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CÓDIGO DE CONDUTA 

 
A Wine’s Life e seus gestores estão comprometidos e empenhados em garantir qualidade e 
atendimento eficiente aos clientes. Prezamos pelos altos padrões de conduta ética, 
profissional e empresarial sem deixar de lado o cumprimento integral de todas as leis federais 
e distritais. Também seguimos à risca as normas que proíbem fraudes ou práticas que não 
estejam de acordo com a moral os bons costumes.  Exatamente por isso, prezados(as) 
colaboradores(as), para evitarmos quaisquer tipos de irregularidades, é que implementamos 
o Programa de Compliance (Integridade). 
 
O objetivo do Programa – composto por diretrizes e procedimentos – é estabelecer e manter 
uma cultura na Wine’s Life que promova padrões elevados de conduta ética e comercial na 
comercialização de vinhos. A partir da implementação desse Programa de Compliance, 
seremos capazes de prevenir, detectar e resolver as condutas que não estejam em 
conformidade com o padrão da Wine’s Life, de bem atender nossos clientes, atendendo às 
normas e regras que norteiam o mercado. 
 
O Programa de Compliance (Integridade) se aplica a toda nossa equipe – incluindo, mas não 
se limitando, aos seus gestores – administradores(as), profissionais, funcionários(as), 
voluntários(as), fornecedores(as), terceiros e outras empresas, que contribuem na divulgação 
e consolidação do Código. 
 
Desejo que este Código, que é a materialização de nosso Programa de Compliance, contribua 
para o comportamento ético não apenas de nossa empresa, mas também de toda a 
sociedade. A cultura da ética e da boa-fé deve ser cultivada diariamente. Somente assim 
faremos da Wine’s Life um lugar cada dia melhor para trabalhar e faremos do Brasil um país 
melhor para morar. 
 
Flavio Souza e Daniela Souza 
Proprietários 
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A Wine’s Life é uma empresa brasiliense que nasceu da nossa paixão pelos vinhos e da certeza 
de que “o vinho tem o poder de unir as pessoas”. Somos referência na realização de 
experiências exclusivas, como as degustações verticais que ficaram famosas no Brasil e 
podem ser conferidas em nosso site institucional. 
 
A Wine’s Life nasceu de um sonho. Começamos pequenos e hoje somos uma consolidada 
empresa da área de vinhos sediada no Distrito Federal. 
 
Não chegamos até aqui sem a valiosa ajuda e todo o empenho de nossos colaboradores. E 
tampouco sem respeitar o que dizem as normas, as leis e os mandamentos de nosso Brasil. 
 
Para tornar nosso sonho e nossa empresa ainda mais real do que já são, acreditamos que 
nossos negócios devem ser conduzidos com base em condutas íntegras e alinhadas não só às 
regras e aos procedimentos internos, mas também ao atendimento de todas as legislações 
aplicáveis ao seu ramo de atuação. 
 
Para isso, trabalhamos dentro de todos os preceitos legais e éticos a ideologia da terceirização 
de serviços com todas as pessoas que de alguma forma executam serviços que não 
correspondem com a sua atividade principal, seja ela serviço ou produto, seja ela uma 
empresa grande ou pequena, seja ela complexa ou simplificada, seja qual for o problema, 
estamos preparados para apresentar-lhes a melhor solução. 
 
Com a atual globalização e competitividade do mercado, as empresas precisam cada vez mais 
melhorar os seus produtos ou serviços aos olhos dos seus clientes. 
 
E é isso o que a Wine’s Life proporciona aos seus clientes. 
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Este Código de Conduta, que contém regras gerais de conduta ética a serem cumpridas, deve 
ser observado por todos os que compõem a Wine’s Life, ou que agem, direta ou 
indiretamente, em seu nome. Essas regras servem de guia para todas as políticas e normas 
da Wine’s Life. 
 
O Código de Conduta da Wine’s Life é válido por tempo indeterminado. Nenhum colaborador, 
parceiro ou fornecedor, independentemente do nível hierárquico, pode alegar, em qualquer 
hipótese, desconhecimento das diretrizes e obrigações aqui contidas. 
 
