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Código de conduta global
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MENSAGEM DO 
CEO DA DESIGNER BRANDS,  
ROGER RAWLINS

Prezada equipe:

A Designer Brands é uma das maiores empresas de design, produção e varejo 
em calçados da América do Norte, onde somos conhecidos por oferecer 
experiências diferenciadas aos clientes. Para realmente oferecer experiências 
de primeira linha aos clientes, é fundamental que cada associado em todos os 
níveis da nossa empresa exerça suas atividades comerciais da maneira correta, 
o que significa que devemos entender nossas responsabilidades pessoais para 
cumprir a lei e este Código, tratar os outros com respeito no local de trabalho, 
manter práticas éticas de negócios e proteger nossa empresa. Na Designer 
Brands, nosso objetivo é ser uma empresa responsável e fundada em valores. 

Para ajudar a garantir que tenhamos um entendimento claro e comum do nosso 
compromisso em cumprir a lei, a transparência e a integridade em nossas 
decisões comerciais, desenvolvemos o Código de Conduta Global da Designer 
Brands. Nosso Código se destina a orientar nossos associados na condução 
adequada dos negócios e fornecer um conjunto de princípios pelos quais 
possamos viver. O Código inclui políticas da empresa, perguntas e respostas 
frequentes e recursos para fazer perguntas e comunicar preocupações éticas.

É sua responsabilidade se familiarizar com este Código. Seguir nosso Código 
nos ajuda a assumir o controle de nosso próprio destino e nos permite construir 
confiança uns nos outros para fazer o que fazemos melhor. 

Obrigado pelo seu compromisso com a Designer Brands. 

Atenciosamente, 

Roger Rawlins
CEO, Designer Brands
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SOBRE ESTE CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL

Este Código de Conduta Global da Designer Brands Inc. (o “Código”) se aplica a todos os associados da Designer Brands 
e associados das subsidiárias da Designer Brands, incluindo Camuto Group, DSW Designer Shoe Warehouse, Shoe 
Warehouse e The Show Company. Sempre que nos referirmos aos nossos “associados”, estamos nos referindo a todos 
os associados da Designer Brands e de suas subsidiárias.

Este Código é destinado a enfocar áreas de risco ético, fornecer orientação aos associados para ajudá-los a reconhecer 
e lidar com questões éticas, fornecer mecanismos para denunciar condutas antiéticas e ajudar a promover uma cultura de 
honestidade e responsabilidade. Nenhum código ou política consegue antecipar todas as situações que possam surgir. 
Assim, este Código se destina a servir como fonte de princípios fundamentais para os associados. 

Ocasionalmente, este Código poderá ser modificado e essas alterações serão levadas ao conhecimento de todos os 
associados e serão publicadas no site corporativo da Designer Brands disponível em www.designerbrands.com e nas 
áreas de trabalho compartilhadas da Designer Brands, como o SharePoint.

Se você não tiver certeza de como agir em uma determinada situação, ou se tiver alguma dúvida sobre este Código,  
é recomendável entrar em contato. Você poderá sempre:

• Falar com seu gerente.
• Fazer parceria com seu representante dos Recursos Humanos.
• Encontrar informações de contato no pôster Fale conosco localizado na sala de pausa da sua loja. 
• Perguntar ao Diretor Executivo de Conformidade e ao Departamento de Conformidade - Confira nossa página no 

SharePoint para obter mais informações!
• Ligar para a linha direta de Ética (anteriormente Safe2Say). 

Consulte a última página deste Código para obter as informações de contato. 
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conheça suas 
responsabilidades
Somos os responsáveis por 

nosso próprio desempenho  

e comportamento. Todos nós 

devemos entender e seguir 

nosso Código e as leis.
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Cumpra o Código 
e a Lei
Você deve cumprir nosso Código, nossas políticas e todas as leis, 
regras e regulamentos aplicáveis ao seu serviço com a Designer Brands. 
Isso inclui a conformidade com as leis locais, estaduais e federais nos 
Estados Unidos e no Canadá e, como empresa global, o cumprimento 
das leis em todos os países nos quais a Designer Brands opera.

Com o melhor do seu conhecimento e habilidade, você deve:
• Cumprir todas as leis, regras e regulamentos governamentais 

aplicáveis.
• Cumprir as regras e regulamentos de qualquer organização 

autorreguladora da qual a Designer Brands seja membro.
• Abster-se de cometer fraudes que incluam qualquer ato 

desonesto ou fraudulento, peculato, falsificação ou alteração 
de cheques da empresa, violação de políticas de descontos, 
tratamento ou notificação não autorizados de transações 
da empresa e falsificação de registros da empresa ou 
demonstrações financeiras por motivos pessoais ou outros.

Às vezes, as normas impostas por lei ou por este Código podem entrar 
em conflito. Se você acha que existe um conflito entre este Código e 
qualquer lei, regra ou regulamento, ou se você tiver dúvidas sobre a 
legalidade de sua conduta ou de outros associados, lembre-se destas 
diretrizes gerais: 

• Se uma lei local entrar em conflito com nosso Código, nós 
seguiremos a lei. 

• Se uma prática de negócios local entrar em conflito com nosso 
Código, seguiremos nosso Código. 

• Se as leis dos diferentes países em que operamos estiverem 
em conflito entre si, entre em contato com o departamento de 
Conformidade e o departamento Jurídico. 

Ainda não tem certeza? Incentivamos você a entrar em contato com 
o departamento Jurídico, o departamento de Conformidade ou com 
qualquer um dos outros recursos listados neste Código para obter 
assistência. Estamos aqui para ajudar!

Quando tiver dúvidas, 
peça orientação
O Código não consegue cobrir toda e qualquer situação que 
encontrarmos, mas a maioria dos problemas pode ser evitada através  
da revisão do Código e das nossas políticas, usando o bom senso  
e pedindo ajuda em caso de dúvida.

Faça a si mesmo estas perguntas caso esteja se perguntando se deve 
buscar orientação ou comunicar uma preocupação ética: 

• Esta é a coisa certa a fazer? Isso poderia ser visto como antiético? 
• Tenho certeza de que isso está dentro da lei?
• Estou autorizado a fazer ou dizer isso?
• Isso está alinhado ao nosso Código e às outras políticas da 

nossa empresa?
• Isso irá impactar negativamente a experiência dos nossos 

clientes ou a percepção da Designer Brands?
• Isso está de acordo com a reputação da Designer Brands?
• Eu ficaria envergonhado de ver isso divulgado nas notícias e 

compartilhado nas redes sociais?
• Eu me sentiria confortável se visse alguém tomando a mesma 

decisão?

Considere estas perguntas ao tomar suas decisões de negócios. 
Lembre-se de que sempre incentivamos você a buscar orientação 
adicional de seu gerente, representante de RH, departamento Jurídico 
ou departamento de Conformidade.

Manifeste-se!
Nossos associados são incentivados e capacitados a impactar 
positivamente nossos negócios, a fazer o que é certo e a ajudar a Designer 
Brands a evitar comportamentos impróprios. Isso significa que nossos 
associados têm o dever de comunicar prontamente quaisquer suspeitas de 
violações deste Código. O descumprimento em comunicar tais atos após 
a sua descoberta pode ser motivo para ação disciplinar.

Você pode denunciar violações deste código ao seu gerente. Se você 
não se sentir à vontade para ir ao seu gerente ou se a preocupação 
permanece sem solução, você poderá discutir suas preocupações com o 
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nível acima da gerência, com um representante de Recursos Humanos 
ou com o departamento de Conformidade. Para denunciar violações 
ou suspeitas de violações deste Código anonimamente, as chamadas 
podem ser feitas para nossa Linha Direta de Ética. 

