Se a resposta a qualquer pergunta é 
não, então considere se sua ação 
potencial cumpre com nosso Código 
de Conduta Ética. Se não, identifique 
um melhor plano de ação. Se não 
tiver certeza sobre uma decisão, falhe 
com seu gerente, o Departamento 
Jurídico, Gerente de RH ou Escritório 
de Ética da Massmart

Está a tomar a 
decisões certas?

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Quem está coberto pelo Código 
de Conduta Ética

Funcionários e Diretores
O nosso Código de Conduta Ética aplica-se a todos os 
funcionários em todos os níveis da organização, bem como 
todos os membros do conselho de administração da 
Massmart Holdings Limited. Também se aplica para todos os 
funcionários e diretores das subsidiárias controladas pela 
Massmart .

Terceiros 
A Massmart espera que todos os fornecedores, consultores, 
empresas de advocacia, empresas de relações públicas, 
contratantes e outros prestadores de serviços agem-se 
eticamente e de forma coerente com este Código de Conduta 
Ética. Se contratar um terceiro, deve tomar medidas razoáveis 
para garantir que o terceiro está ciente desta Declaração de 
Ética ou Código de Conduta Ética, tem uma reputação de 
integridade e age de uma maneira responsável consistente 
com nossos padrões .

Responsabilidades do Funcionario
Cada funcionário da Massmart tem a responsabilidade de:

• Seguir a lei sempre. Se ver algum funcionário a violar a lei, 
ou se for pedido a fazer algo que acredita pode violar a lei, 
discuta-o imediatamente com o seu gerente ou Ética da 
Massmart .

• Leia e compreenda as nossas Crenças e utilize-as no seu 
trabalho e ao redor do seu local de trabalho cada dia. 

• Aprenda as políticas que se aplicam ao seu trabalho. 
Ninguém espera que um funcionário memorize todas as 
políticas, mas é bom ter uma compreensão básica das 
questões abrangidas por cada política .

• Peça ajuda de seu gerente, a Ética da Massmart ou outros 
recursos da Massmart quando eles têm perguntas sobre a 
aplicação deste Código de Conduta Ética ou de outras 
políticas da Massmart .

• Levante imediatamente qualquer preocupação eles ou 
outros podem ter sobre possíveis solicitações ou atos que 
podem ser uma violação deste Código de Conduta Ética ou 
qualquer outra política da Massmart .

• Levante quaisquer preocupações éticas com um gerente 
ou por entrando em contato com a Ética da Massmart. Se 
levantar uma preocupação de ética através de um gerente 
e a questão não é resolvida, em seguida, levantá-lo 
novamente através de um gerente diferente ou através da 
Ética da Massmart. As várias maneiras de levantar 
preocupações são descritas em mais detalhe mais adiante 
neste guia.

• Coopere com as investigações da Massmart e relate todas 
as informações verdadeiramente . 

A Ética é sobre fazendo a
coisa certa, mesmo se 
ninguém está olhando

Guy Hayward
Massmart CEO

Introdução

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Responsabilidades Adicionais 
para a Gestão

Todos os funcionários da gerência são responsáveis pela 
criação de um ambiente que incentiva a conformidade com 
nosso Código de Conduta Ética. A supervisão das práticas do 
negócio responsável é tão importante como a supervisão do 
desempenho. Para ajudar-nos a manter os mais altos padrões 
éticos, deve:
• Contatar a Ética da Massmart se tiver conhecimento de 

uma questão de ética abrangida pelos Critérios 
Imediatamente Relatáveis na Página 11, ou para assistência 
com o manuseio de uma questão ou preocupação ética .

• Encontre com seus subordinados diretos periodicamente 
para revisar Nossas Crenças e nosso Código de Conduta 
Ética .

• Se houver um conflito entre nossos padrões éticos e 
objetivos de negócio, assegure-se de que nossa ética 
sempre vem primeiro .

• Lidere por exemplo e incentive seus funcionários para 
agirem com integridade em todos negócios para evitar 
mesmo a aparência de uma violação dos nossos padrões 
éticos .

• Se uma questão de ética surgir com um de seus 
funcionários, assegure-se de que outros funcionários em 
sua área não estão fazendo o mesmo erro .

• Assegure uma comunicação aberta incentivando os 
funcionários no departamento ou divisão para fazer 
perguntas sobre nosso Código de Conduta Ética . 

• Nunca encubra ou ignore qualquer problema antiético. 
Aborde o assunto oportunamente e procure orientação se 
necessário .

• Agradeça funcionários que levantam questões . 

• Nunca vitimize contra ninguém para ter levantado uma 
questão de ética, auxiliando em uma investigação ou 
participando de qualquer processo relativo a uma alegada 
violação de qualquer regulamentação governamental, lei 
ou regra ou alegada fraude contra acionistas . 

• Quando uma preocupação ética é levantada, não interfira 
com qualquer investigação no assunto . 

• Incentive o autorrelato de violações de conduta de 
negócios. Se um funcionário voluntariamente relatar que 
estava envolvido numa violação de ética, o autorrelato 
pode ser considerado como um fator atenuante ao 
determinar como tomar a ação disciplinar adequada . 

Disciplina para Violações
Acão disciplinar apropriada até e incluindo a terminação do 
emprego, pode ser tomada contra qualquer funcionário que 
viole o nosso Código de Conduta Ética, ou leis, regulamentos, 
ou políticas aplicáveis.

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Levantando Preocupações & Falando

Mesmo se é a minoria
de um, a verdade é a 
verdade

Mahatma Gandhi
Pacifista e Filósofo 
(1869 – 1948)

Todos nós devemos nos esforçar constantemente para 
manter um ambiente de trabalho que incentiva os 
funcionários a levantar preocupações sobre possíveis 
violações do nosso Código de Conduta Ética. Muitas vezes 
ouvimos histórias de outras empresas onde os funcionários 
estavam cientes de problemas, mas não se sentiram à 
vontade para se apresentar. Ninguém deveria ser assim na 
Massmart. Por favor, relate possíveis questões relacionadas 
com a ética imediatamente para que possam ser resolvidas 
antes de desenvolver mais graves consequências. A Massmart 
proíbe a vitimização contra qualquer funcionário que levanta 
uma preocupação

No curso normal do negócio, pode encontrar uma situação 
em que não tem a certeza se a sua conduta viola ou não o 
Código de Conduta Ética. Quando tiver uma pergunta de 
ética, é incentivado a entrar em contato com a Ética da 
Massmart para uma opinião verbal ou escrita antes de tomar 
uma ação.

O que acontece quando uma 
preocupação de Ética é 
levantada?

A Massmart leva todas as preocupações relatadas 
seriamente. Investigamos confidencialmente as alegações 
éticas para determinar se qualquer legislação, política ou o 
Código de Conduta Ética foi violado. A Massmart tem um 
interesse convincente em proteger a integridade de cada 
investigação, incluindo proteger aqueles relatando e 
testemunhas de assédio, intimidação e retaliação; 
protegendo as provas de serem destruídas; assegurando que 
o testemunho é honesto, bem como identificando e 
abordando causas raiz. Se relatar uma violação, a Ética da 
Massmart vai envidar todos os esforços para manter a sua 
identidade privada e segurar quaisquer dados relativos à 
investigação. A Ética da Massmart pode também 
razoavelmente impor uma exigência de que as testemunhas 
devem manter em estrita confiança seu papel numa 
investigação particular. Nesses casos, deve manter a 
confidencialidade e não discutir o seu relatório, ou o 
processo de investigação, com outros. A Ética da Massmart 
geralmente não divulga detalhes de investigação, mas você 
será informado do estado da investigação.

Os pedidos de opiniões podem 
ser submetidos à Ética da 
Massmart sub a opção de 
“Pedido para Orientação” em  
www .walmartethics .com ou
através da Linha de Ética da 
Massmart ou Ética da Massmart
 .

Opiniões de Ética 

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.



Vitimização contra os funcionários que 
suscitam preocupações ou fazem 
preguntas sobre má conduta não 
será tolerada. As preocupações devem 
ser levantadas de boa fé, que significa
que foi feita uma tentativa genuína de
fornecer informações honestas e 
precisas, mesmo que seja provado mais 
tarde que você enganou-se. A Massmart 
reserva-se o direito de disciplinar qualquer
pessoa que faz uma false acusação ou que 
age indevidamente. No entanto, se um 
funcionário relatar voluntariamente que estava 
envolvido em uma violação, o autorrelato pode ser 
considerado como um fator atenuante ao determinar a ação 
disciplinar apropriada a tomar .

A Massmart não termina emprego, despromove ou caso 
contrário, discrimina contra funcionários por levantarem 
preocupações. É igualmente importante que os colegas de 
trabalho não isolem os funcionários que levantaram 
preocupações – esses funcionários devem ser tratados com 
respeito. Qualquer mudança no tratamento para um 
funcionário que tem levantado uma preocupação poderia ser 
vista como uma forma de vitimização .

A Massmart tem um processo estabelecido para lidar com 
questões de vitimização. Os funcionários que acreditam 
foram expostos à vitimização depois de levantar uma 
preocupação de ética devem relatar a questão via a Linha de 
Ética da Massmart . 
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Não Vitimização
Os funcionários que apresentam preocupações 
desempenham um papel importante na manutenção de um 
local de trabalho saudável, respeitoso e produtivo, bem como 
protegendo nossas partes interessadas. Estes funcionários 
ajudam a nossa empresa abordar problemas cedo – antes de 
se desenvolverem consequências mais graves. É importante 
para cada um de nós criar um ambiente de trabalho 
onde todos possam suscitar preocupações de 
questões éticas sem medo de vitimização

Como Levantar uma Preocupação
A Massmart fornece uma variedade de recursos para poder 
levantar uma pergunta ou preocupação. Dependendo da 
natureza da questão, pode ser mais fácil falar sobre sua 
preocupação diretamente à pessoa responsável, assim 
fornecendo a pessoa com a oportunidade de clarificar a 
situação. Se não se sentir confortável conversando com a 
pessoa responsável, então deve consultar um dos recursos 
listados ao lado. O autorrelato é incentivado e pode ser 
considerado ao determinar a ação disciplinar apropriada.

