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MENSAGEM DOS 
DIRETORES

Caro colaborador,

Este é o Código de Conduta, um guia importante para nos ajudar 
a conquistar tudo o que almejamos. Nele encontraremos procedi-
mentos, orientações e informações sobre atitudes, responsabili-
dades e comportamentos esperados de todos os colaboradores 
para com a empresa, com colegas, fornecedores e clientes obje-
tivando uniformidade, coerência e clareza nas ações praticadas  
aqui dentro e lá fora.

Então, para que tudo ocorra dentro dos padrões éticos e morais, 
a Royal FIC apresenta um documento comum que deixa claros to-
dos os comportamentos que são necessários para um bom rela-
cionamento e novas conquistas. Mantenha este Código sempre à 
mão, a fim de auxiliá-lo na consulta e na aplicação destas práticas. 
Em caso de dúvidas, contate o RH. Dessa forma, conseguiremos 
superar nossos obstáculos e alcançar um propósito em comum: 
o sucesso!

Francine Nogueira Cassaro e Evandro Cassaro
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QUEM SOMOS
Uma das maiores distribuidoras de derivados de petróleo do 
país, a Royal FIC fornece combustíveis de alta qualidade para 
os mais diversos cantos do Brasil.

No ano de 1996, o empresário Édio Nogueira fundava a Royal 
FIC, tendo como base quatro pilares de excelência: alta quali-
dade em produtos e serviços, eficiência logística, foco na sus-
tentabilidade e, acima de tudo, uma gestão familiar sólida e sin-
tonizada, não só com a manutenção, mas, principalmente, com 
o aperfeiçoamento constante dos três primeiros pilares.
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DIVERSAS PESSOAS. 
UMA SÓ FILOSOFIA
Com sede localizada em Campinas (SP), onde estão concentra-
das as áreas corporativas, a Royal FIC com aproximadamente 2 
mil profissionais, diretos e indiretos, que prestam serviços tan-
to às suas bases de distribuição quanto aos seus clientes.

Como principal diferencial, destaca-se um profundo alinha-
mento entre colaboradores e diretoria, no que diz respeito à 
visão e aos princípios da companhia, na constante busca pela 
excelência nos processos, produtos e fluxo de informações.

Agilidade e produtividade compõem o DNA da empresa.
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Os princípios que norteiam o 
comportamento e as atitudes 
esperadas de todos os nossos 
colaboradores estão baseados 
em valores fundamentais para 

IDENTIDADE 
ROYAL FIC

nós: CONFIANÇA, ORGULHO, 
AGILIDADE E RESULTADO. Es-
ses valores traduzem a essên-
cia da Royal FIC, ou seja, nossa 
IDENTIDADE. 
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CONFIANÇA
 

Acreditamos em 
cada pessoa que 
faz parte desse 

negócio.

ORGULHO

Investimos para 
que todos se 
sintam parte 

de algo maior, a 
família FIC.

AGILIDADE

Valorizamos a 
rapidez como 

diferencial.

RESULTADO

Crescemos 
focados na 

superação de 
resultados.
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Cada colaborador é pessoal-
mente responsável pelo cumpri-
mento das regras em sua área 
de trabalho e os líderes são res-
ponsáveis por garantir que não 
ocorram infrações às leis, às Po-
líticas Internas ou ao Código de 
Conduta, que devem ser evita-
das com orientação adequada.

Trabalhamos com honestida-
de e integridade, valorizando e 
respeitando a diversidade cul-
tural e as diferenças individuais 

das pessoas. Não admitimos 
discriminação ou preconceito 
de qualquer natureza, seja ele 
de raça, gênero, religião, con-
dição física, estado civil, nacio-
nalidade, convicção política ou 
orientação sexual. Repudiamos 
a prática e a submissão a atos de 
preconceito ou discriminação 
de qualquer natureza, bem como 
condutas de assédio moral, se-
xual, atos de retaliação, coação 
ou intimidação.

PRINCÍPIOS 
DE CONDUTA
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Para qualquer tipo de movimen-
tação de pessoas, (admissão, de-
missão ou promoção), serão con-
siderados os requisitos de cada 
função, definidos previamente pela  
Royal FIC, sendo vedado qualquer 
tipo de discriminação ou favoreci-
mento.

