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Comemoramos os nossos 90 anos em 2018 celebrando 
o orgulho que temos de ser capixaba. Além do 
prazer de fazer parte da história do Espírito Santo, 
temos muita satisfação em cumprir nossa missão 
de contribuir com a transformação para melhor da 
realidade do nosso Estado e das pessoas que aqui 
nasceram ou escolheram como o lugar ideal para viver.
 
A nossa trajetória é repleta de desafios e conquistas. 
Assim como em nossas vidas, em uma empresa 
é preciso ter coragem para seguir em frente e 
também passar por ajustes ao longo da nossa 
história. Sacrifícios e renúncias, inclusive, costumam 
fazer parte da nossa caminhada. Vislumbramos 
que os próximos 10 anos não serão mais amenos. 
Será necessário aprofundar as transformações 
já iniciadas para chegarmos aos 100 anos como 
chegamos aos 90: fortes, relevantes e atuantes.
 
Temos um farol que ajuda a iluminar nossa estrada: o 
nosso conjunto de valores, expresso neste documento, 
que acaba de ser atualizado. Em sua quinta edição, o 
“Rede de Valores” joga luz em pilares de sustentação 
e referência que nos acompanharão nos próximos 
caminhos a serem trilhados. Ao publicarmos nossos 
valores, fornecemos ao público referência concreta 
para que sejamos observados, e, se for necessário, 
cobrados pelos compromissos assumidos. Ao 
mesmo tempo, comprometemos também cada 



funcionário a seguir nossos princípios durante esta 
jornada diária de informar e entreter os capixabas.
 
As mudanças que acontecem no mundo da comunicação 
são cada vez mais velozes e profundas. São provocadas 
pelo avanço da tecnologia digital e seu impacto no 
comportamento das pessoas. Nesta versão do nosso 
Código de Conduta, destacamos o capítulo dedicado 
ao uso das redes sociais, devido ao alcance e ao 
potencial de propagação das informações nesses 
meios e do impacto em nosso trabalho. Esse cuidado 
reforça nosso compromisso e responsabilidade com a 
comunicação, independentemente da plataforma.
 
Acreditamos que confiança é o ingrediente de 
nosso ativo principal: a credibilidade. Temos que 
mantê-la, todos os dias, com nossas audiências e 
nossos anunciantes, com instituições públicas e 
privadas com as quais nos relacionamos, com nossos 
funcionários e com os acionistas, que acreditam que 
a circulação livre de informações confiáveis pode 
transformar a sociedade em benefício de todos.
 
Aconselhamos todos os nossos profissionais a 
seguirem os princípios do novo Código de Ética. 
Somos convictos de que respeito ao próximo, ética 
e dedicação são precursores de bons resultados 
e essenciais para a continuidade de um negócio. 
Esta é a nossa marca: uma Rede de Valores.
 

Carlos Fernando Lindenberg Neto
Diretor-geral
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1. Missão, visão e valores 

Missão Ajudar as pessoas a viver melhor, oferecendo serviços 
úteis, relevantes e confiáveis de informação, cultura e 
entretenimento, e estimular ações visando ao desen-
volvimento da economia, da cidadania e da sociedade.

Visão Ser a opção de comunicação preferida e a mais pre-
sente na vida da comunidade, servindo à sociedade 
e garantindo a liderança de mercado e o seu cresci-
mento empresarial. 

 

Valores ▪ A liberdade e a democracia como causas perma-
nentes;

▪ A independência econômica e editorial;
▪ O jornalismo ético e plural;
▪ A iniciativa, a criatividade, o comprometimento com 

resultados, o espírito de equipe e o respeito mútuo;
▪ A meritocracia: reconhecimento e recompensa;
▪ O compromisso com a confiança e a satisfação dos 

clientes; 
▪ O respeito às instituições e aos preceitos éticos nos 

negócios; 
▪ O compromisso com o desenvolvimento do Espírito 

Santo;
▪ A sustentabilidade do negócio e a visão de longo 

prazo.

1.1 A quem se destina este código

O Rede de Valores é o Código de Ética da Rede Gazeta e tem como 
objetivo orientar o comportamento quanto às relações dos seus 
funcionários com as demais partes interessadas – acionistas, clientes, 
fornecedores, audiência, sindicatos, parceiros e agentes públicos. 
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Este código se aplica a todas as empresas da Rede Gazeta, seus 
funcionários, estagiários, aprendizes, terceirizados e funcionários 
externos e deve ser usado de forma consistente com as demais po-
líticas da nossa organização, como a de segurança da informação 
e a de uso das redes sociais, os princípios editoriais, as normas 
comerciais e administrativas etc.