Números de telefone 
da linha direta de Ética 
Brasil: 
0800-892-0452
China e Hong Kong: 
400-661-2104
Estados Unidos e Canadá: 
1-800-825-3595

Contatos do departamento  
de Conformidade 
Número de telefone: 
614-872-1987
E-mail:
compliance@designerbrands.com

Sites da linha direta de Ética
Verifique a última página deste 
Código 

Todas as chamadas para a Linha Direta de Ética são atendidas por uma 
empresa terceirizada com experiência no tratamento de tais chamadas 
e serão tratadas como chamadas anônimas, a menos que o chamador 
opte por fornecer seu nome ou outras informações de identificação.

Todos os relatórios feitos pelos associados serão investigados de forma 
justa, rápida e completa e ações apropriadas serão tomadas no caso 
de qualquer violação do Código. Espera-se que todas as pessoas 
cumpram este Código em todos os aspectos. Qualquer pessoa que 
viole conscientemente este Código, ou conscientemente permita que 
um subordinado o faça, pode estar sujeito a ação disciplinar, que pode 
incluir a rescisão do contrato de trabalho e pode resultar no pagamento 
de danos e apresentação de acusações criminais.

Se você não tiver certeza ou tiver alguma dúvida sobre o que uma 
disposição do Código significa ou exige ou, em geral, qual é a coisa 
certa a se fazer, você deve procurar o conselho e orientação de 
seu supervisor, gerente, representante de Recursos Humanos ou 
departamento de Conformidade.

Lembre-se de que os associados devem sempre:
• promover o comportamento ético, 

• conversar com supervisores, gerentes e outras pessoas apro-
priadas quando estiver em dúvida sobre o melhor curso de ação 
em uma situação, e 

• denunciar violações de leis, regras e deste Código ao pessoal 
apropriado. 

Nosso sucesso exige confiança e a Designer Brands não permitirá 
retaliação por relatórios feitos em boa-fé. A retaliação por denúncia, feita 
em boa-fé, é uma violação deste Código.

O que acontece quando eu falo?
Quer você faça um relatório para seu gerente, para o 
departamento de Recursos Humanos, o departamento Jurídico, 
o departamento de Conformidade ou à nossa Linha Direta de 
Ética, você fez a coisa certa comunicando uma preocupação. 
Cada situação será tratada com base nos detalhes específicos 
que você compartilha, mas, em geral, você será questionado 
para garantir que tenhamos todas as informações relevantes 
sobre suas preocupações. Nós manteremos a confidencialidade 
na medida do possível, levando em conta as circunstâncias, 
mas isso não pode ser garantido. Talvez tenhamos que fazer 
algumas perguntas adicionais, dependendo de aonde a 
investigação leva. Se uma investigação revelar que ocorreu uma 
violação deste Código ou outra conduta inadequada, tomaremos 
as ações corretivas apropriadas.

Liderança
Esperamos e exigimos que todos os associados da Designer Brands 
sigam este Código e ajam com integridade, mas nossos líderes têm 
a responsabilidade extra de definir o tom para o restante de nossa 
empresa. Esperamos que nossos líderes em toda a empresa:

• Liderem pelo exemplo e ajam com integridade.
• Comuniquem à sua equipe a importância do Código e suas 

expectativas quanto à adesão ao Código.
• Incentivem os associados a comunicar problemas, fazer 

perguntas e levantar dúvidas.
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• Certifiquem-se de que sua equipe não apenas complete todos 
os treinamentos de conformidade necessários, mas que os 
aprendizados sejam colocados em prática.

• Tomem medidas imediatas e eficazes quando apropriado, incluindo 
se um associado levantar um problema ou comunicar uma 
preocupação para você.

• Associem-se ao departamento de Recursos Humanos ou procure 
ajuda do departamento de Conformidade ou Jurídico quando 
necessário e incentive sua equipe a fazer o mesmo.

Sobre a retaliação
A Designer Brands está comprometida em proteger nossos associados e 
não permitimos qualquer tipo de retaliação contra pessoas que, de boa-fé, 
levantam uma questão ou comuniquem problemas para nós. 

Não permitiremos que nenhum associado use ou incentive outras pessoas 
a usar qualquer posição de autoridade para retaliar um associado da 
Designer Brands que, de boa-fé:

• Comunique violações ou violações razoavelmente suspeitas sob 
este Código ou qualquer outra política da Designer Brands.

• Comunique uma preocupação ou faz uma reclamação sobre uma 
prática ou decisão comercial. 

• Coopere em uma investigação em nome da Designer Brands. 

A retaliação é contra este Código e a lei. A retaliação pode incluir várias 
ações empregatícias adversas, incluindo rescisão do contrato, rebaixamento, 
suspensão, perda ou redução de pagamento ou benefícios, ameaças, 
avaliações de desempenho insatisfatórias, assédio ou discriminação.

Se você vir ou suspeitar que tenha ocorrido retaliação contra você ou outro 
associado da Designer Brands, informe-a ao representante de Recursos 
Humanos, ao departamento de Conformidade ou Jurídico, ou faça um 
relatório por meio da Linha Direta de Ética.
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RESPEITO
Somos uma comunidade na 

Designer Brands e, como parte 

dessa comunidade, interagimos 

com os outros diariamente. 

Para continuar sendo uma 

empresa de sucesso, devemos 

criar um ambiente de confiança 

e SER respeitosos em nossas 

interações com todos.
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Antidiscriminação e 
antiassédio 
A conduta respeitosa e profissional aumenta nossa missão, promove 
a produtividade, minimiza as disputas e eleva nossa reputação. Não 
toleramos discriminação, intimidação e assédio de qualquer tipo. 

A Designer Brands acredita que todas as pessoas têm direito a 
oportunidades iguais de emprego. É nossa política contratar, treinar, 
promover, compensar e administrar todas as práticas de emprego 
sem considerar raça, cor, religião, credo religioso, sexo, gênero, 
nacionalidade, idade, deficiência física, deficiência mental, condição 
médica, ascendência, estado civil, licença de assistência familiar, status 
militar e veterano, status de cidadania, orientação sexual, identidade 
de gênero, expressão de gênero, transição de gênero, identidade 
transgênero, informação genética, decisões sobre saúde sexual e 
reprodutiva ou qualquer outra característica protegida por lei em 
qualquer decisão de emprego.

É responsabilidade de todos os associados assegurar que uma cultura 
de oportunidades iguais de emprego, não-assédio, não-discriminação e 
não-retaliação seja compreendida, respeitada e realizada por todos.

Entre os tipos de conduta indesejada proibida pelo Código estão 
epítetos, insultos, estereótipos negativos, atos intimidantes e a 
circulação ou publicação de materiais escritos ou gráficos que mostrem 
hostilidade em relação aos indivíduos por causa de qualquer uma das 
características listadas acima.

Exemplos de assédio sexual proibido por este Código incluem:
• brincadeira verbal, provocativa ou piadas ofensivas de 

orientação sexual
• flertes sexuais, avanços ou proposições indesejados
• abuso verbal de natureza sexual
• comentários gráficos ou degradantes sobre a aparência ou 

atividade sexual de um indivíduo 
• conduta visual ofensiva, incluindo olhar malicioso, fazer 

gestos sexuais, exibição de objetos ou imagens sexualmente 
sugestivos ofensivos, e-mails, desenhos animados ou cartazes 

• pressão indesejada para atividade sexual 
• cartas, bilhetes ou convites ofensivamente sugestivos ou 

obscenos 
• contato físico ofensivo, como dar tapinhas, agarrar, beliscar ou 

roçar o corpo em outra pessoa
• favoritismo sexual

Atuar de acordo com estas diretrizes mostra respeito e integridade. 
Discriminação de qualquer forma não vai apenas contra este Código, 
mas também contra a lei.