A contratação ou promoção de 
parentes ascendentes (pais e 
avós), irmãos, cônjuges e paren-
tes colaterais (tios, primos, sobri-
nhos, cunhados e concunhados), 
pode ocorrer desde que o cola-
borador pertença a uma equipe 
diferente. 

REGRAS PARA 
MOVIMENTAÇÃO 
DE PESSOAS 
(ADMISSÃO, DEMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO)

Não poderá haver relação de subor-
dinação direta ou indireta entre pa-
rentes, bem como, conflito de inte-
resses.

Sempre que um colaborador se ins-
crever para um processo de Recru-
tamento Interno, deverá comunicar 
a seu superior imediato, que, inde-
pendentemente do resultado, deverá 
facilitar sua participação, sem ne-
nhum tipo de retaliação.

A Royal FIC não se opõe a relaciona-
mentos afetivos entre colaborado-
res, desde que não haja relação de 
subordinação direta ou indireta e em 
atividades que caracterizem confli-
tos de interesse.
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CONFLITOS DE 
INTERESSES E 
CONDUTAS ÉTICAS 
COM PARCEIROS

ATIVIDADE REMUNERADA
Desde que não conflite com o desempenho do colaborador na empresa, 
a Royal FIC reconhece e respeita o direito do colaborador de participar 
de negócios externos. Visando manter a transparência da relação, caso o 
colaborador ou algum parente tenha negócios correlatos ao ramo da FIC, 
deverá comunicar à empresa. Esses negócios devem ser lícitos e não ter 
relações comerciais com a concorrência.

Nossos colaboradores não devem buscar ganhos pessoais, ou para tercei-
ros, por meio de abuso de suas posições.

CONCORRÊNCIA
Relacionamento profissional, pessoal ou familiar com alguém da concor-
rência deverá ser comunicado ao líder imediato. Para fins desta condição, 
“concorrência” significa empresas que competem no mercado com a Royal 
FIC.

COMERCIALIZAÇÃO INTERNA
Fica proibida a comercialização interna e/ou prestação de serviços por par-
te dos colaboradores e respectivos familiares na Royal FIC, assim como 
jogos de azar e quaisquer outras formas de arrecadação de dinheiro, com 
intenção de lucro pessoal.
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FORNECEDORES
A contratação de fornecedores é feita com base em critérios técnicos, pro-
fissionais éticos, cotações de preços e avaliações de qualidade. A Royal FIC 
não admite trabalho infantil ou em condições análogas à escravidão por 
parte de seus fornecedores e demais parceiros de negócios. Os colabora-
dores devem se eximir de toda e qualquer participação na contratação e na 
avaliação de fornecedores com os quais seus familiares trabalhem direta-
mente.

DOAÇÃO E BRINDES
As doações de recursos ou bens materiais devem ser feitas em nome da 
empresa, sem qualquer vinculação direta aos colaboradores.
Em relação a brindes e cortesias, nossos colaboradores não devem dar 
ou aceitar presentes de clientes, concorrentes, autoridades, fornecedores, 
distribuidores ou auditores da Royal FIC, com exceção de brindes ou corte-
sias de valores meramente simbólicos que não ultrapassem 50% do salário 
mínimo nacional vigente.
Todo colaborador deve informar aos fornecedores e empresas com os 
quais se relaciona sobre a conduta da Royal FIC quanto à política de rece-
bimento de brindes e presentes.
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QUALIDADE 
ASSEGURADA
Um de nossos objetivos é “Conquistar clientes e manter uma parceria 
efetiva”, oferecendo produtos que contemplem a legislação vigente e que 
sejam seguros, por meio do cumprimento dos padrões de qualidade esta-
belecidos e dos quais possamos nos orgulhar.

É responsabilidade de cada colaborador seguir todas as políticas e proce-
dimentos da empresa, relacionados com a qualidade, em toda a cadeia de 
valor e de promover, constantemente, as melhorias necessárias de forma 
sistemática e contínua.