Use o Processo de Comunicações de 
Porta Aberta 
O Processo de Comunicações de Porta Aberta é a maneria    

 mais direta de expressar qualquer preocupação com 
 um gerente. Se acredita que seu gerente imediato 
 está envolvido no problema, discute o problema 

 com o próximo nível de gestão, alguém que não
 está envolvido ou use um dos outros recursos

 descritos abaixo

Contato com a Ética da Massmart 
A Massmart tem uma Linha de  
    Ética da Massmart, que está  
     disponível para funcionários 24 
       horas por dia, sete dias por 
       semana e está equipada para 
        lidar com a maioria das 
       línguas locais. A Linha de 
      Ética da Massmart é gerida 
     por uma organização que  

opera independentemente da 
Massmart e, na medida do 
possível (e em conformidade com 

E-mail
Massmart@ethics-line .co .za

Website
www .walmartethics .com

Informações de Contato 
Linha de Ética da 
Massmart

África do Sul: 0800 20 32 46

Números telefónicos 
específicos para outros países 
Africanos estão listados na 
parte de trás deste documento . 

SMS 
África do Sul: 32846

Resto da África: +27 72 014 4445

os regulamentos locais), os chamadores 
      podem permanecer anônimos. Em todos os casos, a 

privacidade dos funcionários vai ser respeitada à máxima 
medida possível sob a lei. O Centro de Atendimento vai 
retransmitir a informação à Ética da Massmart e vai fornecer 
o funcionário um número de referência. Informações de
contato para a Linha de Ética da Massmart são fornecidas
abaixo. Os Critérios Imediatamente Relatáveis delineados na
página 11 devem ser relatados através destes canais

FALA COM CLAREZA
PARA O BOM

Fone

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Critérios Imediatamente Relatáveis
Os funcionários podem levantar preocupações quanto à conduta 
que pode violar o nosso Código de Conduta Ética através dos 
vários canais listados na secção de Levantando Preocupações & 
Falando. No entanto, há certos tipos de alegações que devem ser 
imediatamente relatados à Ética da Massmart. Eles são:

1 . Suborno
• Fornecendo, oferecendo, prometendo, solicitando ou 

recebendo qualquer benefício impróprio ou não ganho .

• Qualquer violação da Política Global de Anticorrupção ou 
procedimentos relacionados, bem como quaisquer legislações 
e regulamentos relevantes sul-africanos sobre corrupção e 
suborno, como listados abaixo .

• Todas as violações suspeitas de leis de anti suborno também 
devem ser relatadas, incluindo eventuais violações das 
restrições de anti suborno no Ato de Práticas Corruptas 
Estrangeiras dos EU (FCPA) e o Ato de Suborno do Reino 
Unido . 

2 . Má Conduta do Funcionário/Oficial Sénior
• Violações do Código de Conduta Ética dos oficiais da 

empresa, funcionários seniores ou subordinados diretos 
para qualquer CEO Divisional . 

• Interferindo com auditorias ou controlos internos, falsificando, 
deturpando ou destruindo registos financeiros, relatórios, ou 
dados, ou indevidamente escondendo, alterando, ou 
manipulando registos financeiros, relatórios ou dados . 

5 . Hacking de Sistemas de Informações
• Qualquer conduta envolvendo um funcionário 

maliciosamente ganhando o acesso não autorizado aos 
sistemas de informações da empresa . 

6 . Reputação Global da Marca Corporativa

Riscos
• Ameaças à vida humana, escravidão ou trabalho forçado, 

tráfico humano ou trabalho infantil .

• Má conduta criminosa, tais como:

• Burlas com ofertas, fixação de preços, divisão ou 
alocação do mercado ou cliente, ou outros conluios 
anticompetitivos .

• Abuso de Informações Privilegiadas .

• Sanções de Comércio e violações do regulamento de 
exportação .

• Branqueamento de Dinheiro . 

Lista de Verificação ao 
entrar em contato com a 

Linha de Ética da Massmart
- Alegado delito que está a relatar

- Data e hora do delito

- Nomes de pessoas envolvidas no delito

- Como foi o delito cometido

- Onde aconteceu o delito

- Há algumas testemunhas
3 . Fraude ou Roubo Maior que  US$100,000          

     e  Envolvendo um Funcionário                        

4 . Registos e Contas Incorretas

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Não Vitimização
Relatei uma alegação há seis meses. Desde 
então, meu gerente parou de me incluir em 
várias reuniões. Este é vitimização?

Mudanças significativas em como é tratado pode 
ser vitimização. Se o seu gerente o trata diferente
depois que relatou uma alegação, então deve 
levantar sua preocupação com a gestão através do 
Processo de Comunicação de Portas Abertas ou por 
contatando a Ética da Massmart.

Um de meus funcionários fez uma chamada à 
Linha de Ética da Massmart e fez uma 
reivindicação falsa contra mim. Acho que ela fez 
isso para prejudicar a minha carreira. Posso dá-la 
uma menor classificação em sua avaliação, uma 
vez que ela está, obviamente, tentando espalhar 
mentiras sobre mim?

Devíamos acreditar que os funcionários que relatam 
preocupações fazem-lho de boa fé. Tomando 
medidas contra um funcionário porque o 
funcionário relatou uma preocupação é vitimização 
e pode resultar em ação disciplinar contra si como 
gerente. A vitimização não será tolerada na 
Massmart. Previne um ambiente de relato-aberto e 
incentiva a cultura de medo

A proteção da vitimização só está disponível se 
eu relatar as minhas preocupações através da 
Linha de Ética da Massmart?

A vitimização é inaceitável, não importa como relata 
a sua preocupação, se através da gestão, Recursos 
Humanos ou a Ética da Massmart. Se acredita que 
foi vitimado, relata a sua preocupação com a gestão 
através do Processo de Comunicação de Portas 
Abertas ou entre em contato com a Ética da 
Massmart

P

P

R

R

R
P

P

R

R

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Local de Trabalho sem Álcool e 
Drogas

A Massmart está empenhada em promover um local de 
trabalho seguro e saudável para todos. A posse, solicitação 
ou uso de drogas ilegais, ou estar sob a influência de tais 
drogas, enquanto no trabalho, é proibida e não será 
tolerada.

A Massmart proíbe estritamente o uso indevido de drogas e 
álcool. Todos os funcionários devem garantir que não estão 
prejudicados no seu desempenho e julgamento pelo 
consumo de álcool durante o horário de trabalho. Os 
funcionários não devem apresentar-se ao trabalho sob a 
influência do álcool nem devem consumir o álcool na 
propriedade da empresa. Em alguns casos, os funcionários da 
idade legal de beber podem consumir bebidas alcoólicas em 
eventos patrocinados pela empresa, se o consumo de álcool 
for aprovado antecipadamente pelo CEO Divisional ou pelo 
executivo corporativo para a unidade de negócio 
patrocinando o evento. A Massmart tomará em consideração 
as práticas habituais nos países onde um consumo 
moderado de álcool com uma refeição de negócio é comum.

Prevenção da Discriminação & 
Assédio

Uma de nossas crenças básicas é "o respeito pelo indivíduo". 
Cada um de nós é responsável para criando uma cultura de 
confiança e respeito que promove um ambiente de trabalho 
positivo. Isto significa tratando uns aos outros com justiça e 
cortesia em todas as nossas interações no local de trabalho. 
Estamos empenhados em manter uma força de trabalho 
diversificada e um ambiente de trabalho inclusivo. A 
Massmart proíbe a discriminação no emprego, decisões 
relacionadas com a negociação no comércio na base da raça, 
cor, ascendência, idade, sexo, orientação sexual, religião, 
deficiência, etnia, origem nacional, estado de veterano, 
estado civil, gravidez do indivíduo ou qualquer outro estado 
protegido pela legislação aplicável ou política local. 
Devemos fornecer um ambiente livre de discriminação para 
nossos funcionários, clientes, membros e fornecedores.

Liderando com Integridade no Nosso 
Local de Trabalho

O Comércio deve 
aproveitar do poder da 
ética, que está assumindo 
um novo nível de 
importância e poder . 

A Massmart proíbe estritamente o 
uso indevido de drogas e álcool.

Acreditamos em um 
ambiente de trabalho 
positivo e respeitoso 

para todos os 
funcionários.

James A . Joseph
Antigo Embaixador dos EUA para África do Sul

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Acreditamos em tratar uns aos outros com respeito, seja se 
for um colega, fornecedor, cliente ou qualquer um fazendo 
negócio connosco . 

Assédio é a conduta que interfere inapropriadamente ou 
injustificadamente com o desempenho do trabalho, diminui 
a dignidade de qualquer pessoa ou cria um ambiente de 
trabalho intimidante, hostil ou de outra forma ofensiva com 
base no estado de um indivíduo legalmente protegido. A 
conduta verbal, visual ou física de natureza sexual não é 
aceitável no local de trabalho e pode ser determinada como 
assédio sexual. Exemplos incluem:

• Avanços sexuais, pedidos de favores sexuais, linguagem 
sexualmente explícita, piadas indelicadas, observações 
sobre o corpo ou actividades sexuais de uma pessoa .

• Exibindo fotos ou objetos sexualmente sugestivos, olhares 
sugestivos, olhar mal-intencionado ou engajando  em 
comunicação sugestiva em qualquer forma .

• Toque inapropriado, ambos desejáveis e indesejáveis . 

Também proibimos outras formas de assédio baseadas no 
estado de um indivíduo legalmente protegido, como:

• Usando insultos ou estereótipos negativos .

• Brincando, provocando ou gracejando verbalmente .

• Atos intimidantes, como maltratando ou ameaçando .

• Qualquer outra conduta que mostre hostilidade no 
sentido de desrespeito para ou má tratamento de um 
indivíduo com base no estado de um indivíduo 
legalmente protegido . 

A conduta de assédio no local de trabalho, tal como a 
descrita acima, é proibida independentemente de ser 
desejada ou indesejada e independentemente de se os 
indivíduos envolvidos são do mesmo ou diferente sexo, 
orientação sexual, raça ou outro estado. Mais uma vez, a 
Massmart proíbe a vitimização e não vai terminar o 
emprego, despromover ou discriminar contra funcionários 
por relatando preocupações.

Conduta Inapropriada
Acreditamos na manutenção de um ambiente de trabalho livre de 
conduta imprópria, como linguagem, gestos ou conduta obscena, 
profana, bruta, violenta, discriminatória, maltratos ou similarmente. 
A Massmart não vai tolerar tal conduta, que viola nossa crença de 
respeito para o indivíduo .

Enquanto publicando informações on-line pode ser uma ótima 
maneira de se conectar com os outros, conduza-se sempre on-line 
de uma forma que é coerente com a Ética da Massmart e Nossas 
Crenças. Conduta imprópria do tipo descrito aqui é estritamente 
proibida, mesmo se ocorrer online .