Se você sentir que vivenciou ou testemunhou qualquer discriminação, 
assédio ou retaliação, você deve notificar imediatamente seu supervisor 
direto, o departamento de Recursos Humanos ou o departamento de 
Conformidade.

Enquanto estava no trabalho, ouvi um colega  
de trabalho fazer uma piada racista sobre a  
aparência de outro colega de trabalho. Eu  
achei a piada ofensiva, mas não sabia o que  
deveria fazer.
Não apenas temos a obrigação de não discriminar ou 
ofender os outros, mas também temos a obrigação de falar 
sobre as situações que presenciamos ou ouvimos. É nossa 
responsabilidade garantir que a Designer Brands ofereça um 
ambiente acolhedor, seja em nossas lojas de varejo, em nossos 
escritórios corporativos ou em nossos armazéns e centros de 
distribuição. Linguagem ou comportamento potencialmente 
ofensivos podem afetar negativamente nosso ambiente. Se 
você acha que algo é ofensivo, outra pessoa também pode ter 
achado ofensivo e nós o encorajamos a falar com o colega de 
trabalho que fez a piada. Você também pode entrar em contato 
com seu gerente ou fazer parceria com o departamento de 
Recursos Humanos.



Designer Brands Code of Conduct 11

Diversidade e inclusão 
Na Designer Brands, celebramos as diferenças e valorizamos a diversidade 
em tudo o que fazemos. Esforçamo-nos por promover um ambiente de 
trabalho diversificado e inclusivo, alinhado com a nossa missão, valores, 
metas, práticas comerciais e objetivos empresariais. Nosso objetivo é 
atrair, engajar, desenvolver e reter talentos diversos e demonstrar um 
compromisso com a igualdade para todos os associados, clientes e 
parceiros de negócios e as comunidades nas quais eles atendem.

Todos nós desempenhamos um papel importante na criação de um local 
de trabalho onde nossos associados sejam livres para se expressarem 
de forma verdadeira e autêntica. Fazemos isso reconhecendo e 
valorizando a diversidade de contribuições, talentos, habilidades e 
experiências de outros associados e criando um ambiente de confiança 
por meio de uma comunicação aberta. 

Estaremos em uma posição melhor para desenvolver relacionamentos 
mais significativos com nossos clientes, oferecer produtos que 
atendam às diversas necessidades de nossos clientes e proporcionar 
experiências inovadoras se adotarmos a diversidade e a inclusão em 
nossas práticas comerciais.

Saúde, proteção e segurança 
no local de trabalho
Estamos comprometidos em evitar a violência no local de trabalho  
e manter um ambiente de trabalho seguro. 

Os associados nos ajudam a manter um ambiente de trabalho seguro ao:
• Seguir todas as regras e práticas de segurança.
• Cooperar com representantes da Designer Brands, funcionários 

do governo ou outros terceiros que aplicam essas regras ou 
investigam violações.

• Denunciar toda violência e todas as ameaças de violência feitas por 
associados, clientes, fornecedores ou outros membros do público.

• Participar de todos os treinamentos de segurança necessários. 
• Comunicar todos os acidentes, lesões e práticas ou condições 

inseguras.

Armas de fogo, armas e outros dispositivos ou substâncias perigosas 
ou arriscadas são proibidas no local de trabalho, inclusive em nossas 
lojas de varejo, centros de distribuição, escritórios ou qualquer outra 
propriedade da Designer Brands. A fim de melhorar a segurança no 
local de trabalho, você deve estar familiarizado com e seguir qualquer 
treinamento de informações de segurança de trabalho oferecido a você.

Investigaremos pronta e completamente todos os relatos de ameaças (ou 
fatos) de violência e de indivíduos ou atividades suspeitas. A Designer 
Brands incentiva os associados a levar suas disputas ou diferenças com 
outros associados à atenção dos supervisores ou dos Recursos Humanos 
antes que a situação se agrave em violência potencial.

Política para drogas  
e álcool 
O uso de drogas ilegais e álcool e o abuso de prescrição legal e 
produtos farmacêuticos vendidos sem receita diminuem a segurança 
de associados e visitantes, prejudicam nossa reputação e podem violar 
a lei. Por essas razões, a Designer Brands adotou uma política de 
tolerância zero com drogas e álcool. 

Você não pode usar, vender, distribuir, fabricar ou possuir álcool, drogas 
ilegais ou substâncias controladas na propriedade da Designer Brands 
ou enquanto estiver desempenhando suas funções. Isso inclui veículos 
da empresa dentro ou fora das instalações da empresa. Você não pode 
se apresentar ao trabalho sob a influência de álcool ou drogas ilegais. 

Existem algumas exceções limitadas à nossa política de tolerância zero:
• Se você trabalha em um local de varejo e seu trabalho envolve 

a venda de álcool, você pode possuir, vender e distribuir o álcool 
de acordo com suas obrigações de trabalho. 

• Você pode ingerir álcool com responsabilidade em eventos 
sociais patrocinados pela Designer Brands. Sempre mantenha 
um comportamento adequado e exercite o bom senso. 

• Se você participar de uma refeição ou evento de negócios, 
pode haver casos em que o consumo responsável de bebidas 
alcoólicas seja permitido, mas tenha o cuidado de cumprir todas 
as leis e nossas políticas e procedimentos.
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PRÁTICAS ÉTICAS DE NEGÓCIOS 
As únicas vantagens que buscamos são aquelas que podem 

ser obtidas através de produtos, qualidade e serviço 

superiores. É imperativo que todos os associados promovam 

o comportamento ético como um parceiro responsável  

entre seus companheiros no ambiente de trabalho.
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Agir em boa fé
Não importa se você está lidando com outro associado ou interagindo 
com pessoas de fora da Designer Brands, é necessário que você aja  
de boa fé, com responsabilidade, com o devido cuidado, competência  
e diligência, e sem deturpar fatos relevantes.

Negociação justa
Cada associado deve se esforçar para lidar de forma justa com 
os clientes, fornecedores, vendedores, concorrentes e associados 
da Designer Brands. Você nunca deve tirar vantagem injusta de 
ninguém por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações 
privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou outras práticas.

Antissuborno e 
anticorrupção
Nós aderimos a todas as leis, regras e regulamentos que regem o 
comércio, incluindo leis nacionais e internacionais que proíbem suborno 
e pagamentos ilegais a funcionários públicos.

Todos os associados e terceiros sobre os quais a Designer Brands 
exerce controle são estritamente proibidos de pagar propina ou 
receber suborno de outra pessoa ou entidade, pública ou privada, para 
influenciar decisões e/ou serviços de qualquer governo. Quaisquer 
pagamentos a um agente do governo ou a um agente estrangeiro 
devem ser sempre para serviços prestados e devem ser razoáveis, 
considerando o valor desses serviços. 

Essa proibição inclui subornos ou outros pagamentos feitos por 
empresas e seus representantes a governos estrangeiros, empresas 
estatais ou controladas pelo governo, organizações internacionais 
públicas (como as Nações Unidas) ou partidos políticos estrangeiros 
para obter ou reter negócios ou proteger qualquer vantagem imprópria. 

O uso de fundos ou bens da Empresa para qualquer uso ilícito, 
impróprio ou antiético está proibido. No exercício das atividades, todos 
os associados devem evitar fazer pagamentos que possam ser ou 
parecer impróprios.

Os pagamentos proibidos podem ter a forma de:
• Dinheiro em espécie ou equivalentes (cartões de presentes)
• Presentes, favores ou entretenimento
• Empréstimos 
• Gratificações 
• Doações ou contribuições de caridade 
• Patrocínios
• Viagens 
• Refeições
• Propinas
• Comissões secretas
• Taxas não-oficiais
• O uso de contratos, ordens de compra ou acordos de consultoria 

para pagamentos diretos a funcionários estrangeiros, seus 
parentes ou associados comerciais.

