
 

 

PROGRAMA: 

O objetivo do Programa é reconhecer empresas que contribuem para a promoção dos 

Códigos de Ética da ABEVD em seus processos empresariais e nas relações 

desenvolvidas, assim como, valorizar as empresas com suas condutas éticas para o 

mercado, e, de forma reflexa, fortalecer a reputação do setor.  

 

CRONOGRAMA: 

• Lançamento: 

• Período de Adequação: 

• Avaliação: 

• Premiação: 

 

INVESTIMENTO: R$3.000,00. 

 

AVALIAÇÃO: ABEVD 

 

CONDIÇÕES BÁSICAS QUE LEGITIMAM A PARTICIPAÇÃO: 

Empresas elegíveis a participar: 

✓ Somente Associadas e Efetivas; 

✓ Sem pendências financeiras junto à ABEVD; 

✓ Não estar em processo de análises de denúncias ou alguma investigação no Brasil 

ou mundo por violações aos códigos de ética do setor. 

A ABEVD poderá, a seu exclusivo critério, alterar, todo início de ano, os critérios para 

obtenção/renovação de cada reconhecimento. 



 

 

O Programa de Reconhecimento de Ética avaliará as ações adotadas pelas empresas, 

seguindo três principais critérios:  

1. Documentos: cumprimento das regras dos Códigos, uso de Materiais ABEVD de 

apoio e liderança responsável; 

2. Comunicação: uso de facilitadores para a divulgação dos Códigos ao canal de 

vendas; 

3. Promoção: aplicação prática de ações organizadas que promovam e reforçam a 

comunicação dos padrões de excelência estabelecidos pelos Códigos de Ética.  

Apresente os comprovantes de todas as ações realizadas para seguir, comunicar e 

promover os Códigos de Ética da ABEVD. 

  

 

CRITÉRIOS 

   

DOCUMENTOS 1. Análise de Documentos 

da Empresa;  

2. Uso de Materiais de 

Apoio ABEVD; 

3. Liderança/Responsável 

pelos Códigos;  

 

✓  

 

 

✓  

 

✓  

COMUNICAÇÃO 4. Divulgação na 

Comunicação e 

Marketing dos Códigos  

✓  ✓   



 

 

 

1. Documentos:  apresente os documentos que comprovam o cumprimento das 

regras dos Códigos de Ética na rotina e evolução do seu canal de vendas diretas, 

utilização os materiais de apoio da ABEVD. Além disso, indique o nome do 

responsável pelo monitoramento e disseminação das normas. 

 

• Termo de Associação Anual; 

• Autoavaliação Anual; 

• Apresentação do Plano de Marketing; 

• Uso dos materiais da ABEVD: Guia de Comunicação, Q&A, materiais de 

campanhas do ano.   

• Liderança na empresa: Ter um representante na empresa responsável, que 

domine o assunto e possa ser um canal de esclarecimento de dúvidas sobre o 

código de ética para toda a força de vendas. 

 

2. Materiais de Comunicação: são ações adotadas pela empresa, que são vistas, 

pela associação, como facilitadoras da divulgação dos Códigos ao canal de 

vendas.  

A empresa comunica os padrões de excelência de maneira proativa para o público 

interno e externo, o que será comprovado pelas seguintes ações: 

 

PROMOÇÃO 5. Ações de Aplicação 

Prática dos Códigos de 

Ética  

✓    



 

 

▪ Divulgação em algum dos meios digitais de comunicação da empresa: 

o Site Institucional; 

o Intranet;  

o Página de Gestão do Empreendedor ou Loja Virtual do Empreendedor. 

▪ Realização de alguma publicação sobre os códigos: 

o Conteúdo ligado ao ética nas redes sociais da empresa; 

o Artigos em boletins informativos para a equipe de vendas;  

o E-mail MKT sobre os códigos para novos empreendedores 

independentes; 

▪ Distribuição dos códigos (impresso ou digital) em aglum momento:  

o Kit inicial de empreendedores  

o Eventos, reuniões e treinamentos da empresa  

▪ Aplicação do Código de Ética: 

o Realização de quizz, questionários, cartilhas ou algo semelhante: 

 

3. Promoção | Aplicação Prática: exemplos das ações adotadas pela empresa, 

que são vistas, pela associação, como promotoras da divulgação dos Códigos ao 

canal de vendas: 

A empresa promove ações que reforçam a comunicação dos padrões de 

excelência estabelecidos pelos Códigos de Ética para o público interno e externo, 

tais como: 

 

 

 



 

 

▪ Programa de Treinamento sobre o Código de Ética:  

o Desenvolvimento de cursos internos OU estimulos a realização do 

curso elaborado pela ABEVD (Certificação do Código de Ética). 

▪ Participação da ABEVD em um dos eventos:  

o Aula/Palestra no principal evento OU citação sobre a importância do 

código; 

o Stand da ABEVD OU Banners nos eventos com orientadores e 

distribuiçao de folders. 