Salário & Recompensas

Somos cometidos para:

1 . cumprir plenamente com todas as leis e regulamentos aplicáveis 
lidando com questões salariais e horas, incluindo o trabalho fora do 
horário, refeições e descanso, férias, pagamento de horas extras, 
pagamento de cessação do emprego, requisitos salariais mínimos; e

2 . práticas justas e equitativas relativas ao salário e recompensas .

Como funcionários da Massmart, devemos:

• Cumprir plenamente todas as políticas e procedimentos 
relacionados a questões de salário e recompensas,

• Cumprir plenamente todas as leis e 1regulamentos aplicáveis 
relativos a questões de salário e recompensas,

• Relatar quaisquer violações relacionadas com a remuneração e 
horas de trabalho ou outras condições básicas de leis ou políticas 
de trabalho através do Processo de Comunicação de Portas 
Abertas ou entrando em contato com a Ética da Massmart .  

É uma violação da legislação trabalhista e política da Massmart para 
trabalhar sem compensação ou para um supervisor pedir-lhe a 
trabalhar sem compensação. Nunca deve executar qualquer 
trabalho para Massmart sem compensação

Assédio no local de trabalho é 
proibido independentemente de 
se é desejável ou indesejável.

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Conflito de Interesse

Geral
Temos uma responsabilidade a todas as nossas partes 
interessadas para tomar decisões estritamente com base nos 
interesses da Massmart, sem ter em conta o ganho pessoal. 
Um conflito de interesses pode surgir quando nosso 
julgamento pode ser influenciado, ou pode parecer ser 
influenciado, pela possibilidade de benefício pessoal. Mesmo 
se não é intencional, a aparência de um conflito pode ser tão 
prejudicial à sua reputação (bem como a reputação da 
Massmart) como um conflito real. Devemos estar sempre à 
procura de situações que possam criar um conflito de 
interesses e fazer tudo o que pudermos para evitar isso .

É sua responsabilidade para dizer o seu gerente sobre 
qualquer situação que acha que cria, ou pode criar, um 
conflito de interesse. Gerentes são solicitados a trazerem tais 
assuntos à atenção da Ética da Massmart para 
aconselhamento. Pode também entrar em contato com a Ética 
da Massmart com quaisquer inquéritos que possa ter .

Situações de conflito de interesses podem surgir de várias 
maneiras. As seguintes secções delineiam algumas das 
possibilidades .

Investimentos Financeiros
Tem a responsabilidade de certificar-se de que suas 
actividades pessoais financeiras não estão em conflito com 
suas responsabilidades para com a empresa. Um conflito de 
interesse financeiro pode surgir quando seu julgamento pode 
ser influenciado, ou pode parecer como sendo influenciado, 
pela possibilidade de ganho pessoal financeiro . 

Exemplos de investimentos financeiros conflitantes são:
• Interesse financeiro em um fornecedor da Massmart, se um 

funcionário tiver um envolvimento direto ou indireto no 
nosso negócio com esse fornecedor .

• Recebendo uma indemnização pessoal de um fornecedor, 
se um funcionário tiver um envolvimento direto ou indireto       
no nosso negócio com esse fornecedor .

• Usando informações confidenciais da empresa para ganho 
pessoal . 

Além disso, a posse de ações mantidas pelo concorrente com 
um valor de mercado superior a R1,000,000 deve ser 
divulgada por escrito à Ética da Massmart. A Ética da 
Massmart irá determinar se ou não um conflito, ou um 
potencial conflito, existe e como deve ser manuseado.

Emprego Externo 
Os funcionários devem evitar o emprego ou os interesses 
externos que possam criar, ou dar a aparência de criar, um 
conflito de interesses. Por exemplo, os funcionários de gestão 
que trabalham para um concorrente são considerados com 
um conflito. Os funcionários não permanentes devem verificar 
com seus gerentes antes de aceitar emprego com um 
concorrente para determinar se existir um conflito. Fatores 
para consideração incluem a semelhança de cargo e 
responsabilidades de trabalho. Da mesma forma, os 
funcionários não podem trabalhar para um fornecedor se eles 
têm qualquer influência (direta ou indireta) sobre o produto 
do fornecedor ou o negócio do fornecedor com a Massmart .

Os funcionários podem operar e trabalhar em um negócio 
paralelo, desde que não crie um conflito de interesse com o 
seu trabalho na Massmart. Isto significa que o negócio 
paralelo não pode interferir com suas responsabilidades como 
um funcionário da Massmart, ser semelhante na natureza ao 
seu papel como um funcionário, beneficiar do uso de ativos 
da Massmart, fornecer produtos para Massmart ou refletir 
negativamente na Massmart . 

Se tiver uma pergunta sobre se o emprego exterior é um 
conflito potencial, entre em contato com seu gerente ou a 
Ética da Massmart . 

Antigo Emprego
Um conflito de interesse pode existir se um ex-funcionário 
está apresentando-se à Massmart em uma área em que o 
funcionário trabalhou ou teve influência enquanto 
empregado na Massmart. Se o antigo funcionário era um 
oficial da Walmart, um conflito pode existir 
independentemente da área em que trabalhou o oficial . 

um fornecedor, a Massmart não vai negociar com esse 
funcionário por um período de um ano após a sua separação 
se o ex-funcionário está lidando com uma área de negócios 
em que ele ou ela trabalhou ou tinha influência de negócio. A 
Massmart não vai negociar com antigo oficiais para um 
período de um ano, independentemente da área em que o 
antigo oficial trabalhou. A Ética da Massmart pode, em 
parceria com lideres seniores de negócio, determinar que um 
período de tempo diferente é razoavelmente justificado nas 
circunstâncias. Todas as determinações de conflitos devem ser 
submetidas à Ética da Massmart em antecedência para uma 
opinião escrita .

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Relacionamentos Pessoais com 
Fornecedores 
Os funcionários não devem ter relacionamentos sociais ou 
outros com fornecedores se o relacionamento daria a 
perceção de que uma influência comercial está sendo 
exercida. Acreditamos que nossos relacionamentos com 
fornecedores são baseados em práticas comerciais eficientes, 
justas e lícitas. A seleção dos fornecedores deve ser feita com 
base em critérios objetivos, incluindo a integridade, 
qualidade, preço, entrega, adesão a horários, adequação do 
produto, manutenção de fontes adequadas de abastecimento 
e as práticas e procedimentos de compra da Massmart .

Deveríamos tratar nossos fornecedores com respeito, justiça e 
honestidade. Não devíamos tirar vantagem indevida de um 
fornecedor usando a influência dos negócios da Massmart. 
Devíamos também esperar que os nossos fornecedores sigam 
todos os requisitos legais aplicáveis nas suas práticas 
comerciais, bem como conformando com os nossos padrões 
de fornecedor . 

Se acreditar que há uma possibilidade de ser visto como tento 
um relacionamento inapropriadamente próximo com um 
fornecedor, ou parecer estar exercendo uma influência de 
negócio no fornecedor, informe a Ética da Massmart .

Presentes & Entretenimento
Aceitando qualquer forma de presentes e serviços de 
entretenimento pode causar um conflito, ou o aparecimento 
de um conflito, entre interesses pessoais e responsabilidade 
profissional. A cultura da Massmart é nunca aceitar nenhum 
tipo de presentes ou serviços de entretenimento de qualquer 
fornecedor, fornecedor potencial, agente do governo ou 
qualquer outro terceiro quem o funcionário tem razão de 
acreditar pode estar buscando influenciar decisões ou 
transações comerciais. Funcionários também não podem 
aceitar qualquer tipo de presente ou gratificação de um 
cliente para trabalho desempenhado pelo funcionário numa 
instalação da Massmart, exceto quando exigido pela política 
local ou nacional .

Não podemos aceitar qualquer tipo de itens doados à 
Massmart por fornecedores para fins de angariação de fundos 
para instituições de caridade ou organizações sem fins 
lucrativos. Também nunca deveríamos pedir, aceitar ou 
aprovar de fornecedores fazendo doações em nome da 
Massmart. Além disso, os funcionários não devem fornecer 
uma lista de nossos fornecedores para organizações de 
caridade para fins de angariação de fundos.

Nossa política sobre presentes e serviços de entretenimento 
decorre de nossos valores de transparência completa e 
objetividade e nosso princípio de manter os Custos Diários 
Baixos. Já que tais presentes e serviços de entretenimento 
aumentam o custo de fazendo negócio, tentamos ajudar os 
nossos fornecedores para nos dar custos inferiores em 
produtos por não esperando os presentes e serviços de 
entretenimento que eles podem ter de gastar em outros 
clientes. Como uma empresa multinacional, percebemos que 
podemos encontrar situações em que as práticas locais 
podem influenciar. A Ética da Massmart vai rever estas 
situações numa baso de caso-a-caso

Quando está estabelecendo um novo relacionamento 
comercial, certifique-se de que todas as partes estão cientes 
de nossa política sobre presentes e serviços de 
entretenimento. Em alguns países onde a apresentação de 
presentes é um costume ou tradição, deve explicar 
educadamente esta política a seus clientes e fornecedores, 
especialmente antes de períodos de férias, para poder 
gerenciar expectativas.

A seleção de fornecedores 
deve ser feita na base de 
critérios objetivos.

SÓ DIZ  . . . 

Não Obrigado .

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Membros da família ou qualquer funcionário com quem tem 
um relacionamento pessoal chegado, ou com quem estão 
romanticamente envolvidos. Isto inclui situações em que pode 
ser capaz de influenciar os termos e condições de emprego 
daquele funcionário ou que aquele funcionário pode ser capaz 
de influenciar os termos e condições de seu emprego .

A Massmart se esforça a eliminar os relacionamentos pessoais 
que interferem com o desempenho do trabalho ou que 
podem constituir assédio .

Deve pedir orientação de seu gerente ou a Ética da Massmart, 
ou entre em contato com a Ética da Massmart sempre que 
haja uma questão a respeito de um relacionamento pessoal . 