Não apenas essa conduta é contrária às normas deste Código e da 
Designer Brands, mas também é ilegal sob as leis antissuborno e 
anticorrupção, incluindo a U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
a Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act do Canadá, Leis 
Anticorrupção Chinesas, Lei da Empresa Limpa do Brasil de 2014 e a 
legislação de vários outros países.

Violações dessas leis e regulamentos podem resultar em penalidades 
severas, incluindo multas e prisão, para a Designer Brands, seus 
diretores, executivos e associados e podem prejudicar a reputação e a 
capacidade da Designer Brads de realizar negócios. 

Para ajudá-lo a reconhecer situações em que os pagamentos podem 
ser suspeitos ou estar corrompidos, fique atento aos seguintes sinais 
vermelhos:

• Existem padrões de pagamento incomuns ou acordos financeiros?
• Você está realizando negócios em um país com histórico de 

corrupção?
• Está sendo solicitado que você pague taxas ou comissões 

excessivamente altas?
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• Há uma falta de transparência em registros de despesas e de 
contabilidade?

• Um funcionário ou consultor está sendo recomendado por um 
funcionário do governo?

Se sua resposta for sim ou mesmo talvez a alguma dessas perguntas, 
entre em contato com o departamento de Conformidade para obter mais 
orientações.

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre se você ou outra pessoa 
violou ou pode ter violado essas diretrizes, entre em contato com o 
departamento de Conformidade o quanto antes. Lembre-se de falar e 
denunciar qualquer suspeita de atividade ilegal ou antiética na Linha 
Direta de Ética.

Para obter mais informações, consulte nossas Políticas antissuborno e 
anticorrupção, disponíveis no site do departamento de Conformidade 
SharePoint ou os associados podem solicitar uma cópia enviando um 
e-mail para compliance@designerbrands.com. 

Utilizamos um despachante aduaneiro para facilitar  
a movimentação dos nossos produtos através das 
fronteiras. Recentemente, ele pediu um aumento 
considerável em sua comissão e acredito que ele pretende 
repassar esse aumento para agentes alfandegários. Como 
devo agir?
Se você suspeitar que o despachante está fazendo pagamentos 
ilegais em nome da Designer Brands, somos obrigados a 
investigar o assunto e determinar se esse é o caso. Você deve 
suspender esses pagamentos e comunicar suas suspeitas ao 
departamento de Conformidade ou à Linha Direta de Ética.

Presentes e entretenimento 
É possível dar ou receber presentes de pessoas, com a exceção dos 
funcionários públicos, sem aprovação prévia do nosso Diretor Executivo 
de Conformidade se forem razoáveis, proporcionados e feitos sem 
intenções de corrupção. Sempre se questione se a intenção do presente 
é construir uma relação ou se é para influenciar quem o recebe na 

sua decisão. Qualquer presente, favor ou entretenimento dado a ou 
recebido de pessoas no setor público, incluindo funcionários públicos, 
sem a aprovação prévia do nosso Diretor Executivo de Conformidade, 
é proibido. 
Os funcionários públicos podem incluir qualquer um que atue 
oficialmente para uma entidade governamental/governo, uma empresa 
detida ou controlada pelo governo, uma empresa internacional pública, 
um partido político e um candidato ao cargo. 

Até um pequeno presente pode violar a lei ou este Código, se dado com 
intenção corrupta de obter ou reter algum negócio, ou obter qualquer 
outra vantagem. Sempre considere as circunstâncias específicas e se 
a sua imparcialidade pode ser comprometida ou parecer comprometida 
aos outros. 

Abaixo estão algumas diretrizes para ajudá-lo a cumprir este Código:

Diretrizes para presentes
• Os exemplos de presentes incluem amostras, álcool, descontos, 

bilhetes para eventos, favores pessoais, férias, ações, vales-
presente, dinheiro em espécie, lazer e transporte. 

• Os presentes devem ser enviados ao endereço de trabalho, não 
a endereços particulares. 

• Não aceite ou ofereça dinheiro em espécie ou equivalentes, 
como vales-presente.

• Não aceite presentes de valor maior que o nominal. Considera-
se valor nominal o que não ultrapasse US$50. Entre os 
presentes aceitáveis, incluem-se artigos promocionais com 
marcas de empresas, como uma caneca de café, uma caneta, 
ou lembranças semelhantes.

• As doações feitas a iniciativas de caridade apoiadas pela 
Designer Brands são permitidas, mas podem precisar ser 
reportadas. Se você solicitar ou receber uma doação de 
caridade de um fornecedor ou outro terceiro com o qual a 
Designer Brands tenha negócios acima de US$ 50 no total,  
ela deverá ser informada ao departamento de Conformidade.
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O que devo fazer se me oferecerem um presente  
que possa violar o Código?
Se lhe oferecerem um presente impróprio, recuse-o 
educadamente e explique que a Empresa não permite que você 
aceite tais presentes e que isso violaria as políticas e a lei da 
empresa. Esclareça que a recusa é absoluta e assegure-se de 
que a sua escolha de palavras e de linguagem corporal não 
seja mal interpretada. Em seguida, informe imediatamente o 
presente ao departamento de Conformidade. Se você achar 
que sua recusa em aceitar o presente pode causar ofensa ou 
constrangimento, você poderá aceitar o presente, mas deverá 
notificar o departamento de Conformidade. Um presente 
perecível ou consumível avaliado em menos de US$200 pode 
ser compartilhado com sua equipe. Caso contrário, a equipe 
de Conformidade trabalhará com você para doar o item para 
caridade. 

• Não solicite presentes a terceiros, incluindo clientes ou 
fornecedores.

• Não responda a um pedido de presente. 
• Não aceite ou dê qualquer presente com a intenção de criar um 

senso de obrigação ou influenciar uma decisão de negócios. 
• Não aceite ou ofereça presentes em troca de fazer, ou prometer 

fazer, qualquer coisa por um terceiro. 
• Podem ser aceitáveis artigos que não sejam dinheiro em 

espécie em ocasiões festivas de trocas tradicionais de 
presentes. Alguns exemplos de presentes aceitáveis incluem 
cestas de presentes pequenas, biscoitos, chocolates ou flores.  

• Podem ser aceitos presentes de valor simbólico, como um troféu 
ou uma placa em reconhecimento de uma transação ou relação 
de negócios.

• Além das ofertas promocionais ao cliente, não faça trocas 
de itens de valor da Designer Brands com outros negócios, 
incluindo outros varejistas e restaurantes.

• Obtenha aprovação prévia do Diretor Executivo de 
Conformidade antes de fornecer ou receber presentes para ou 
de um funcionário público. 

Um fornecedor me enviou uma cesta grande de  
presente com muitas carnes secas e queijos caros.  
Posso levar a cesta para casa e compartilhar com  
minha família?
Não, você não pode levar a cesta para casa porque seu valor 
é maior que US$50. Se o valor da cesta não for superior 
a US$200, você poderá ficar com a cesta no trabalho e 
compartilhar a comida com sua equipe. Se você acredita que 
o valor é superior a US$200, recuse educadamente o presente 
e informe-o ao departamento de Conformidade.

Diretrizes para entretenimentos 
• Alguns exemplos de entretenimento incluem bilhetes para 

eventos esportivos, culturais ou concertos, partidas de golfe ou 
refeições. 

• Podem ser aceitáveis um almoço ou jantar de negócios, a 
participação em eventos esportivos/de entretenimento com 
fornecedores ou prestadores de serviços, no qual um ou outro 
esteja presente, que não sejam incomuns e que sejam razoáveis 
e habituais localmente. Exemplos de eventos geralmente 
aceitáveis incluem almoço/jantar tradicional de negócios e 
participação em algum evento esportivo local. 