Sempre procuramos, e a partir de agora será exigido de todos, manter a transparência em 
nossas atividades e demonstrar nossa credibilidade, por meio de nosso conjunto de valores:  

 

B – Acesso ao inteiro teor do documento  
 
Cada colaborador terá acesso ao nosso Código de Conduta, seja por meio do documento 
impresso, seja por meio do documento virtual, devendo avaliá-lo e compreendê-lo em sua 
totalidade. 
 
Toda e qualquer dúvida a respeito das suas disposições e aplicabilidade deve ser esclarecida 
junto aos Gestores do Compliance. 
 

• Promover ao cliente 
uma experiência 
única no universo do 
vinho.

Missão

•Ser reconhecida como 
uma empresa que 
proporciona aos seus 
clientes as melhores 
experiências no mundo 
dos vinhos, com 
atendimento 
personalizado e exclusivo.

Visão

•Ética
•Confiabilidade
•Responsabilidade
•Eficiência
•Coesão
•Gratidão

Valores
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Nenhuma política interna poderá se sobrepor a este Código de Conduta da Wine’s Life. Por 
sua vez, este Código deverá estar sempre em consonância com as leis brasileiras vigentes. 
 

C – Todos devemos...      
 

 Respeitar as leis vigentes, as políticas e os regulamentos internos; 
 
 Relatar qualquer tipo de comportamento ou tentativa de comportamento ilegal, 
antiético ou inadequado sobre o qual tenha conhecimento; 
 

 Praticar os valores e princípios da Wine’s Life dentro do ambiente interno de trabalho 
e também quando estiver agindo em nome da empresa; 
 

 Desempenhar as suas atividades em harmonia com este Código, políticas e demais 
normas internas definidas pela Wine’s Life, conscientizando seus colegas de trabalho; 
 

 Manter uma atitude profissional colaborativa, honesta, respeitosa, leal, imparcial e 
transparente na relação com colaboradores, fornecedores, clientes e todos os 
terceiros que venham a ter qualquer tipo de relação com a Wine’s Life; 
 

 Participar de todos os treinamentos que a empresa promova e aplicá-los no seu dia a 
dia, sobretudo nos temas relacionados ao Programa de Integridade e Compliance da 
Wine’s Life; 
 

 Apresentar-se no ambiente de trabalho apto para o desenvolvimento de suas 
atividades, limpo e asseado, em condições normais de trabalho; 
 

 Não permitir que os negócios e operações da Wine’s Life sejam usados na prática de 
atos ilícitos, como corrupção, propina, lavagem de dinheiro, fraude etc.; 
 

 Ser cuidadoso e responsável na relação com as autoridades, clientes, competidores, 
fornecedores, membros das comunidades e todos os demais indivíduos e 
organizações com quem a Wine’s Life se relaciona no exercício das suas atividades, 
buscando sempre preservar a boa reputação, imagem e relações da nossa empresa; 
 

 Evitar situação em que possa ocorrer conflito de interesses próprios com os interesses 
da Wine’s Life e, quando não for possível, abster-se de representar a Wine’s Life no 
assunto em questão e comunicar o fato imediatamente ao superior imediato ou à área 
do Compliance; 
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 Colaborar de forma efetiva com órgãos, entidades ou agentes públicos para que 
eventuais infrações imputadas à Empresa sejam efetivamente esclarecidas; 
 

 Evitar divulgar qualquer informação estratégica da Wine’s Life a que tenha acesso, 
inclusive após deixar de ter vínculo com a empresa; 
 

 Evitar utilizar, durante a jornada de trabalho, qualquer tipo de aparelho eletrônico que 
não tenha a ver com a prática de sua função ou atividade. 
 

 
 
 

D – Não podemos em hipótese alguma... 
 