Ativos da Massmart
Temos uma responsabilidade para com os nossos acionistas 
para usar a propriedade e ativos da Massmart para fins de 
negócios da Massmart e não permitir que eles sejam usados 
para qualquer tipo de ganho pessoal. É responsável por 
mantendo a propriedade da Massmart sob seu controlo e 
deve tomar medidas razoáveis para protegê-lo contra roubo, 
uso indevido, perda, dano ou sabotagem. Onde permitido por 
lei, os funcionários não têm expectativa de privacidade quanto 
ao uso de ferramentas de comunicação da Massmart, como 
Email ou correio de voz. A Massmart tem o direito e faz, a 
monitorização das ferramentas de comunicação, incluindo o 
conteúdo e uso de tais ferramentas

Deve estar sempre ciente de como o ato de aceitar um 
presente ou gratificação pode ser percebido pelo público, por 
outros fornecedores ou por outros funcionários. Ao lidar com 
empresas externas, deve fazer esta pergunta "será que esta 
empresa me ofereceria este presente ou gratificação se eu não 
fosse empregado pela Massmart?" Se a resposta é "não", ou 
não é claro, não deve aceitar .

Ocasionalmente, pode haver momentos em que o retorno de 
um presente seria impraticável ou embaraçoso. Em aquelas 
instâncias raras, o presente deve ser gerido de uma forma 
justa e objetiva que não o beneficie pessoalmente, como doá-
lo a uma organização de caridade. Deve dizer imediatamente 
ao seu gerente e a Ética da Massmart sobre qualquer presente 
que lhe foi oferecido ou recebido se sentir que o presente 
pode ser uma violação da nossa política. Se tiver quaisquer 
perguntas sobre presentes e serviços de entretenimento, deve 
procurar a assistência de seu gerente ou a Ética da Massmart .

Relacionamentos Pessoais com outros 
Funcionários 
Na Massmart queremos manter um ambiente de trabalho no 
qual os funcionários podem desempenhar efetivamente e 
alcançar seu pleno potencial. Somos todos responsáveis pela 
criação de um clima de confiança e respeito e para promover 
um ambiente de trabalho produtivo . 

Um conflito de interesses existe quando você gerencie 
alguém com quem tem um relacionamento romântico, de 
família ou próximo. Um relacionamento de família inclui o 
seguinte: parentes por nascimento, adoção, casamento, 
parceria doméstica ou união civil. Parentes incluem 
cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós ou netos, bem como 
qualquer pessoa que é atualmente um membro de sua 
casa, se ou não são relacionados. Também pode incluir 
outros relacionamentos pessoais próximos, como 
padrinhos. Mesmo se está agindo de boa fé, seu 
relacionamento provavelmente será visto como 
influenciando o seu julgamento. Isto pode danificar o 
moral e prejudicar a produtividade do local de trabalho. 
Portanto, não pode direta ou diretamente supervisionar 
quaisquer 

Na Massmart, procuramos manter 
um ambiente de trabalho em que os 
funcionários podem desempenhar 
efetivamente e alcançar seu pleno 
potencial.

Pergunta…

Será que esta empresa me 
ofereceria este presente ou 
gratificação se eu não fosse 
empregado pela Massmart?

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Local de Trabalho Livre de Álcool & 
Drogas
Pediram-me para fazer um teste de drogas antes de 
aceitar uma promoção em gestão. Este é a norma?

Quando permitido por lei, candidatos de emprego podem 
ser testados para drogas como parte do processo de 
contratação de pós-oferta ou antes da aceitação de uma 
promoção em gestão. Qualquer candidato que testar 
positivo para uso ilegal de drogas não será contratado ou 
promovido e seu emprego pode ser rescindido. Além 
disso, a Massmart pode exigir que se submeta a testes de 
drogas, quando permitido pela legislação local, após 
certas lesões no trabalho ou se houver motivos razoáveis 
para suspeitar que está sob a influência de drogas.

Existe algum lugar onde posso ir para ajuda se eu 
tiver um problema de drogas ou álcool?

A Massmart fornece assistência aos funcionários através 
de um Programa de Bem-Estar do Funcionário, que 
fornece funcionários com acesso a aconselhamento e 
serviços de referência ao lidar com um problema de 
abuso de substâncias. O Programa de Bem-Estar do 
Funcionário pode ser contactado 24 horas por dia, sete 
dias por semana, em 0800 004 770 para suporte 
telefónico.

Estou a participar de uma reunião de grupo 
patrocinado pela Massmart onde o álcool será 
servido. Posso beber álcool enquanto estou lá?

Com aprovação prévia do CEO Divisional ou do executivo 
corporativo para a unidade de negócio patrocinando o
evento, o álcool pode ser servido em alguns eventos 
patrocinados pela empresa. Funcionários da idade legal 
para beber podem consumir álcool nestes eventos.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Prevenção da Discriminação e 
Assédio 
Na sala de chá, outro funcionário me 
chamou de um nome desrespeitoso 
associado com a minha raça. O que devo 
fazer?

Relatar o incidente à gestão imediatamente 
através do Processo de Comunicação de Portas 
Abertas, ou entre em contato com a Ética da 
Massmart.

Um gerente de departamento comente 
regularmente sobre o quão atraente eu sou, 
que faz me sentir desconfortável.  O que 
devo fazer?

Incentivamos-lho a dizer à pessoa para parar. 
Se não sentir confortável falar com a pessoa, 
ou se a actividade não parar, em seguida, 
relate o problema imediatamente à gestão 
através do Processo de Comunicação de Portas 
Abertas, ou entre em contato com a Ética da 
Massmart.

O meu calendário de mesa com piadas 
estereotipadas e sexuais ocasionais é 
apropriado no trabalho?

Não! Poderia ser ofensivo para outra pessoa no 
local de trabalho. Se tiver qualquer dúvida, 
então remova o item do local de trabalho.

Um colega usou uma palavra em uma 
reunião que é ofensiva para me. O que devo 
fazer?

Fale e diga a pessoa se sentir confortável. 
Algumas palavras são universalmente 
ofensivas, mas algumas não são. O colega pode 
não saber que a palavra poderia ser ofensiva 
para outra pessoa. Também pode exercer o 
Processo de Comunicação de Portas Abertas, 
ou entre em contato com a Ética da Massmart.

Conduta Inapropriada 
Um cliente continua a me chamar de maus 
nomes, enquanto está na minha linha de 
saída. O que devo fazer?

Entre em contato com um membro da gestão 
ou o representante de RH em sua loja.

Remuneração e Horas de 
Trabalho
Meu gerente me pede para coletar carrinhos 
de compras todas as noites no meu caminho 
ao meu carro. Isso é aceitável?

Não! Deve dizer ao seu gerente que já 
cronometrou para fora e é uma violação da 
política da empresa para trabalhar fora do 
horário de trabalho. Também deve relatar a 
questão à gestão através do Processo de 
Comunicação de Portas Abertas, ou entre em 
contato com a Ética da Massmart.

Conflito de Interesse 
Eu investi recentemente no programa de 
fundos mútuos do meu banco. O fundo 
pode investir algum do dinheiro em ações 
de qualquer concorrente ou fornecedor. Este 
é uma violação?

Se não tiver um controlo direto sobre a 
estratégia de investimento do fundo, então 
não, não é uma violação

Alguém me disse que eu não posso possuir 
ações em um fornecedor. Este é correto?

Talvez! A restrição é que não pode ter qualquer 
interesse financeiro direto em um fornecedor 
cujo negócio que você tem influência direta ou 
indireta nos termos de sua posição na 
Massmart. Não há restrições contra os 
interesses financeiros dos fornecedores cujo 
negócio você não influência.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Recentemente juntei-me à Massmart e 
possuo mais de aproximadamente 
R1,000,000 de ações em um concorrente-
chave. Devo vender estas ações?

Deve divulgar as informações ao seu gerente 
e a Ética da Massmart.  A Ética da Massmart
irá aconselhá-lo sobre qualquer conflito de 
interesse potencial.

Há uma empresa contratante com quem 
faço negócios como parte da minha posição 
com a Massmart. Eles me perguntaram se 
eu conheço um engenheiro que eles 
poderiam contratar. Meu filho é qualificado 
e gostaria de trabalhar para esta empresa. 
Posso referir meu filho para a posição?

Não. Embora a empresa contratante tenha 
procurado a sua recomendação, pode parecer 
que está usando sua posição com a Massmart 
para conseguir um emprego para seu filho. 
Isso seria um conflito de interesses que 
poderia comprometer a sua reputação como 
o representante da Massmart.

Meu vizinho é um dos meus fornecedores. 
Ele convidou-me e a minha família para 
uma festa de bairro. Seria um conflito de 
interesses se formos à festa?

Não é uma violação para participar, desde que 
a festa é aberta para o bairro e é convidado 
porque é um vizinho, não por causa de sua 
posição dentro da Massmart. Lembre-se de se 
perguntar: se outro fornecedor ou outros 
funcionários soubessem desta situação, 
aparecerá como se está a dar tratamento 
preferencial ao seu vizinho como um 
fornecedor, ou se o fornecedor estava 
tentando influencia-lo?

Nossa equipa está frequentando uma 
sessão de treinamento organizada por um 
fornecedor para aprender sobre um novo 
item que o fornecedor está lançando. O 
fornecedor disse que cada um terá um T-
shirt gratuito por participar na sessão de 
treinamento. Podemos aceitar os T-shirts?

Porque os T-shirts são provenientes do 
fornecedor e não estão relacionados com o 
produto ou ganhando uma compreensão do 
produto, a equipa não deve aceitar os T-shirts. 
Decline educadamente os T-shirts e explique 
o nosso padrão em presentes e serviços de 
entretenimento ao fornecedor.

Fui solicitado a falar num painel em um 
evento patrocinado por um fornecedor. O 
fornecedor ofereceu para pagar todas as 
despesas incorridas por todos os oradores. 
É apropriado que o fornecedor cubra as 
minhas despesas?

Não. Devido ao nosso relacionamento de 
negócio com o fornecedor, a Massmart deve 
incorrer os custos associados com o evento.

Eu trabalho nas finanças e recebi um 
presente de aniversário de um amigo 
pessoal próximo que acontece ser 
funcionário de um fornecedor de 
brinquedos da Massmart. Posso aceitar o 
presente?

Em seu papel, não tem nenhuma influência 
direta ou indireta sobre o relacionamento de 
negócio com o fornecedor, por isso não seria 
uma violação de aceitar o presente de seu 
amigo.

P

R

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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É costume para fornecedores oferecer 
bebidas, tais como café, chá ou 
refrigerantes e outros petiscos pequenos 
durante reuniões de negócios ou visitas às 
suas instalações. Posso aceitar esses 
refrescos?

Pode aceitar refrescos habituais como um 
café, um refrigerante ou um petisco pequeno. 
No entanto, não deve aceitar alimentos e 
bebidas que seriam considerados uma 
refeição.