• Não aceite convites para eventos de entretenimento que 
possam ser considerados excessivos no contexto da ocasião do 
negócio. Use sempre o seu julgamento profissional e entre em 
contato com o departamento de Conformidade, se você não tiver 
certeza. 

• Os bilhetes ou passes devem ser enviados ao endereço de 
trabalho, não a endereços particulares. 

• Não force uma solicitação de almoço/jantar ou evento de 
entretenimento.   

• As refeições de negócios ou eventos de entretenimento 
podem criar um senso de obrigação ou resultar em tratamento 
preferencial, incluindo a discussão de informações confidenciais, 
com um fornecedor ou parceiro de negócios. 

• Se um fornecedor ou terceiro oferecer a você bilhetes para 
algum evento ao qual ele mesmo não irá comparecer, esses 



Designer Brands Code of Conduct 16

bilhetes poderiam se qualificar como presentes sob este 
Código, e estão sujeitos aos limites e diretrizes para presentes 
estabelecidas acima e abaixo. 

• Pode ser aceitável o pagamento para determinadas 
conferências ou treinamentos vindos de terceiros, desde 
que também haja aprovação prévia do Diretor Executivo de 
Conformidade.

Eu estava em uma feira na minha cidade e um  
fornecedor com quem trabalho se ofereceu para  
me levar a uma churrascaria para jantar e conversar  
sobre o evento. Posso aceitar?
Sim, isso seria considerado uma refeição empresarial razoável 
e costumeira. No entanto, você deve considerar se costuma sair 
para jantar ou para eventos com esse fornecedor, pelos quais 
ele paga e, se isso acontece, considere informar o fornecedor 
antecipadamente que vocês irão dividir a conta.
Além disso, você deve garantir que este jantar não crie qualquer 
sensação de obrigação de devolver um favor.
Recentemente, um fornecedor se ofereceu para pagar 
minha ida a uma conferência em Los Angeles. Posso aceitar 
o convite?
Talvez. Antes que qualquer acordo seja feito, você precisará 
solicitar a aprovação do Diretor Executivo de Conformidade 
para que o fornecedor pague sua taxa de registro ou 
participação na conferência. Nesse momento, você também 
deve estar preparado para discutir com o departamento de 
Conformidade seus planos propostos para pagamento de 
viagens, hospedagem e outras despesas relacionadas à 
conferência. 

• Obtenha aprovação prévia do Diretor Executivo de 
Conformidade antes de estender convites para entretenimento  
a um funcionário público. 

Mencionei em uma conversa com um fornecedor que  
sou um grande fã do musical Hamilton e que eu  
adoraria vê-lo na Broadway um dia. Algumas semanas 
depois, esse fornecedor me ofereceu dois ingressos para o 
musical Hamilton na Broadway e se ofereceu para me deixar 
ficar em um apartamento que ele usa no Airbnb. Posso 
aceitar? Posso ir ao musical com o fornecedor?
Não, não há nenhuma razão relacionada a negócios para esta 
oferta, pois o fornecedor não participará do evento com você. Isso 
seria considerado um presente e tem um valor acima do limite 
de $50. Além disso, mesmo que o fornecedor vá ao show com 
você, ir a um musical da Broadway em Nova York provavelmente 
não é considerado “razoável e habitual em sua localidade”, 
portanto, você precisará da permissão do Diretor Executivo de 
Conformidade antes de ir ao compromisso com o fornecedor.

Limites
O valor total dos presentes recebidos por um associado da Designer 
Brands, vindos de qualquer fornecedor ou associado comercial, não 
deve ultrapassar US$100 ao ano.  
Um associado da Designer Brands não deve receber presentes acima 
de US$200, de todas as fontes, por ano.  
Se você receber presentes acima de US$100 de qualquer fonte única ou 
presentes de todas as fontes combinadas que excedam US$200, você 
deverá notificar o departamento de Conformidade.
Um associado da Designer Brands não deve dar presentes acima de 
US$200 por ano.  

Solicite ajuda 
Fale com nossos parceiros de Conformidade se você não tiver certeza 
se a aceitação de um presente violará este Código. Lembre-se de ter 
cuidado em relação às políticas próprias de cada cliente e fornecedor, a 
respeito de receber presentes, refeições ou entretenimento.
Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre se você ou outra 
pessoa violou ou pode violar essas diretrizes, entre em contato com 
o departamento de Conformidade. Lembre-se de manifestar-se e 
denunciar qualquer atividade que viole essas políticas.
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Para obter mais informações, consulte nossas Políticas antissuborno e 
anticorrupção, disponíveis no site do departamento de Conformidade 
SharePoint ou os associados podem solicitar uma cópia enviando um 
e-mail para compliance@designerbrands.com.

Conflitos de interesse
A Designer Brands incentiva a paixão em todas as coisas que os 
associados fazem, mas às vezes essa paixão por outros projetos pode 
interferir nos interesses da Empresa. Todos os associados da Designer 
Brands devem se esforçar para evitar conflitos de interesses reais e a 
aparência de conflitos de interesse. 

Um “conflito de interesses” pode ocorrer quando o interesse particular 
de um indivíduo interfere de alguma forma - ou parece interferir - nos 
interesses da Designer Brands como um todo. Conflitos de interesse 
também podem surgir quando um indivíduo, ou seu parente, atua ou 
tem interesses que possam dificultar o desempenho de suas funções 
na Designer Brands de maneira objetiva e eficaz, ou recebe benefícios 
pessoais impróprios como resultado de seu cargo na Designer Brands. 

Para esse fim, com o melhor de seu conhecimento e habilidade, você deve:
• Entender e seguir nossa política de transações com partes 

relacionadas. 
• Tomar todas as decisões de negócios com base nos melhores 

interesses da Designer Brands, sem permitir que seu julgamento 
independente seja afetado. 

• Tomar medidas razoáveis para não promover ou parecer 
promover um interesse pessoal no curso de uma decisão 
comercial.

• Agir com honestidade e integridade em todos os momentos, 
incluindo o tratamento ético de conflitos de interesse reais ou 
aparentes entre relacionamentos pessoais e profissionais.

• Abster-se de buscar qualquer interesse comercial externo que 
possa criar ou parecer criar um conflito de interesses com a 
Designer Brands. 

• Não aceitar emprego secundário ou trabalho de consultoria para 
outra empresa cujos interesses comerciais possam estar, direta 
ou indiretamente, em concorrência com a Designer Brands. 

Qualquer situação que envolva, ou que possa envolver, um conflito de 
interesse com a Designer Brands, deve ser divulgada ao seu supervisor 
ou gerente, ao departamento de Conformidade ou a um representante 
de Recursos Humanos.

Relações pessoais 
Devido a conflitos potenciais ou reais, como o favoritismo ou a 
possibilidade de que uma questão pessoal seja levada ao ambiente de 
trabalho, os parentes de um associado atual só podem ser contratados 
se não trabalharem diretamente ou supervisionarem o parente. Um 
parente de um associado também não pode ser contratado se o 
parente ocupar uma posição na mesma linha de autoridade onde você 
pode iniciar ou participar de decisões envolvendo um benefício direto 
ao parente. Os parentes geralmente incluem alguém relacionado por 
sangue, casamento ou união civil, adoção ou assistência social, ou um 
companheiro romântico ou residente da casa. 

Você deve notificar seu representante de Recursos Humanos ou gerente 
se você entrar em um relacionamento pessoal com outro associado 
depois de já estar empregado, caso algum dos associados trabalhe 
diretamente ou supervisione o outro associado. 

Você deve comunicar quaisquer conflitos de interesse potencial ou real 
ao seu gerente, ou pode fazer uma denúncia anônima por meio da Linha 
Direta de Ética. 