Em caso de dúvida sobre a aplicação das normas aqui contidas, 
fale com seu superior imediato. Além dele, o Comitê de Ética será 
acionado sempre que necessário para tratar casos duvidosos ou 
omissos. Fale com etica@redegazeta.com.br.

2. Princípios gerais 

A Rede Gazeta defende a livre iniciativa e a concorrência leal, repe-
lindo práticas ilícitas, propaganda enganosa ou quaisquer outras 
ações que possam se caracterizar como ilegítimas.

Da mesma forma, não aceita a prática de corrupção e para tal 
não autoriza que seus profissionais ou representantes paguem ou 
recebam qualquer forma de propina, suborno ou outra vantagem 
indevida, na relação com a administração pública ou privada, com 
ou sem fins lucrativos. 

A empresa respeita a diversidade de opiniões, crenças, culturas, 
credos e orientação sexual, bem como todo tipo de diferença entre 
seus profissionais, e veta qualquer preconceito relacionado à ori-
gem, raça, religião, classe social, sexo, orientação sexual, cor, idade, 
incapacidade física e quaisquer outros modos de discriminação, 
inclusive com os trabalhadores terceirizados. 
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Desde que não haja conflito de interesses com o exercício profissional, 
a Rede Gazeta valoriza o trabalho voluntário dos seus profissionais 
em ações sociais, culturais e comunitárias por entender que esse 
tipo de contribuição constitui uma forma de desenvolvimento da 
pessoa, da empresa e da comunidade.

A Rede Gazeta estimula o desenvolvimento das capacidades e 
das competências de cada empregado e assegura uma política 
de mérito e igualdade de oportunidades. A seleção e avaliação 
de desempenho dos profissionais, inclusive para progressão na 
carreira, devem ter por base suas qualificações para o trabalho a 
ser executado e os resultados obtidos, bem como as necessidades 
atuais e futuras da área em que atuam.

A empresa busca garantir que não haja discriminações de qualquer 
natureza tanto nos processos seletivos quanto nas movimentações 
internas.

A Rede Gazeta não emprega mão de obra infantil. Poderão ser 
admitidos, apenas na condição de aprendizes, menores a partir 
de 14 anos. 

A Rede Gazeta repudia o nepotismo, a pirataria, a sonegação fiscal, 
o contrabando, a adulteração e a falsificação de produtos ou marcas. 

Da mesma forma, condena quaisquer atos ou práticas que violem 
a propriedade intelectual, o direito moral ou patrimonial do autor, 
expressos por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte. 

O uso de recursos, do cargo, do nome e do prestígio da empresa 
para obtenção de vantagens pessoais é uma prática rejeitada pela 
Rede Gazeta.

São vedados o porte, a distribuição e o uso de drogas ilícitas nas 
dependências da Rede Gazeta. O funcionário que for flagrado será 
submetido às normas da legislação em vigor. 
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É vedado o consumo de bebida alcoólica durante o expediente, 
exceto quando em eventos comemorativos e recepção de convi-
dados nas dependências da empresa.

Não é permitido fumar nas dependências da Rede Gazeta.  

Presentes, favores, vantagens, tratamento especial ou privilégios 
que, por seu valor pecuniário, possam comprometer a integridade 
do trabalho ou constranger o profissional devem ser devolvidos. 
Brindes de pequeno valor pecuniário podem ser aceitos. Em caso 
de dúvida, sempre comunique o fato à sua chefia imediata.

A empresa respeita a opção política e religiosa dos seus profissio-
nais, porém ela não deve interferir no ambiente de trabalho.

É imprescindível portar crachá de identificação nas dependências 
da Rede Gazeta, bem como fazer uso correto do uniforme, quando 
obrigatório. O profissional uniformizado deverá ter cuidado com 
as suas atitudes e comportamento principalmente fora do seu 
local de trabalho, para que não coloque em risco a sua imagem 
pessoal e a da empresa.