Um fornecedor com quem trabalho me 
ofereceu dois bilhetes para a Copa Mundial 
se eu pagar o valor nominal para eles. 
Posso comprar os bilhetes?

Não. Embora possa estar a pagar o valor 
nominal para os bilhetes, pode não realmente 
refletir o
valor de mercado do item. Algumas áreas 
permitem a revenda de bilhetes e pode ser 
capaz de fazer um lucro se vendê-los. Isto 
também pode ser considerado como um 
presente de prestígio, porque tendo a 
oportunidade de assistir a um evento 
cobiçado, como a Copa Mundial não está 
prontamente disponível para todos.

Ativos da Massmart
Muitas vezes tenho que viajar para o meu 
trabalho. Posso usar o meu laptop da 
empresa para verificar a minha conta 
bancária online, enquanto estou a viajar?

Sim, contanto que não interfira com o seu 
desempenho de trabalho.

Meu gerente me disse que quando eu viajo 
com meu laptop, eu deveria carregá-lo no 
avião comigo. Este é realmente necessário?

Sim. Ao viajar com um laptop emitido pela 
empresa, deve carregá-lo no avião consigo. 
Não verificado com a sua bagagem. É 
necessário proteger o laptop e as informações 
contidas nele do roubo, perda, uso indevido 
ou danos.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a 
parte de trás deste Código de Conduta Ética. Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente 
ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Liderando com Integridade em Nosso Mercado

         Concorrência Justa & Comércio 
Justo 
Estamos empenhados em cumprir todas as leis de 
concorrência, comércio justo e anti confiança aplicáveis a 
empresas globais. Estas leis ajudam a proteger a concorrência, 
permitem mercados abertos e aumentam a produtividade, 
inovação e valor para os clientes. As nossas políticas e ações 
demonstram o nosso interesse em incentivar a concorrência 
em conformidade com todas as leis de Concorrência e Anti 
Confiança, bem como engajando-se em práticas verdadeiras e 
exatas mercadológicas e de vendas. Ao fazê-lo, vamos 
prosperar como uma empresa e continuar a ajudar os nossos 
clientes em todo o mundo para economizar dinheiro e viver 
melhor. Entre em contato com seu departamento jurídico para 
obter informações específicas sobre a aplicável legislação local 
ou para procurar Conselho .

Desonestidade Intencional
Esforçando pela excelência significa operando nosso negócio 
com alta integridade e nunca conduzindo ou participando de 
actividades enganosas, desonestas ou fraudulentas. Essas 
actividades não são apenas antiéticas, mas podem também 
ser uma violação da lei. Deve gerenciar sua área específica de 
negócios com o máximo de transparência possível. Também 
deve incentivar um ambiente de trabalho que suporta as 
contribuições de seus funcionários e é baseado sobre os 
valores éticos da nossa empresa e Nossas Crenças. Os atos de 
fraude ou de desonestidade são mais suscetíveis de ocorrer 
em ambientes com mecanismos de controlo insuficientes ou 
expectativas irrealistas. Para manter a excelência em nossas 
operações, incentivamos a transparência, honestidade e 
expectativas realistas

Grandes pacificadores são todos
pessoas de integridade, 
honestidade e humildade

Nelson Mandela

Presidente Sul-Africano de 1994- 1998, 
líder antiapartheid, filantropo e estadista 
(1918 – 2013)

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Integridade financeira e 
Irregularidades Contábeis

A Massmart requer registo e relato honesto e preciso de 
informações financeiras a fim de tomar decisões empresariais 
responsáveis. Todos os livros financeiros, registos e contas 
devem refletir com precisão as transações e eventos 
financeiros. Devem obedecer aos princípios contábeis 
geralmente aceites e ao sistema de controlo interno da 
Massmart. Nenhum documento ou registo da Massmart pode 
ser falsificado para qualquer razão. Nenhumas contas não 
divulgadas ou não registadas de fundos ou ativos da 
Massmart podem ser estabelecidas para qualquer propósito

Abuso de Informações 
Privilegiadas 

É ilegal comprar ou vender ações ou outros títulos com base 
em informações materiais, não-públicas ou informações 
privilegiadas. A informação privilegiada é qualquer informação 
material, não pública que um investidor razoável é suscetível 
de considerar importante ao fazer uma decisão de 
investimento. Alguns exemplos comuns incluem informações 
periódicas de vendas ou ganhos para a Massmart Holdings 
Limited ou suas subsidiárias, Walmart U.S., Walmart 
Internacional ou a empresa total antes da divulgação pública 
dessas informações, projeções de ganhos ou perdas futuras ou 
notícias de um evento significativo como uma fusão pendente, 
uma mudança na estrutura operacional ou uma mudança na 
gestão executiva . 

• Nunca comprar ou vender ações ou outros títulos em 
qualquer empresa, enquanto tiver informações 
privilegiadas sobre essa empresa .

• Nunca recomende ninguém para comprar ou vender ações 
ou outros títulos em qualquer empresa enquanto tiver 
informações privilegiadas sobre essa empresa . 

• Nunca divulgue informações privilegiadas sobre a 
Massmart ou Walmart para qualquer pessoa fora da 
Massmart (incluindo membros de sua família), a menos que 
tais informações foram liberadas ao público em geral ou a 
menos que tal divulgação tenha sido aprovada pelo 
Departamento Jurídico e, em tais casos, apenas após o 
Departamento Jurídico informou que foram tomadas 
medidas adequadas para prevenir o uso indevido das 
informações .

• Divulgar informações privilegiadas para as pessoas dentro 
da Massmart apenas numa base de precisar-de-saber .

• Nunca tente manipular os preços de mercado, ou espelhar 
rumores de marcado ou informações falsas .

• Nunca compre ou venda ações da Massmart ou Walmart 
enquanto a janela de negociação está fechada se for sujeito 
a   janelas de negociação, como descrito na Política Fiscal 
da Massmart ou políticas relacionadas . 

Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações sobre o abuso de 
informações privilegiadas, consulte a Política Fiscal da 
Massmart, ou contacte o Departamento Jurídico ou Ética da 
Massmart

Práticas Comerciais Restritivas 
Não participaremos em qualquer actividade destinada a 
restringir o comércio ou promover a recusa de realizar 
negócios com clientes, membros ou fornecedores em 
qualquer país onde tal recusa seria em violação da lei 
aplicável. Se aprender de uma recusa em realizar negócios ou 
qualquer comunicação relacionada em relação a tal recusa, 
entre em contato com o Departamento Jurídico.É também ilegal comunicar ou indicar informações 

privilegiadas aos outros para que eles possam comprar ou 
vender ações ou outros títulos na base de tais informações. Se 
tiver ciente de quaisquer informações privilegiadas sobre a 
Massmart, Walmart ou qualquer outra empresa, incluindo 
nossos fornecedores ou parceiros comerciais, é proibido de 
negociar direta ou indiretamente ou indicar aos outros a 
negociar ações ou outros títulos nessa empresa. Estas mesmas 
restrições se aplicam a qualquer pessoa vivendo em sua casa 
ou que é financeiramente dependente de si, bem como para 
qualquer entidade ou conta de títulos que possa controlar. 
Como funcionários da Massmart, todos devemos lembrar para:

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Desonestidade Intencional
Uma Associação Comercial da Indústria me 
contatou sobre participando em um estudo de 
avaliação comparativa para os membros de sua 
associação.  Isto parece como uma boa maneira 
de obter informações sobre os nossos 
concorrentes. Deveríamos participar?

Não há nada de errado em participar de actividades 
de avaliação comparativa na indústria.  No entanto, 
isto nunca deve ser usado como um meio para 
obter informações confidenciais sobre concorrentes.

Nosso departamento tem vários funcionários 
que não estão em dia em seu treinamento on-
line. Para evitar um relatório tardio sendo 
elevado ao meu gerente, o meu colega de 
escritório pode tomar o seu treinamento on-line 
e, em seguida, cobrir o material com meus 
colegas durante as nossas reuniões de equipa? 

Não. Tendo seu colega de escritório concluindo o 
treinamento online para outros colegas seria não só 
um ato de desonestidade intencional, mas também 
uma diretiva antiética pelo gerente. Isto 
comprometeria a sua integridade, bem como a 
integridade do colega de escritório e os colegas que 
devem fazer o treinamento online. Além disso, o 
treinamento online é usado para assegurar que 
nossos funcionários são apropriadamente treinados 
para lidar com situações específicas que possam 
encontrar em seus empregos ou no local de 
trabalho. Se não permitir que os seus colegas fazem 
o seu treinamento atribuído online, está
potencialmente colocando seus colegas, clientes e a
empresa em risco.

Estou aplicando para outro trabalho na 
Massmart. Uma exigência do trabalho é um grau 
universitário. Realmente estou para terminar o 
meu grau em poucos meses. Posso afirmar que 
tenho o grau no meu CV?

Não. Deve ser honesto sobre suas qualificações ao 
procurar um emprego.  Deturpando sua educação, 
experiência, certificações ou o licenciamento é um 
ato desonesto que poderia potencialmente colocar 
nossa empresa em risco, bem como proporcionar 
uma vantagem injusta no processo de seleção de 
candidato.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.



25

Meu gerente afirmou que, devido à 
dificuldade envolvida em alcançar os 
caixotes elevados nos bastidores, devemos 
reconhecer no sistema que uma auditoria 
dos caixotes ocorreu quando, de fato, não. 
O que devo fazer?

O que seu gerente está sugerindo que faça é 
falsificar auditorias nos caixotes, que não é só 
um ato desonesto, mas também poderia ser 
prejudicial para o nosso negócio. Não 
conduzindo corretamente suas auditorias nos 
caixotes, está potencialmente impactando o 
nível de serviço ao cliente na loja, bem como 
afetar a capacidade da loja para manter os 
níveis de estoque precisos. Além disso, o seu 
gestor pediu-lhe para participar em um ato 
desonesto. Deve relatar isso à gestão através 
do Processo de Comunicação de Portas 
Abertas ou entre em contato com a Ética da 
Massmart

Integridade Financeira
Meu gerente me disse para marcar vários 
itens para zero, mas para deixá-los nas 
prateleiras para vender, porque vai "ajudar 
o nosso inventário." Esta é aceitável?

Não. A manipulação de descontos não é só 
desonesta, mas poderia também afetar a 
rentabilidade da loja. Se está sendo instruído 
a fazer isso, relata imediatamente à Ética da 
Massmart

Um colega perto de mim diz que ela faz 
ajustes para a nossa informação financeira 
para que os nossos "bons meses" ajudem 
os nossos "maus meses." Este poderia ser 
uma questão?