Pediram-me que revisasse os lances para um  
contrato e sei que um amigo meu trabalha neste  
campo e eu gostaria de ajudá-lo. O que devo fazer?
Você deve informar ao seu gerente sobre o seu amigo e, em 
seguida, retirar-se do processo para evitar qualquer conflito real 
ou percebido.

Oportunidades corporativas
Os associados devem abster-se de divulgar oportunidades de negócios 
conhecidas por meio da associação com a Designer Brands a terceiros  
e devem abster-se de investir na oportunidade.
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Exceto conforme previsto em nossos documentos normativos ou outras 
políticas e procedimentos, os associados estão proibidos de:

• Assumir-se pessoalmente, ou divulgar a terceiros, oportunidades 
que são descobertas usando propriedade, informações ou cargo 
na Designer Brands.

• Usar propriedade, informações ou cargo na Designer Brands 
para ganho pessoal.

• Competir contra a Designer Brands.

Publicidade com 
credibilidade
Nosso sortimento de produtos, ofertas exclusivas de serviços e 
experiência em atendimento ao cliente nos fornecem todas as vantagens 
de que precisamos. Isso significa que podemos, e devemos, ser 
sinceros em como nos comunicamos e anunciamos para nossos clientes 
e futuros clientes. Tudo o que dissermos sobre nossos produtos ou 
serviços, incluindo comparações de nossos produtos e serviços com os 
de nossos concorrentes, deve ser preciso e baseado em fatos.

Integridade financeira  
e contabilidade exata
Nossa capacidade de continuar a crescer em nossos negócios de 
sucesso requer que sejam feitos e guardados registros precisos de 
negócios, e que sejam desenvolvidos e mantidos controles contábeis 
internos adequados. Isso é essencial para a integridade de nossos 
relatórios financeiros e é exigido por lei. Cada associado tem a 
obrigação de garantir que todos os nossos registros, informações e 
contas financeiras sejam registrados e mantidos com precisão.

Os associados fazem isso verificando se todas e cada uma de nossas 
transações, registros contábeis, relatórios de despesas, faturas, 
comprovantes, presentes e quaisquer outras despesas comerciais são 
registradas com precisão e confiabilidade. Os associados que preparam 
divulgações financeiras da empresa e outras comunicações públicas 
devem garantir que estejamos sempre fornecendo anúncios completos, 
justos e compreensíveis em tempo hábil e que tais anúncios estejam em 
conformidade com nossas políticas e controles

Se você tiver quaisquer preocupações sobre os registros da empresa 
ou integridade financeira, entre em contato com o departamento de 
Conformidade ou ligue para a Linha Direta de Ética.

Concorrência justa
Na Designer Brands, temos um compromisso com práticas comerciais e 
concorrência justas e equitativas. Nós entendemos que os nossos clientes 
se beneficiam de uma concorrência justa e equitativa no mercado, e, por 
isso, seguimos as leis da concorrência e antitruste aplicáveis.

Todos os associados devem cumprir as diretrizes abaixo: 
• Nunca discuta ou entre em acordos a respeito de preços de 

produtos, políticas de preços, termos e condições de venda ou 
mercados com os nossos concorrentes.

• Nunca concorde em vender os produtos de um fornecedor a um 
preço específico.  

• Não deixe de trabalhar com fornecedores ou distribuidores 
porque um concorrente pediu, e não peça aos concorrentes para 
deixarem de trabalhar com um fornecedor ou distribuidor.

• Não tente controlar os preços de venda dos nossos produtos por 
parte de terceiros.

• As políticas de preço mínimo anunciado não permitem que 
nós ou que os nossos fornecedores ditemos o preço a que os 
produtos são vendidos, umas vez que todos são livres para 
estabelecer os próprios preços.

Se um fornecedor ou concorrente tentar discutir qualquer assunto 
relativo aos nossos preços ou ao nosso trabalho com outros 
concorrentes e fornecedores no mercado, informe-o que você não pode 
discutir tais assuntos e leve a conversa à atenção do seu gerente ou 
supervisor. 

Se você tiver qualquer dúvida ou quiser comunicar qualquer 
preocupação, entre em contato com o departamento de Conformidade 
ou ligue para a Linha Direta de Ética.
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Uso de informações 
privilegiadas
Como um dos nossos associados, você pode vir a ter acesso a 
informações importantes a respeito da Designer Brands, antes mesmo 
de terem sido anunciadas ao público, frequentemente chamadas de 
“informações relevantes não públicas”.

A Designer Brands é uma empresa de capital aberto e está sujeita às leis 
e aos regulamentos federais de segurança que regem a divulgação de 
informações relevantes não públicas.

As informações são consideradas “informações relevantes não públicas” 
quando: 

• não tiverem sido oficialmente divulgadas ao público (através de 
um comunicado de imprensa ou de um expediente público, por 
exemplo); e 

• forem consideradas importantes por um investidor sensato na sua 
decisão de comprar, deter ou vender títulos.  

Se, a partir do conhecimento de uma informação, for esperada uma 
alteração no preço de um título, seja de modo positivo ou negativo, 
tal informação deve ser considerada relevante. Alguns exemplos de 
informações que comumente seriam consideradas relevantes são: 
informações financeiras (margens, conversão, ganhos, vendas, inventário); 
propostas de operações significativas ou mudanças de gestão; dividendos 
planejados ou desdobramento de ações, ou tudo o que puder afetar o 
preço das ações da Designer Brands ou de outras empresas.

Negociar no mercado de ações em posse de informações relevantes 
não públicas é ilegal e antiético, e as consequências podem ser graves. 
Você não deve negociar títulos da Designer Brands, ou títulos de outras 
empresas envolvidas com a Designer Brands, se você tiver na sua posse 
informações relevantes não públicas sobre a Designer Brands ou sobre as 
outras empresas. 

Além disso, você não deve compartilhar informações relevantes não 
públicas com ninguém. Isso pode ser considerado “fornecimento de 
informações privilegiadas” pelas leis de segurança. Se você fornece 
informações a alguém que negocia no mercado de ações, você pode estar 
sujeito às mesmas penalidades nas quais essa pessoa incorre – mesmo 
que você não tenha negociado ou tido qualquer lucro.

Cada ano, durante as festas de fim de ano da minha  
família, o meu tio me pergunta como estão os  
negócios da Designer Brands, querendo saber se eu acho que 
ele deva comprar ações. Geralmente, eu lhe digo que acho que 
os negócios vão bem, mas tento deixar a decisão de comprar 
ações apenas com ele. Estou fazendo alguma coisa errada?
Esse tipo de conversa pode gerar problemas. Se outra pessoa 
compra ações com base em informações não públicas que você 
compartilhou com ela, vocês dois podem ser responsabilizados 
por violações às leis de segurança. Você pode até estar violando 
este Código e as leis de segurança apenas por compartilhar 
informações sobre a empresa, porque poderiam se qualificar 
como informações relevantes não públicas. O melhor a se fazer 
é apenas dizer a quem quer que faça esse tipo de perguntas 
que é melhor para os dois se você não discutir a respeito do 
desempenho comercial da Designer Brands.

Uma vez que as informações relevantes sejam amplamente divulgadas ao 
público e após ter passado bastante tempo, você pode negociar nas ações 
da Empresa. Consulte o calendário de negociações da Designer Brands 
antes de negociar nas nossas ações para confirmar se você pode fazê-lo 
em determinado dia. 

Esse calendário de negociações está disponível aos associados no site 
SharePoint do departamento Jurídico, ou você pode solicitar uma cópia 
através do e-mail compliance@designerbrands.com. Lembre-se que 
mesmo que o calendário de negociações aponte que você está livre para 
negociar, você nunca deve negociar nas ações da Designer Brands se tiver 
conhecimento de informações relevantes não públicas.