13
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL
A Royal FIC, consciente de seu papel como empresa socialmen-
te responsável  pelo futuro da sociedade e do planeta, desenvolve 
ações que visam promover o equilíbrio ambiental, social e econô-
mico. Buscamos o engajamento das pessoas na realização de ini-
ciativas e práticas socialmente responsáveis, alinhadas aos nossos 
Valores.
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DIREÇÃO 
DEFENSIVA
A Royal FIC está comprometida com a segurança no trânsito, 
por isso incentiva, acompanha e orienta seus colaboradores 
para que sigam o código de trânsito vigente.

Além disso, capacita seus motoristas - colaboradores, quan-
to aos procedimentos e processos que garantem que cada 
veículo seja conduzido de forma correta e legal. 

Somos uma empresa preocupada em levar produtos de forma 
segura e consciente e que respeita a vida e o meio ambiente.  

15
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PROCESSOS E 
DOCUMENTOS 
NORMATIVOS

A Royal FIC tem, como base das atividades desenvolvidas 
em cada área, documentos normativos e fluxos de proces-
sos determinando as responsabilidades dos envolvidos. 

É dever de cada colaborador ter ciência das normas e dire-
ções ligadas às atividades sob sua responsabilidade, desen-
volvendo-as como indicado nesses documentos. 
Os líderes devem proporcionar aos colaboradores o conhe-
cimento ou acesso a esses documentos normativos.

Essas informações encontram-se disponíveis na Intranet.



A Royal FIC valoriza suas informações e regulamenta o seu uso. 
Todo colaborador que as utiliza para o exercício de suas funções 
deve conhecer e cumprir integralmente todas as normas e polí-
ticas relacionadas à segurança da informação.

Os líderes devem se comprometer com a proteção das in-
formações sob sua responsabilidade e ser exemplo para  
suas equipes.

A área de Segurança da Informação deve ser acionada sempre 
que houver risco relacionado à segurança das informações.

SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

17
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RELAÇÕES EXTERNAS 
PODER PÚBLICO E ATIVIDADES POLÍTICAS

A Royal FIC respeita a legislação e as autoridades de todas as 
instâncias do governo.

Qualquer relação com representantes do poder público deve 
sempre ser feita com orientação da Diretoria e do Jurídico.

Caso haja demanda do poder público, o colaborador deve infor-
mar imediatamente ao líder e ao Jurídico.

Os colaboradores, por si ou sob sua ordem, estão proibidos de 
oferecer presentes, benefícios econômicos ou vantagens de 
qualquer gênero a representantes, autoridades, agentes e servi-
dores públicos em geral, bem como de aceitá-los. 

É proibido que qualquer colaborador (direto ou indireto) faça 
contribuições políticas em nome da Royal FIC. A participação 
individual em eventos cívicos e políticos deve ser feita em seu 
tempo livre e de forma que não vincule suas crenças pessoais à 
posição da empresa, comunicando previamente às áreas de RH  
e Jurídico.
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COMUNICAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES

A Royal FIC repudia o envolvimento de colaboradores em atos irregulares 
ou fraudulentos e espera que os mesmos ajam com honestidade e integri-
dade ao trabalharem com materiais, bens e sistemas, para que a empresa 
atinja a excelência em suas demonstrações financeiras e alcance seus ob-
jetivos de negócios.

São considerados atos irregulares:
- Prestação deliberada de informações incorretas, incompletas e/ou am-
bíguas, além da violação do contrato de trabalho, deste Código de Con-
duta, das Políticas Internas, das diretrizes da empresa e de outras normas 
em situações que não se enquadrem no âmbito de fraude com o intuito 
de influenciar ou afetar indevidamente as informações financeiras e/ou o 
processo de tomada de decisões.

19
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São considerados atos fraudulentos:
- Entre outras condutas, a título de exemplo: ato deliberado de apropria-
ção indébita, falsificação, omissão ou remoção de dados, dinheiro e/ou 
mercadorias em que ocorra o desvio ilegal de recursos ou bens da em-
presa.

A Royal FIC encoraja seus colaboradores a denunciarem qualquer ato ir-
regular ou fraudulento, garantindo o anonimato e não tolerando retalia-
ções ou represálias aos mesmos. As informações contidas nas denúncias 
são tratadas de forma sigilosa pela empresa.

CÓDIGO DE CONDUTA 20
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ASSÉDIO
É geralmente entendido como um comportamento de per-
seguição com insistência e de forma a importunar ou per-
turbar uma pessoa em seu ambiente de trabalho.
Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva (gestos, 
palavras, escritos, comportamentos, atitudes etc.) que fira 
a dignidade física ou psíquica, ameaçando seu emprego e 
degradando o ambiente de trabalho. 