A manipulação de contas e subsídios não é só 
intencionalmente desonesto, mas é  também 
uma preocupação de integridade financeira 
que pode ter sérias consequências, tanto 
pessoalmente e como uma empresa. Deve 
relatar isto imediatamente à Ética da 
Massmart

Abuso de Informações 
Privilegiadas
Eu tenho informações privilegiadas de um 
vendedor listado publicamente sobre um 
novo produto incrível que a empresa vai 
lançar. Posso comprar as ações dessa 
empresa pública?

Não. Todas as ações vendidas ou compradas 
com base nas informações materiais não-
públicas são consideradas como abuso de 
informações privilegiadas

Poderia incentivar um amigo 
para comprá-lo?

Incentivando os outros a comprar as ações 
ainda seria considerado como abuso de 
informações privilegiadas e é comumente 
conhecido como "indicando." O amigo seria 
responsável por abuso de informações 
privilegiadas, se ele ou ela comprou ações 
com base em sua indicação e você seria 
responsável pelo abuso de informações 
privilegiadas por ter dado a indicação, mesmo 
que não comprou quaisquer ações nas ações 
da empresa pública

Práticas Comerciais 
Restritivas
Foi-me dito que eu deveria boicotar um 
dos meus fornecedores, porque eles 
conduzem negócios em um determinado 
país. Não deveria fazer negócios com esse 
fornecedor?

Embora as restrições às vezes sejam 
colocadas em certos países e indivíduos, é 
sempre melhor falar com o Departamento 
Jurídico ou de Conformidade antes de tomar 
qualquer ação se for instruído a boicotar um 
fornecedor ou país específico.
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Liderando com Integridade em Nossas 
Comunidades

Se não é certo não o faça .

Se não é verdade, não o diga.

Anticorrupção
A Massmart acredita em mercados justos, livres e abertos. 
Acreditamos também na promoção da boa governança. Não 
toleramos suborno, corrupção ou práticas antiéticas de 
qualquer tipo.

A Massmart proíbe estritamente qualquer pessoa agindo em 
nome da Massmart, seja direta ou indiretamente, de fazer ou 
receber subornos ou pagamentos indevidos. A Política Global 
de Anticorrupção nos proíbe de pagar, oferecer ou autorizar o 
pagamento de dinheiro (ou qualquer coisa que tenha valor) 
para indevidamente influenciar alguém. Este também aplica 
para pagamentos feitos através de alguém não afiliado com a 
Massmart, como um terceiro agindo em nome da Massmart. 
Nossa proibição também abrange benefícios pequenos ou 
menores para indevidamente influenciar alguém. Nossa 
posição sobre os benefícios inadequados é firme, 
independentemente da prática ou costume local, ou mesmo

prejudicial ao nosso negócio.

Precisamos evitar qualquer interação com um funcionário 
público, funcionário de uma empresa de propriedade pública 
ou organização política que poderia até parecer impróprio. 
Isto inclui qualquer pessoa que executa uma função pública 
ou que trabalha para qualquer governo em qualquer nível 
(por exemplo, um oficial de desalfandegamento, membros 
das forças armadas e da polícia), um partido político ou uma 
campanha, (incluindo pessoal não remunerado), uma 
organização pública internacional (por exemplo, o Banco 
Mundial) ou uma empresa possuída ou controlada pelo 
governo (por exemplo, funcionários em utilitários de 
propriedade estatal, empresas de energia, hospitais, etc.) . Um 
contrato com uma entidade estatal ou pública requer 
aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico, bem 
como a aprovação da Equipa de Conformidade de 
Anticorrupção.

Deve relatar imediatamente quaisquer violações suspeitas ou 
quaisquer solicitações para um suborno. Para mais orientação 
neste tópico, entre em contato com a Equipa de 
Conformidade de Anticorrupção ou a Ética da Massmart.

Nossa posição sobre benefícios 
inadequados é firme — 
independentemente da prática ou 
costume local, ou mesmo prejudicial ao 
nosso negócio

Marcus Aurelius 
Imperador Romano de AD 161 para 180, 
escritor e filósofo (AD 121- 180)

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Anti Branqueamento de Dinheiro
Estamos empenhados de assegurar o pleno cumprimento das 
leis aplicáveis de Anti Branqueamento de Dinheiro em todo 
mundo. Alguns países também têm leis relacionadas com o 
relato de transações suspeitas de dinheiro ou outros que 
temos que obedecer . 

Esteja alerta às seguintes actividades:

• Tipos de pagamentos associados com branqueamento de 
dinheiro, tais como: ordens múltiplas de dinheiro, compras 
volumosas de produtos pré-pagos, como cartões de 
presente ou grande transações de dinheiro .

• Um cliente ou outro terceiro que está relutante em fornecer 
informações completas, fornece informações falsas ou 
suspeitas ou está ansioso para evitar requisitos de 
manutenção de relatórios ou registos .

• Transferências de fundos nacionais ou estrangeiras 
incomuns que indicam actividades burlas ou esquemas 
fraudulentos .

• Estruturando uma transação para evitar requisitos 
específicos, como a realização de várias transações abaixo 
das quantidades limiares reportáveis . 

A Massmart estabeleceu regras relativas a formas aceitáveis 
de pagamento. Para mais orientações sobre este tema, entre 
em contato com o Departamento de Conformidade.

Autoridade para Trabalhar
Esforçamos para ser bons cidadãos corporativos. 
Posteriormente não vamos contratar, recrutar ou referir para 
uma taxa, alguém que não está legalmente autorizado a 
trabalhar no país em que o emprego é procurado. É nossa 
responsabilidade de inspecionar, verificar e documentar a 
identidade e autorização de emprego de todos os novos 
funcionários, incluindo os funcionários de atribuição global 
em um país diferente do seu país de origem. Também somos 
responsáveis pela reverificação da elegibilidade do emprego 
permanente de cada funcionário, solicitando mais 
documentação quando expirar a autorização inicial de 
trabalho .

Todas as pessoas que contratamos, ou enviamos numa 
missão global para um país que não é o seu país de origem, 
devem fornecer documentação e verificação adequada da 
sua autorização para trabalhar no país em que serão 
empregados . 

Em conformidade com as leis de imigração, é importante que 
sigamos a nossa política contra a discriminação do emprego 
com base na origem nacional ou possível cidadania ou estado 
residencial .

Precisamos que todas as agências de emprego, contratantes e 
outros fazendo negócios connosco cumpram plenamente com 
todas as leis de imigração .

Responsabilidade Ambiental, 
Saúde e Segurança no Local de 
Trabalho

Devíamos todos servir como administradores responsáveis do 
meio ambiente e cuidar da segurança e bem-estar dos nossos 
funcionários, membros, clientes e comunidades. 

Responsabilidade Ambiental 
A Massmart está empenhada a conduzir o seu negócio de uma 
maneira ética e socialmente responsável. Estamos comprometidos 
com a proteção e preservação dos nossos recursos naturais. 
Também somos responsáveis por cumprir todas as leis e 
regulamentos ambientais aplicáveis. Esta responsabilidade é uma 
base fundamental do nosso compromisso com a sustentabilidade 
ambiental. Devíamos todos agir eticamente sobre questões 
ambientais para promover o nosso objetivo de ajudar as pessoas a 
viver melhor e garantir um mundo melhor para as gerações 
futuras . 

Saúde & Segurança
A Massmart está empenhada em proteger a saúde e a segurança 
dos nossos funcionários, clientes e comunidades porque 
preocupamos com o bem-estar de uns aos outros. Conduzindo o 
nosso negócio em conformidade com todas as leis de saúde e 
segurança é crucial para o bem-estar dos nossos funcionários e as 
comunidades em que fazemos negócios. Como funcionários da 
Massmart, devíamos sempre cumprir com todas as leis e políticas 
pertinentes de saúde e segurança e nunca ignorar uma 
preocupação potencial de saúde e segurança. Agindo de forma 
ética no que diz respeito às questões de saúde e segurança é 
fundamental para o nosso objetivo corporativo de fornecendo um 
ambiente seguro de compra e trabalho . 

Se tiver perguntas sobre questões ambientais ou de saúde e 
segurança, entre em contato com o Departamento de 
Conformidade ou a Ética da Massmart . 

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Segurança de Produtos e Alimentos
Na Massmart, a segurança do produto e alimentos é mais do 
que um requisito prioritário ou regulamentar; faz parte da 
nossa cultura. Como funcionários da Massmart, devemos 
cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis de segurança 
de produtos e alimentos em nosso negócio cotidiano. Com 
milhares de fornecedores em todo mundo, percebemos que 
temos uma obrigação importante para garantir que nossos 
fornecedores aderem a rigorosas expectativas, leis e 
regulamentos de segurança de produtos e alimentos. Se tiver 
quaisquer dúvidas ou preocupações sobre a segurança dos 
produtos e alimentos e os regulamentos ou requisitos que se 
aplicam à sua área de negócio, entre em contato com o 
Departamento de Conformidade ou a Ética da Massmart

Protegendo Informações 
Pessoais e Comerciais

Em nosso negócio diário, podíamos ser expostos a 
informações pessoais e comerciais sobre os funcionários, 
clientes, membros, fornecedores e nossa própria empresa. É 
nossa responsabilidade proteger essas informações de acordo 
com as leis aplicáveis, bem como as nossas próprias políticas, 
que incluem os nossos requisitos de retenção de registos e as 
crenças de nossa empresa . 

A informação pode ser física (em papel) ou eletrónica. Deve 
apenas coletar ou guardar informações de negócios da 
empresa que são necessários para executar o seu trabalho. 
Deve gerenciar essas informações de forma segura através de 
seu ciclo de vida e de acordo com os requisitos de 
gerenciamento de registos da Massmart. Informações 
confidenciais da empresa são divididas em três categorias de 
dados: altamente sensível (alta segurança), sensível (média 
segurança) e não-sensível (baixa segurança). 

Exemplos de formas de proteger informações altamente 
sensíveis ou sensíveis incluem:

• Fazendo o acesso de informações para apenas fins de 
negócio .

• Compartilhando-os com outros funcionários para apenas 
fins de negócio .

• Prevenindo o acesso não autorizado (por exemplo, 
trincando dados altamente sensíveis).

• Retornando todas as informações altamente sensíveis e 
sensíveis para Massmart com qualquer outra propriedade 
da Massmart sobre a rescisão de emprego. .