Para evitar violações não intencionais das leis federais de segurança, os 
diretores, funcionários e associados de altos cargos precisarão ter uma 
aprovação prévia do Diretor Executivo de Conformidade para toda transação 
antes de iniciá-la. Você será notificado se tais requisitos se aplicarem a você. 

Para mais informações sobre o uso de informações privilegiadas, confira 
a nossa Política sobre o Uso de Informações Privilegiadas e a versão 
atual do calendário de negociações. Ambos os documentos se encontram 
disponíveis no site SharePoint do departamento de Jurídico, ou os 
associados podem solicitar ambas as cópias enviando um e-mail para 
compliance@designerbrands.com. No fim das contas, a responsabilidade 
de aderir a esses requisitos e de evitar transações ilícitas é sua.
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PROTEGENDO A NOSSA EMPRESA
Os nossos associados são o recurso mais 

valioso na nossa organização, e eles têm  

um papel importante na proteção dos  

ativos e da informação da empresa.
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Rede sociais
Você é responsável pela informação que você compartilha e pelo que 
você diz dentro e fora do local de trabalho - seja se você as diz em 
pessoa ou as compartilha em plataformas de redes sociais, como 
Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre outras. Aqui estão 
algumas questões para lembrar quando utilizar as redes sociais:

• As informações confidenciais devem continuar sendo confidenciais.
• Não há expectativa de privacidade ao utilizar os sistemas da 

Designer Brands. Todas as comunicações através dos nossos 
sistemas eletrônicos são propriedade da Designer Brands e 
estão sujeitas a inspeções sem prévio aviso.

• Este Código e todas as outras políticas da Designer Brands são 
passíveis de execução e você não deve violar nenhuma delas, 
independente de utilizar o equipamento da Designer Brands ou o 
seu, e independente de estar dentro ou fora do horário de trabalho.

• Pense antes de publicar qualquer coisa - enquanto que o seu 
tempo livre não está sujeito a restrições por parte da Designer 
Brands, nós instamos você a não publicar informações a respeito 
da Designer Brands, do seu trabalho, ou sobre outros associados, 
o que poderia levar a questões de moral no local de trabalho e 
afetar negativamente os negócios da Designer Brands.

• Declare que quaisquer opiniões que você expresse são suas e que 
não representam as crenças da Designer Brands - você não pode 
afirmar que está se comunicando em nome da Designer Brands.

• Você não tem a permissão de usar nenhuma marca registrada, 
materiais com copyright, logotipos ou imagens da Designer 
Brands para uso comercial.

• Parta do princípio de que qualquer um pode ver o que você 
compartilha.

• Seja ponderado no que você diz.
• Nunca divulgue informações pessoais sobre outros associados 

ou clientes sem a sua permissão.

Confidencialidade
É possível que às vezes as suas funções de trabalho forneçam acesso 
a informações confidenciais de clientes, fornecedores ou parceiros 
comerciais da Designer Brands. 

As informações confidenciais podem incluir informações financeiras 
não anunciadas, incluindo vendas, conversão, tráfego, margens ou 
ganhos, informação ou designs não anunciados de produtos, estratégias 
de negócios, informação de fornecedores, planos de organização 
ou qualquer outra informação que possa ser útil à concorrência ou 
prejudicial para a Designer Brands ou para os seus clientes, ou qualquer 
informação que pertença a um parceiro comercial da Designer Brands 
que requeira que a empresa mantenha as suas informações em sigilo.

Durante o trabalho, vi os sapatos que vão para as  
nossas prateleiras da DSW no outono. Posso tirar  
uma foto para mandar à minha irmã, assim ela pode  
se preparar para a temporada de compras?
Não. A escolha de inventário e outras estratégias são 
consideradas informações confidenciais da Designer Brands e 
não podem ser compartilhadas com aqueles que não precisam 
da informação para razões comerciais legítimas.

Cada um de nós tem a tarefa de proteger e manter em sigilo as 
informações confidenciais da Designer Brands, de acordo com quaisquer 
leis aplicáveis e com todas as nossas políticas. Essas obrigações 
continuam mesmo após o seu contrato com a Designer Brands acabar. 

Você deve:
• Garantir que as informações confidenciais obtidas no decurso 

do seu trabalho não sejam utilizadas para vantagem pessoal, 
ou disseminadas ao público através de qualquer meio de 
comunicação (isto é, e-mail, mensagens de texto, aplicativos 
de mensagens, redes sociais, quadros de mensagens, fofocas, 
etc.), sem a nossa aprovação por escrito.

• Mesmo com os seus colegas associados da Designer Brands, 
você deve compartilhar informações confidenciais apenas se for 
necessário. 

• Respeitar a confidencialidade da informação obtida no decurso 
do seu trabalho de maneira diligente e consistente.

• Tomar medidas adequadas para evitar a divulgação de 
informações confidenciais, incluindo a assinatura de um acordo 
de confidencialidade com os seus parceiros comerciais, a 
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proteção dos seus dispositivos eletrônicos que contenham 
informações da empresa, de acordo com as nossas políticas 
e as nossas diretrizes de retenção de registros.

Durante o meu trabalho no estabelecimento  
comercial, alguém me pediu informações a respeito  
das nossas vendas no dia. 
Se qualquer pessoa, através de ligação ou visita, perguntar 
sobre as vendas, KPI do estabelecimento (incluindo conversão, 
tráfego, margem, etc.), diga: “Nós não fornecemos informação 
sobre as vendas ou tendências atuais do estabelecimento.” 

Você pode também ter acesso a informações pessoais de outros 
associados*, clientes, fornecedores ou outros indivíduos. As informações 
pessoais se referem, grosso modo, a qualquer informação que 
identifique ou corresponda a uma pessoa identificável. Se você acessar 
esse tipo de informações, ou os sistemas que as contém, você deve 
seguir todas as políticas e leis aplicáveis a respeito do processamento 
de tais informações. Você deve:

• Apenas acessar, recolher e usar informações pessoais de que 
você precisar ou às quais estiver autorizado a acessar por 
motivos comerciais legítimos.

• Revelar informações pessoais apenas a pessoas autorizadas 
que tenham um motivo comercial legítimo para tê-las e que 
sejam obrigadas a protegê-las.

• Armazenar, transmitir e destruir informações pessoais com 
segurança e de acordo com as políticas e leis aplicáveis.

• Comunicar imediatamente quaisquer violações ou suspeitas 
de violações das nossas políticas, quebras de dados ou outros 
riscos em relação às informações pessoais. 

*Observe que nada neste Código ou em qualquer uma das nossas 
políticas se destina a limitar ou interferir com o direito dos nossos 
associados de exercerem práticas combinadas, protegidas pela Lei 
Nacional de Relações Trabalhistas, tais como discussões relativas a 
salários, horas, condições laborais, perigos à saúde e assuntos de 
segurança.

INTEGRIDADE do produto
Nós produzimos, desenhamos e vendemos produtos em todas 
as nossas marcas, aderindo aos nossos próprios padrões de alta 
qualidade, bem como aos padrões exigidos por lei. A qualidade e a ética 
do desenvolvimento dos produtos fortalecem a conexão emocional com 
as nossas marcas, e ter um compromisso com a qualidade faz aumentar 
a paixão dos nossos associados pelo produto.

Todos os nossos associados cujas funções de trabalho incluem o design 
de produtos, bem como desenvolvimento, produção, empacotamento, 
transporte e armazenamento são obrigados a: 

• Conhecer e aderir aos padrões de qualidade dos produtos, 
políticas e procedimentos que se apliquem aos nossos 
produtos, ou aos produtos que nós desenhamos, produzimos ou 
vendemos em nome de terceiros.