 Usar o cargo ou a função na Wine’s Life visando a obtenção de vantagens 
pessoais, facilidades; 
 

 Conceder qualquer tipo de favorecimento a quem quer que seja utilizando 
como argumento o cargo ocupado na Wine’s Life; 

 

 Discriminar alguém em função de gênero, orientação sexual, crença religiosa, 
etnia, origem, classe social, idade, condição de sindicalização, convicção política, 
ideológica, condição de portador de deficiência ou estado civil; 

 

 Praticar assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual; 
 

 Prometer, oferecer, dar, receber, direta ou indiretamente, vantagem indevida, 
por meio de brindes, presentes, entretenimento ou hospitalidade, a agente público 
ou privado, ou a terceira pessoa a ele relacionada (relação de parentesco ou 
relacionamento pessoal); 

 

 Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos com vistas a privilegiar a si, à empresa empregadora ou a terceiros; 
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 Comercializar, ou não impedir que seja comercializado, quaisquer produtos 
alcoólicos a menores de idade; 

 

 Dar acesso, em lojas físicas ou virtuais, a menores de idade a todo e qualquer 
produto ou conteúdo alcoólico, ainda que não haja compra/venda ou ingestão; 
 

  Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a iniciativa privada sem autorização nos 
respectivos instrumentos contratuais; 
 

 Ser conivente ou omitir-se sobre eventual prática de conduta ilegal ou imoral 
de funcionário, colaborador ou mesmo terceiros com quem existe relação comercial; 
 

 Utilizar uniforme da empresa fora das dependências do local de trabalho e fora 
do horário de trabalho; 
 

 Manter em seu poder, fora do ambiente de trabalho ou fora do horário de 
trabalho, bens ou produtos da Empresa sem a devida autorização e o devido registro; 
 

 Deixar de controlar o estoque, por dolo ou culpa, omissão ou comissão, 
eximindo-se de corrigir eventuais incorreções encontradas e esquivando-se de buscar 
soluções para resolver tais eventuais incorreções 
 

 Praticar qualquer ato de machismo, racismo, discriminação ou assédio no 
ambiente de trabalho, seja contra contratantes, contratados ou terceiros; 
 

 Ingerir qualquer tipo de substância entorpecente ilegal durante o horário de 
trabalho, ou iniciar a jornada de trabalho sob o efeito de qualquer tipo de substância 
entorpecente, legal ou ilegal; 
 

 Realizar qualquer atividade, durante a jornada de trabalho, que não conste das 
atribuições de seu cargo; 
 

 Privilegiar quem quer que seja quando da contratação de serviços e/ou compra 
e venda de produtos para a empresa empregadora; 
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 Manter relação comercial com pessoas físicas ou jurídicas que não gozem de 
boa reputação e/ou que comprovadamente atuem de forma ilegal ou fora dos 
padrões éticos aceitáveis (risco de terceiros); 
 

 Expor a Wine’s Life em suas redes sociais pessoais de modo que a imagem da 
empresa esteja ligada a qualquer ato ou fato que esteja em desacordo com seus 
valores e princípios;  
 

 Utilizar, fora do ambiente de trabalho, uniforme da Wine’s Life. 
 
 

E – Responsabilidade social e proteção da criança e do adolescente 
 
A proteção integral da criança e do adolescente é responsabilidade de todos. E nós, da Wine's 
Life, não ficamos apenas no discurso e na teoria, nós aplicamos isso na prática em nossa 
empresa. 
 
Aqui na Wine’s Life, o oferecimento, a venda e até mesmo a apresentação de bebidas 
alcoólicas a menores de idade são terminantemente proibidas e sujeitas a sanções internas e 
também a eventuais punições previstas na legislação brasileira. 
 
Nós sempre respeitaremos o que dizem as leis e o judiciário de nosso país. Porém, 
especificamente com relação a crianças e adolescentes, há algo ainda mais importante do que 
isso: a saúde das nossas crianças. 
 
Apreciar um bom vinho é uma paixão de todos aqui na Wine’s Life. Contudo, esse prazer tem 
de ser sentido na hora certa, da maneira correta. É isso o que sempre fizemos e sempre vamos 
fazer. 
 

F – Proteção aos dados e à privacidade 
 
A Wine’s Life está comprometida em manter a privacidade dos dados pessoais obtidos no 
curso de suas atividades empresariais e cumprir as leis e regulamentos aplicáveis sobre o 
tratamento de “Dados Pessoais”, incluindo “Dados Sensíveis”. Isso inclui, mas não está 
limitado, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. 
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Portanto, em consonância com a LGPD, todos os prestadores de serviços e os contratados da 
Empresa deverão efetuar o tratamento dos dados pessoais, sempre observando a finalidade 
para a qual se destinam estes dados e a necessidade deste tratamento.  
 