• Se não há uma necessidade de negócio para manter os 
dados e nenhum poder para fins legais, descarte dele e 
coloque num triturador ou caixote confidencial; nunca 
deite no caixote de lixo . 

Se acreditar que tem informações confidenciais da empresa 
que precisa ser compartilhada fora da empresa, procure a 
aprovação de seu gerente, o Departamento Jurídico, Ética da 
Massmart ou o Departamento de Conformidade antes de 
partilhar as informações . 

Segredos comerciais são um exemplo de dados de negócio 
que devemos proteger. Em nossa busca pela excelência, 
investimos no desenvolvimento de sistemas, processos, 
produtos, procedimentos de negócios e tecnologia — nossos 
segredos comerciais — que nos tornaram líderes na indústria 
de retalho e nos deram uma vantagem competitiva. Todos os 
segredos comerciais são dados altamente confidenciais e 
devem ser mantidos seguros. Além de proteger nossos 
segredos comerciais, é nossa política para respeitar os 
segredos comerciais de outros. Nenhum funcionário pode 
revelar os segredos comerciais das empresas com as quais 
realizamos negócios ou empresas em que foram previamente 
empregados .

Todos os funcionários devem assegurar que a sua utilização de 
meios de comunicação social não compromete a 
confidencialidade dos segredos comerciais e as informações 
de negócio altamente sensíveis ou sensíveis da Massmart . 

As informações pessoais sobre clientes, membros, 
fornecedores e vendedores também devem ser geridas de 
forma segura. Não aceda ou colete essas informações, a 
menos que necessário para executar o seu trabalho e só como 
dirigido por seu gerente. Se suspeitar que pode haver uma 
violação de tais informações pessoais, notifique um membro 
da gestão, Recursos Humanos ou a Ética da Massmart. Trate as 
informações médicas de um funcionário com o mesmo 
cuidado . 

Departamentos específicos dentro de nossa empresa podem 
ter regras ou procedimentos especiais de privacidade. 
Devemos ler, entender e ficar a par das informações que se 
aplicam às nossas áreas específicas do negócio e funções de 
trabalho. Além disso, temos de seguir os requisitos aplicáveis 
de gestão de registos. Se tiver quaisquer perguntas sobre os 
requisitos de manutenção de registos que se aplicam ao seu 
trabalho, entre em contato com o Departamento de 
Conformidade para assistência . 

Além de proteger nossos 
segredos comerciais, é nossa 
política para respeitar os 
segredos comerciais de outros

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 
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Actividades Governamentais e 
Políticas

Contratos Governamentais e Inquéritos
Não devíamos celebrar qualquer contrato ou acordo com 
qualquer entidade governamental para qualquer finalidade, 
sem aprovação prévia por escrito dos Departamentos 
Jurídicos e de Conformidade de Anticorrupção. Isto inclui 
especificamente aceitando licitações, contratos ou pedidos 
de compra de produtos e serviços. A incapacidade de seguir 
este requisito pode resultar em Massmart incorrendo 
obrigações significativas de conformidade e relacionadas 
despesas . 

Deve imediatamente relatar todos os inquéritos de entidades 
governamentais ou investigadores ao seu gerente ou entrar 
em contato com o Departamento Jurídico. Todos os 
inquéritos de entidades governamentais e investigadores 
devem ser respondidos com precisão e completamente .

Envolvimento Político
A participação em um processo político fora do trabalho e 
durante o horário fora do expediente é admirável. Pode fazer 
contribuições legais de fundos pessoais para actividades 
políticas. Por favor, note que a Massmart não irá reembolsá-lo 
para essas actividades, a menos que exigido por lei. Os fundos 
corporativos não serão fornecidos a candidatos, entidades ou 
organizações políticas sem o conhecimento expresso e 
consentimento por escrito do Departamento de Assuntos 
Corporativos da Massmart. Não pode usar o seu título de 
trabalho ou afiliação da empresa em conexão com as 
actividades políticas pessoais a menos que essa informação é 
exigida por lei .

Comércio Internacional
Todos os países regulam transações comerciais internacionais 
abrangendo actividades como importações, exportações e 
transações financeiras. Por exemplo, todas as entradas de 
mercadorias entrando o comércio de um país devem ser 
despachadas do Departamento de Alfândegas e Impostos 
antes de ser liberadas e entregues ao destinatário. No 
Departamento de Alfândegas e Impostos, a mercadoria é 
examinada para o cumprimento das normas locais e avaliada 
para o pagamento de todos os diretos e impostos, onde 
aplicável . 

É importante que todos nós mantemos os seguintes pontos 
em mente: 

• Verifique se uma verificação completa de todos os 
requisitos regulatórios foi executada antes de tentar 
importar e exportar mercadorias.   Requisitos regulatórios 
aplicam-se para ambos a mercadoria e a documentação .

• A documentação deve ser completa e precisa, incluindo a 
descrição, os preços e as partes envolvidas na transação.

• Os controlos internos devem ser estabelecidos para 
garantir o cumprimento de todos os requisitos regulatórios, 
incluindo obrigações . 

Como um funcionário da Massmart, deve ser familiarizado 
com as várias regras e regulamentos de comércio que se 
aplicam ao seu trabalho, incluindo não só as leis comerciais 
do seu próprio país, mas também as leis e regulamentos em 
todos outros países que possam afetar seu trabalho na 
Massmart. Por exemplo, alguns governos podem administrar 
uma variedade de restrições comerciais, como embargos e 
sanções contra vários países, incluindo os nacionais desses 
países. Também são proibidas as operações com 
determinados indivíduos e organizações designadas, tais 
como organizações terroristas, narcotraficantes e prolíficos de 
armas, embora esses indivíduos ou organizações não possam 
estar associados a embargo do país em particular. Consulte 
sempre o Departamento de Conformidade antes de entrar em 
negociações ou transações no comércio internacional.

Declarações de Mídia 
A comunicação na era dos meios de comunicação social 
mudou a forma como vivemos e trabalhamos. Quando os 
eventos estão se desenrolando ou quando as pessoas estão 
simplesmente procurando informações, você pode ser visto 
como uma fonte de informações sobre a empresa. Quando 
falar com membros da família, clientes e amigos, nós 
encorajamos-lho a compartilhar sua história da Massmart. Se 
é perguntado quaisquer perguntas e tem incerteza das 
respostas, entre em contato com os Assuntos Corporativos da 
Massmart ou seu Departamento Divisional Mercadológico . 

No que respeita fazendo declarações públicas para meios de 
comunicação, como televisão, estações de notícias, jornais 
locais ou publicações comerciais, a Massmart tem 
profissionais de comunicação designados nos Assuntos 
Corporativos e Departamentos Divisionais Mercadológicos da 
Massmart que executam uma função de comunicação 
externa. Deve referir quaisquer inquéritos a estes profissionais 
para resposta .

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Anticorrupção 
Funcionários da polícia local recentemente 
parou caminhões saindo do nosso centro de 
distribuição e ameaçou atrasar entregas a 
menos que o motorista pagasse 
aproximadamente R100 em dinheiro ao 
funcionário. Meu gerente disse que devemos 
carregar aproximadamente R100 em cartões de 
presente connosco. É admissível? 

Não. A política da Massmart proíbe todos os 
pagamentos não oficiais aos funcionários do 
governo para influenciar a ação do governo. Esta 
proibição aplica-se para dinheiro, presentes ou 
outros itens valiosos. Deve relatar isso 
imediatamente à Ética Global

Uma loja está buscando um alvará do 
Departamento de Transportes na África do Sul. A 
loja geralmente dá cestas de férias para vários 
funcionários locais. Este ano, o gerente da loja 
sugeriu que um cartão de presente de R300 seja 
incluído na cesta para o chefe do Departamento 
de Transporte. Isto é aceitável

Não. A política não permite o cartão de presente 
porque é algo de valor e é, aparentemente, 
destinado a influenciar o Departamento de 
Transportes. A política permite certos pequenos 
presentes habituais, tais como itens promocionais 
que ostentam o logotipo da Massmart que são de 
baixo ou pouco valor e não destinados a influenciar 
ninguém. No entanto, um processo de aprovação 
deve ser seguido antes de dar um presente de 
qualquer tipo para um oficial do governo. Se tiver 
perguntas sobre como fornecer um presente para 
qualquer oficial do governo, entre em contato com 
a Equipa de Conformidade e de Anticorrupção ou a 
Ética da Massmart
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Anti Branqueamento de 
Dinheiro 

A customer refuses to provide her address 
for a money transfer to another country . 
Should I report this as a “suspicious 
person”?

Qualquer cliente relutante em fornecer as 
informações solicitadas deve ser relatado
como uma "pessoa suspeita" ao processar 
transações financeiras. Entre em contato com 
um membro da gerência para ajudá-lo

Um cliente me perguntou se eu poderia 
dividir uma grande transação em algumas 
transações que não parece certo. Devo 
processar a transação desta maneira

Não. Se é realmente a mesma transação, deve 
ser processado como uma transação. Este 
seria considerado como uma transação 
suspeita ou incomum e deve ser relatado. 
Entre em contato com um membro da 
gerência para ajudá-lo

Autoridade para Trabalhar
Devo relatar trabalhadores não autorizados 
suspeitos se eles são tecnicamente 
empregados por um contratante e não a 
Massmart?

Sim. Exigimos que todos os nossos 
contratantes usem apenas funcionários 
autorizados em nossas instalações. Se 
suspeitar que há trabalhadores não 
autorizados em nossos locais de trabalho, por 
favor, relate isto à gerência através da Política 
de Comunicação de Portas Abertas ou entre 
em contato com a Ética da Massmart.

O que devo fazer se um funcionário chegar 
pronto para começar o trabalho e não pode 
mostrar evidências de autorização de 
trabalho?

Siga as políticas do seu país sobre a 
autorização de emprego. Este inclui 
verificação para novos funcionários, bem 
como visitar funcionários em uma atribuição 
de expatriados ou de transição. Um 
empregador deve rescindir o emprego de um 
funcionário que é incapaz de mostrar provas 
de autorização de trabalho dentro de um 
certo período de tempo

Responsabilidade ambiental, 
Saúde e Segurança no Local 
de Trabalho
Enquanto trabalhando nos bastidores, 
notei que os funcionários estavam 
colocando caixas ou paletes na frente da 
saída de emergência, bloqueando a porta. 
Relatei isto ao meu gerente que indicou 
que não viu nenhum problema com a 
prática já que era apenas provisório e seria 
movido quando a mercadoria saísse ao piso 
de vendas. Este é um problema?