Assédio sexual caracteriza-se por palavras, ações, gestos, 
símbolos ou comportamentos de natureza sexual indese-
jáveis e não solicitados que causem desconforto. Assim é 
considerado também toda forma de abordagem, verbal ou 
física, que vise obter vantagens sexuais utilizando-se da hie-
rarquia na relação de trabalho.

21
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CORRUPÇÃO 
E FRAUDE

A Royal FIC repudia qualquer tipo de ação de corrupção e frau-
de. Por corrupção entende-se o oferecimento de propinas ou 
subornos e/ou qualquer ação/omissão intencional a fim de obter 
vantagens, sejam elas pessoais ou em nome da empresa, tanto 
com agentes públicos quanto privados.
Consideramos, também, corrupção o ato de falsa declaração ou 
omissão intencional com o objetivo de levar ou induzir ao erro 
terceiros, parceiros, fornecedores, entre outros.

Todo colaborador, parceiro, fornecedor, terceiro ou qualquer 
empresa/pessoa que se relacione com a Royal FIC deverá agir 
de forma a manter o nome e a reputação da empresa. O Jurídico 
deve ser informado em casos de situações duvidosas como ofe-
recimento de propina, brindes de alto valor agregado, pagamen-
tos e contribuições, prestação de favores ou qualquer vantagem 
indevida para que haja apuração interna. Se comprovado o fato, 
acionaremos os órgãos responsáveis, tais como: Polícia, Minis-
tério Público etc.
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MONITORAMENTO

Comitê de Conduta
O Comitê de Conduta é formado por colaboradores de diferentes níveis 
hierárquicos da companhia e seu papel é apurar o desrespeito a qualquer 
regra de conduta ética, bem como zelar pelo cumprimento deste Código,  
por parte dos demais colaboradores. 
O comitê é treinado e preparado para esclarecer e orientar sobre qual-
quer tema contemplado no Código de Conduta.  

O Comitê de Conduta da Royal FIC é responsável por:
• Assegurar a implementação e o cumprimento deste Código;
• Atualizar e revisar periodicamente este documento;
• Receber sugestões e esclarecer dúvidas relacionadas aos assuntos  
   contemplados e aos ainda não contemplados neste Código;
• Tomar decisões administrativas nos casos mais graves de violação;
• Garantir a confidencialidade dos assuntos encaminhados;
• Estabelecer programas e iniciativas que incentivem todos os colabora-
dores a garantir o cumprimento e entendimento do documento.

Toda denúncia recebida pela Royal FIC será tratada com confidencialida-
de. Nenhuma retaliação ao colaborador será aceita por se reportar em bo-
a-fé, porém, caso isso aconteça, recomenda-se que o fato seja informado 
de imediato ao Comitê de Conduta.

Medidas Disciplinares
A existência de normas, políticas, procedimentos e processos é condição 
essencial para uma empresa de sucesso. Cabe à liderança garantir que 
sejam seguidas para o funcionamento harmônico e eficiente da empresa.
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E informar, orientar e preparar sua equipe para a correta aplicação e 
utilização das Políticas Internas e das normas da empresa, sendo um 
exemplo a ser seguido.

Descumprimentos de Políticas Internas, normas, procedimentos, pro-
cessos e regras da Royal FIC não podem ser tolerados e são passíveis 
de punição por meio de medidas disciplinares. Reincidências, inclusive 
o descumprimento de planos de ação traçados por processos de au-
ditoria, após a devida orientação quando cabível, também são sujeitas 
a medidas disciplinares.

Cada localidade é responsável pelo cumprimento das regras deste 
Código de Conduta, assim como de outras regras internas da empresa 
em sua área de responsabilidade. As diretrizes deste documento per-
mitem avaliar grande parte das situações e minimizar a subjetividade 
das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, mas não 
detalham, necessariamente, todas as situações que podem surgir no 
dia a dia de cada colaborador.

Assim, em caso de dúvidas na aplicação das diretrizes, o colaborador 
deverá consultar o seu líder imediato ou a área de Recursos Humanos.