• Seguir as melhores práticas para os protocolos de fabricação e 
teste.

• Cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis à fabricação 
de bens e às instalações onde eles são produzidos, incluindo 
tudo relacionado a saúde e segurança, trabalho infantil, 
rotulagem, salário e horário, trabalho forçado e meio-ambiente.

Lembrar-se de denunciar qualquer conduta ilegal, antiética ou imprópria, 
ou contatar o supervisor ou o departamento de Conformidade, caso você 
tenha alguma informação que possa indicar que a qualidade dos nossos 
produtos foi afetada. 

LEMBRETES de propriedade 
intelectual
Proteger a propriedade intelectual é crucial para o nosso negócio. 
Nós não só continuamos desenvolvendo as nossas próprias marcas 
e propriedade intelectual relacionada, incluindo marcas registradas, 
logomarcas, patentes, segredos comerciais, direitos autorais e designs 
de embalagens, como também temos o privilégio de trabalhar com 
centenas de marcas e de parceiros comerciais que nos autorizam e nos 
confiam o uso das suas próprias propriedades intelectuais. Devemos 
evitar o uso ou divulgação da nossa propriedade intelectual sem 
autorização, e devemos respeitar e proteger a propriedade intelectual 
dos nossos parceiros comerciais da qual temos licença de uso.  
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Isso inclui a verificação de que os nossos fornecedores não estão 
vendendo ou distribuindo nenhum produto que leve as nossas marcas 
registradas ou aquelas licenciadas impropriamente a qualquer pessoa 
sem o nosso consentimento. 

Entre em contato com o departamento Jurídico se você tiver dúvidas 
a respeito das permissões para compartilhar a nossa propriedade 
intelectual com um terceiro, ou se você não tiver certeza se está usando 
corretamente a propriedade intelectual de um parceiro comercial, ou se 
você souber de terceiros usando as nossas marcas registradas.

Na qualidade de lembrete, como associado da Designer Brands, nós 
possuímos e detemos os direitos exclusivos de tudo o que você criar para 
a Designer Brands, se o fizer como parte ou por inteiro durante o seu 
período laboral na empresa, se o fizer em conexão com as suas funções de 
trabalho, ou se o fizer utilizando os nossos recursos ou informações. Isso 
pode incluir designs, conceitos, fotografias, invenções, ideias, melhorias, 
nomes, marcas registradas, segredos comerciais, software, arte e mais.

Proteção e uso adequado de 
ativos
Manter os ativos da Designer Brands em segurança, seja dentro ou 
fora das instalações da Empresa, é responsabilidade de todos os 
associados. Espera-se também de você que garanta que esses ativos 
sejam utilizados de maneira eficiente e apenas para negócios legítimos. 

Para tal fim e para um melhor conhecimento e competência, todos os 
associados devem:

• Fazer uso responsável de todos os ativos e recursos da 
empresa empregados ou confiados a ela. 

• Evitar usar o tempo, os associados ou outros ativos da empresa 
para benefício pessoal.

• Evitar cometer fraude, incluindo apropriação indevida dos ativos 
da empresa, associados, clientes, parceiros ou fornecedores, 
bem como converter para uso pessoal dinheiro vivo, segurança, 
suprimentos ou qualquer outro ativo da empresa.

Proteger os nossos sistemas de tecnologia da informação é crucial. 
Os associados devem cumprir todas as políticas de segurança da 

informação e devem denunciar falhas (incluindo vírus e outros incidentes 
de códigos maliciosos) que afetem a segurança da informação o mais 
rápido possível ao setor de segurança de TI. Se alguma falha ocorrer 
após o horário laboral regular, deve-se contatar imediatamente a Central 
de Ajuda. Devemos proteger os nossos sistemas de informação dos 
malwares e outros códigos maliciosos.

Deturpações de autoridade
Quando tratar com colegas, parceiros comerciais ou terceiros, você 
deve evitar deturpar as políticas, práticas, preços e procedimentos 
da Designer Brands. Você tampouco deve deturpar o seu status e 
autoridade para entrar em acordos. 

Comunicações externas 
Perguntas dos meios de comunicação
O departamento de Comunicações Corporativas lida com todas as 
perguntas dos meios de comunicação para a Designer Brands. Se você 
receber um pedido de um membro dos meios de comunicação ou for 
indagado por algum repórter, este Código proíbe que você fale em nome 
da Designer Brands, a não ser que você tenha autorização explícita 
para fazê-lo. Em vez disso, encaminhe todas as perguntas dos meios de 
comunicação ao nosso departamento de Comunicações Corporativas 
através do e-mail mediarelations@designerbrands.com. 

Convites para falar em eventos
Os associados podem ser convidados para falar em diversas 
conferências profissionais. De modo a garantir que você represente 
adequadamente a Designer Brands, antes de aceitar qualquer convite 
para falar em algum evento, você deve ter a aprovação do seu gerente e 
do departamento de Comunicações Corporativas.
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ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO 

Cooperação com as 
investigações 
Espera-se que você coopere totalmente com qualquer inquérito ou 
investigação realizada a pedido da Designer Brands. 

Reconhecimento 
Este Código de Conduta será distribuído a todos os associados da 
Designer Brands. Espera-se que todos os associados reconheçam que 
leram o Código de Conduta e que se comprometam a cumpri-lo. Será 
exigido dos funcionários e associados de altos cargos que passem 
por treinamento e que confirmem que cumprirão este Código mais 
frequentemente. Não ler o Código ou reconhecer não o ter lido, não 
isenta você de cumpri-lo.

Isenção
Uma isenção deste Código para qualquer Diretor Executivo somente 
pode ser feita pelo nosso Conselho de Administração ou por um comitê 
determinado do Conselho de Administração. Tais isenções serão 
prontamente divulgadas, quando a lei o exigir.

Emendas 
Nós podemos emendar este Código e as nossas políticas e 
procedimentos da empresa de tempos em tempos. Quaisquer emendas 
do Código serão prontamente divulgadas, quando a lei o exigir. 

Emprego 
Nada neste Código afeta a política geral de possibilidade de rescisão, 
por parte de um associado ou da Designer Brands, de uma relação 
empregatícia a qualquer momento e por qualquer motivo legal.

Políticas e procedimentos  
A Designer Brands e cada subsidiária têm muitas outras políticas 
importantes. Nada neste Código impede um funcionário ou associado 
de cumprir quaisquer outras políticas ou procedimentos, incluindo os 
nossos manuais do associado. Cada uma das nossas políticas e dos 
nossos procedimentos, incluindo aqueles referenciados neste Código, 
podem ser encontrados nos sites da nossa intranet corporativa. 

CONCLUSÃO 
Obrigado pelo seu compromisso de cumprir este Código de Conduta. 
Ao fazê-lo, você garante que nós mantenhamos os mais altos padrões 
de honestidade, respeito e integridade nas nossas práticas comerciais, 
além de contribuir com o sucesso da Designer Brands. 
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Informação de contato

Números de telefone da linha direta de Ética (anteriormente Safe2Say)
Brasil: 0800-892-0452 
China e Hong Kong: 400-661-2104 
Estados Unidos e Canadá: 1-800-825-3595

Sites da linha direta de Ética 
Camuto Group (Asia & Brazil): camutogroup.ethicspoint.com
Camuto Group (United States): lighthouse-services.com/camutogroup 
Designer Brands: lighthouse-services.com/designerbrands
DSW: lighthouse-services.com/DSW
Shoe Warehouse: lighthouse-services.com/shoewarehouse 
The Shoe Company: lighthouse-services.com/theshoecompany 

Contatos do departamento de Conformidade 
Número de telefone: 614-872-1987 
E-mail: compliance@designerbrands.com