Sim. Bloqueando saídas de emergência põem 
em perigo os funcionários e clientes se uma 
emergência ocorrer na loja. Além disso, 
poderemos enfrentar multas e 
responsabilidades potenciais para perigos de 
segurança, como o bloqueio ou trancamento 
de saídas de emergência. É crucial que as 
saídas de emergência são acessíveis para uso 
imediato em caso de incêndio ou outra 
emergência. Deve relatar esta informação 
imediatamente a Ética da Massmart.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Um funcionário é pedido para descartar 
diversos recipientes de produtos químicos 
para limpeza doméstica.   Ele sabe que há 
um procedimento padrão de operação que 
rege o descarte próprio destes tipos de 
itens, mas em vez de segui-lo, ele 
simplesmente move os produtos químicos 
fora do edifício e deixa-los lá. Como isso 
deve ser tratado?

Os produtos químicos nunca devem ser 
armazenados fora e sujeitos aos elementos, 
especialmente se estão danificados. Podem 
vazar ou deteriorar, permitindo que os 
produtos químicos sejam liberados no 
ambiente. Os funcionários devem garantir que 
todos os produtos químicos são armazenados 
com segurança em áreas aprovadas com 
contenção adequada para evitar que eles 
sejam liberados no ambiente. Os funcionários 
devem sempre seguir procedimentos 
operacionais do padrão corporativo sobre 
questões ambientais. Se um funcionário 
descobre o vazamento ou o armazenamento 
indevido de produtos químicos, ele/ela deve 
notificar a gestão imediatamente e relatar 
a informação para a Ética da Massmart.

Protegendo Informações 
Pessoais e Comerciais
Um funcionário de um credor é casado com 
um fornecedor que trabalha com os 
compradores em Massmart. Eu vi ela ligar 
ao seu marido e informá-lo do custo dos 
produtos que estamos a comprar de seus 
concorrentes. Isto é uma violação?

Sim. Embora ela não tem influência sobre a 
secção de negócios onde ele trabalha na
Massmart, ela tem acesso a informações 
confidenciais que podem estar a dar a 
empresa de seu marido uma vantagem sobre 
outros fornecedores.

Um colega de trabalho apresentou 
recentemente sua demissão. Desde então, 
ela tem enviado informações de contato de 
fornecedores para seu computador de casa 
para que ela possa começar seu próprio 
negócio. Isto é uma violação.

Sim. A informação do fornecedor que ela 
obteve através sua posição na Massmart é 
considerada informações confidenciais da 
empresa. Ela não deve usá-lo para seus 
empreendimentos pessoais. Deve relatar isso 
para a Ética da Massmart.

Um amigo meu me disse que ele poderia me 
dar informações sobre uma estratégia 
próxima confidencial de publicidade do um 
concorrente. Devo aceitar as informações.

Não. Não temos o desejo ou necessidade de 
conhecer ou aprender sobre as informações 
confidenciais de outras empresas.

Meu gerente disse a todos os meus colegas 
sobre a minha condição médica quando 
dei alta por doença ontem. Isto é uma 
violação?

Poderia ser. Seus colegas não têm uma 
necessidade de negócio para saber sua 
condição médica. Em muitos casos, no 
entanto, este tipo de informação é 
compartilhado de cuidados genuínos e 
preocupação para si como um importante e 
valioso membro da equipa. Fale com seu 
gerente e diz-lhe sobre a sua preocupação. Se 
não se sentir confortável conversando com 
seu gerente, entre em contato com seu 
gerente de Recursos Humanos ou a Ética da 
Massmart.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Ao publicar informações on-line pode ser 
uma ótima maneira de se comunicar com os 
outros, é importante considerar alguns dos 
riscos e recompensas que são envolvidos. 
Deve assegurar que mantenha a 
confidencialidade das informações de 
negócios da empresa relacionadas com a 
Massmart, seus parceiros e as informações 
pessoais dos clientes, membros e 
fornecedores, bem como as informações 
médicas dos funcionários. É, por fim, 
responsável para o que publica

Eu e minha amiga trabalhamos no mesmo 
departamento. Nós Ambos trabalham com 
informações confidenciais. Recentemente 
aprendi informações confidenciais que 
poderiam afetar o papel dela.  Posso 
partilhar esta informação com ela?

Não. Embora vocês dois sejam amigos e 
trabalhem no mesmo departamento, vocês 
não devem discutir ou compartilhar 
informações confidenciais com quem não 
tem a necessidade de saber.

Actividades Governamentais 
e Políticas
Temos um representante do governo aqui 
para inspecionar nossos produtos 
alimentares. O que devo fazer?

Entre em contato com seu gerente ou 
Departamento de Conformidade 
imediatamente.  Assegure-se de que siga o 
processo de notificação para seu mercado.

Minha equipa está interessada em 
comprar produtos de um negócio 
de propriedade do governo. Q que 
devo fazer

Entre em contato com a sua Equipa de 
Conformidade de Anticorrupção e Ética da 
Massmart antes de tomar qualquer ação ou 
fazer qualquer compromisso em nome da 
Massmart

A minha equipa está interessada em 
submeter um Pedido de Proposta para se 
tornar o fornecedor exclusivo de produtos 
alimentares para o programa de 
alimentação local. O que devo fazer

Entre em contato com o Departamento 
Jurídico antes de fazer qualquer 
compromisso e discute a questão com a 
equipa de contratação de governo

Gostaria de me envolver com um Órgão de 
Administração de Escola (SGB). Estou 
autorizado a fazer isso como um gerente na 
Massmart?

Sim. Deve assegurar que sua posição com a 
Massmart e qualquer influência relacionada a 
ele são mantidas separadas do seu 
envolvimento no SGB. Também deve ser 
transparente com o seu gerente sobre o seu 
envolvimento com o SGB.
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Tenho um blog anónimo onde escrevo 
sob uma base regular. Posso publicar 
informação que aprendi no meu papel 
na Massmart?

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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Comércio Internacional
Acredito que um dos nossos itens 
importados foi classificado incorretamente 
na papelada. O que devo fazer? 

Entre em contato com seu gerente e o 
Departamento de Conformidade 
imediatamente. Há multas e tarifas em muitos 
países para a classificação errada de 
informações de importação em produtos.

Disseram-me que um dos meus novos 
fornecedores apareceu em algum tipo de 
lista de governo e eu não deveria fazer 
negócios com o fornecedor. O que devo 
fazer ?

Entre em contato com o Departamento de 
Conformidade para orientação sobre como 
proceder ou corrigir a questão. Muitos 
governos mantêm uma lista de países e 
pessoas com as quais as empresas não 
podem entrar em transações.

Declarações de Mídia
Eu acho que a minha nova loja vai abrir em 
uma determinada data. Posso ligar para a 
mídia local para dizer-lhes sobre a grande 
abertura e actividades envolvidas?

Deve entrar em contato com o Departamento 
de Assuntos Corporativos ou seus 
Departamentos Divisionais Mercadológicos   
antes de entrar em contato com a mídia. Os 
Assuntos Corporativos ou seus 
Departamentos Divisionais Mercadológicos   
irão fornecer-lhe os recursos e a informação 
oficial que pode compartilhar com sua 
comunidade local e a mídia.
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Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.



35

Números de Linha de Ética da Massmart *
*Números sujeitos à mudança 

Botswana 0800 600 644 BTC 1 

71119602 Mascom 1

Gana 233-544 315 4912

Quênia 0800 722 626

Lesoto

Malavi

Moçambique

Namíbia

Nigéria

África do Sul

Suazilândia

Tanzânia

Uganda

Zâmbia

Safaricom 1

Essar e Airtel 2 80022055 

Econet apenas 1

+27 31 571 54883

ZAIN TNM 8471

MTL 800008471

800112233 TDM 1

0800 003 3131

08191847 Móvel MTC1

+234 708 060 18722

0800 20 32 462

SPTC 800 70061

TTCL 0800 110 0251

+27 31 571 54883

50800 Airtel1

SMS

África do Sul 32846

Resto da África +27 72 014 4445

Email Massmart@ethics-line .co .za

Website www .walmartethics .com

1 Linha Verde

3 Tarifas internacionais aplicam-se

Ligue

2 Tarifas locais aplicam-se

1144 Laranja 1 

Para fazer uma pergunta ou relatar uma violação, entre em contato com a Linha Ética da Massmart em 0800 20 32 46 na África do Sul ou Massmart@ethics-line.co.za. para outros locais, consulte a parte de trás deste Código de Conduta Ética. 

Massmart proíbe estritamente vitimização contra qualquer funcionário que relata uma preocupação. Os relatórios podem ser feitos anonimamente ou confidencialmente. Todos os relatórios serão tratados como confidenciais pela Massmart.
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África do Sul: 0800 20 32 46

Números telefónicos 
específicos para outros 
países africanos estão 
listados na parte de trás 
deste documento . 

SMS 

E-mail
Massmart@ethics-line .co .za

Website
www .walmartethics .com

Informações de Contato da 
Linha de Ética da Massmart

África do Sul: 32846
Resto da África: +27 72 014 4445

Lista de verificação ao entrar 
em contato com a Linha de 

Ética da Massmart
- Alegado delito que está a relatar

- Data e hora do delito

- Nomes de pessoas envolvidas no delito

- Como foi o delito cometido

- Onde aconteceu o delito

- Há algumas testemunhas

Desmentido Final
Este Código de Conduta Ética fornece uma introdução às responsabilidades de todos os 

funcionários, com uma visão geral de certas políticas importantes. É uma parte importante 
do seu emprego com a Massmart; no entanto, não se destina a criar um contrato expresso 
ou implícito de emprego em si. Também não é inclusivo de todas as políticas aplicáveis da 

empresa. Além disso, as políticas da Massmart podem ser modificadas a nosso exclusivo 
critério, sem aviso, em qualquer altura. O emprego com a Massmart é sob uma base de à 

vontade onde permitido por lei; significando que os funcionários são livres para 
demitirem-se a qualquer momento por qualquer ou nenhuma razão. As violações deste 

Código de Conduta Ética podem resultar em ações disciplinares até e incluindo a cessação .

Informações de Contato da Ética da Massmart
Os números internacionais de acesso podem mudar .

Refere-se a www.massmart.co.za para os números de acesso mais atualizados por 
país se tiver dificuldades .

Fone 
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