Na condução das atividades da Wine’s Life, se for indispensável o compartilhamento dos 
dados pessoais dos clientes, prestadores de serviço ou contratados, a empresa deverá se 
certificar de que foram adotados os cuidados com a preservação da confidencialidade destes 
dados e a estrita finalidade para a qual foram compartilhados.  
 
Nos demais casos, é terminantemente proibido o compartilhamento dos dados pessoais 
mantidos pela Wine’s Life. 
 
G – Consequências do desrespeito a este código de conduta 
 
O descumprimento das condutas sujeitará o infrator, internamento, a medidas disciplinares 
que podem levar, inclusive, à demissão do funcionário e, externamente, à prisão de quem 
porventura praticar algum ato ilícito. 
 
Submissão do infrator aos regramentos impostos pelas legislações trabalhista e penal que 
regulamentam a questão. 
 
 
São possíveis as aplicações das seguintes punições a quem descumprir este Código de 
Conduta: 
 

 Advertência por escrito; 
 
 Suspensão; 

 
 Demissão sem justa causa; 

 
 Demissão por justa causa; 

 
 Exclusão do fornecedor, parceiro ou empreiteiro da Wine’s Life; 

 
 Ajuizamento de ações judiciais cabíveis. 
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IV – DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE COMPLIANCE/INTEGRIDADE  
 
O Comitê Gestor do Programa de Compliance/Integridade da Wine’s Life é composto por 02 
(dois) colaboradores da empresa e cabe a ele fiscalizar o cumprimento deste Código de 
Conduta, analisando as informações recebidas e prestando esclarecimentos de dúvidas que 
porventura lhes sejam encaminhadas. 
 
Nos casos em que se fizer necessário a instauração de procedimento interno de investigação 
de ato de desobediência a este Código de Conduta, caberá ao Comitê Gestor a obrigação de 
apurar as supostas irregularidades. 
 
Pode o Comitê Gestor designar, se achar conveniente, uma Comissão de Apuração dos 
supostos descumprimentos, a qual deverá conduzir a investigação e elaborar relatório final a 
respeito dos casos. 
 
Tal relatório final deverá conter a sugestão de punição a ser aplicada, sempre com base na 
legislação brasileira vigente. 
 
 
V – CANAL CONFIDENCIAL DE DENÚNCIAS 
 
Não tenha receio de denunciar qualquer ato ilícito praticado no âmbito da Wine’s Life. Nosso 
Canal Confidencial de Denúncias garante a confidencialidade e a segurança de todas as 
informações que chegam até ela. 
 
Por meio do e-mail ouvidoria@wineslife.com.br, qualquer pessoa, inclusive fornecedores, 
clientes e terceiros, pode informar à empresa algo que entende estar sendo feito em 
desconformidade com este Código de Conduta ou mesmo contra a legislação brasileira. 
 
A confidencialidade de quem denuncia é 100% garantida. 
 
Se preferir, você sequer precisa informar seus dados na hora de denunciar alguma 
irregularidade. 
 
Garantimos que o(a) denunciante não será prejudicado(a) por reportar uma suspeita de 
irregularidade, ainda que não comprovada após a investigação, pois entendemos que 
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denúncias de boa-fé são um ato de proteção ao patrimônio, imagem e reputação da Wine’s 
Life. 
 
 
VI – TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 
 
Declaro que recebi, li e entendi o Código de Conduta da Wine’s Life e me comprometo a 
cumpri-lo, sob pena de me sujeitar a medidas administrativas punitivas que podem levar até 
a minha demissão, bem como, até mesmo, sanções cíveis, trabalhistas e também criminais. 
 
 
Nome (letra de forma): 
 
CPF:  
 
Área / Departamento: 
 
Função/ Cargo: 
 
Assinatura do(a) Colaborador(a): 
 
Data:  
 