É proibido qualquer tipo de comércio na Rede Gazeta, exceto 
quando autorizado pela empresa. 
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3.  Responsabilidade 
com o nosso nome 
e patrimônio

A credibilidade da nossa marca foi construída ao longo de décadas 
de trabalho, e cabe a cada profissional zelar pela preservação des-
sa imagem. Isso significa ter atitudes condizentes com os nossos 
valores e a observância de algumas posturas como:

▪ Referir-se à empresa e às pessoas a ela relacionadas de forma 
respeitosa;

▪ Não utilizar as marcas da Rede Gazeta fora das suas atribuições 
profissionais;

▪ Interagir com clientes, fornecedores e público sempre de forma 
profissional;

▪ Divulgar dados de audiência com as devidas referências como 
fonte de pesquisa e período pesquisado;

▪ Utilizar uniforme, crachá, veículos e outros ícones que o identi-
fiquem como funcionário de forma responsável;

▪ Informar ao seu superior imediato qualquer situação em que 
haja o mau uso das nossas marcas e prejuízo à nossa imagem.

A utilização de equipamentos e instalações da Rede Gazeta para 
qualquer finalidade que não seja a serviço da empresa deve ser au-
torizada pela chefia imediata. Bens como computadores e celulares 
colocados à disposição dos profissionais para o trabalho devem ser 
usados de modo responsável e consciente, prioritariamente para 
atividades profissionais e jamais em conflito com os objetivos da 
Rede Gazeta ou com as orientações deste manual.
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Zelar pelo bom estado e uso dos equipamentos da Rede Gazeta é 
uma obrigação de todos e por isso não é permitido: 

▪ Usar o e-mail corporativo, o acesso corporativo à internet, o 
computador ou outro equipamento da empresa para a reali-
zação de negócios externos não relacionados ao trabalho da 
Rede Gazeta ou para a prática de atividades ilegais, antiéticas 
ou inadequadas ao ambiente de trabalho, tais como jogos de 
azar, pornografia, prática de crimes, etc. 

▪ Usar o acesso à internet, e-mail e outros equipamentos em desa-
cordo com a política de segurança da informação e orientações 
de uso das redes sociais; 

▪ Usar relatórios internos ou informações da Rede Gazeta em 
benefício próprio ou em favorecimento de terceiros;

▪ Usar bens da Rede Gazeta em benefício próprio ou em favoreci-
mento de terceiros, exceto quando se tratar de benefício regu-
larmente concedido em função da relação de trabalho;

▪ Usar suas ferramentas de trabalho, e-mail corporativo, marcas 
e outros símbolos da empresa para obter vantagem pessoal, 
patrimonial ou de outra natureza.

AS SENHAS DE COMPUTADOR SÃO PESSOAIS E 
SIGILOSAS. VOCÊ É RESPONSÁVEL POR TODOS OS 

ACESSOS E USOS FEITOS COM A SUA SENHA.

São exemplos de bens de propriedade da Rede Gazeta:

▪ Recursos financeiros e verbas orçamentárias;

▪ Bens de propriedade intelectual, marcas, patentes e domínios 
registrados;

▪ Acervo jornalístico: produção editorial, fotografias, produções 
de texto, áudio e vídeo;

NOVO
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NOVO

▪ Projetos comerciais;

▪ Informações não públicas, documentos internos e relatórios;

▪ Veículos e instalações;

▪ Bens materiais e utensílios de escritório, inclusive fotocópias 
(xerox);

▪ Móveis, obras de arte, equipamentos em geral, inclusive de 
áudio e vídeo;

▪ Ingressos e convites de seus próprios eventos ou recebidos de 
terceiros;

▪ Aparelhos de comunicação, computadores, tablets, smartphones 
e similares, hardwares, software e servidores;

▪ Bens imóveis.

3.1  Uso geral da informação 

Toda e qualquer informação produzida ou adquirida pela Rede 
Gazeta é considerada de sua propriedade, devendo ser utilizada 
exclusivamente para os seus interesses. 

Informações não públicas da Rede Gazeta às quais seus profis-
sionais venham a ter acesso em função da atividade profissional 
não devem ser divulgadas no todo ou em parte para pessoas de 
fora da instituição ou mesmo para outros profissionais que nada 
tenham a ver com a questão, exceto quando necessário em razão 
da relação comercial ou de outro negócio da Rede Gazeta, desde 
que devidamente autorizado pelo superior imediato.

Sempre ao compartilhar assuntos de trabalho, em qualquer local, 
dentro ou fora do ambiente da Rede Gazeta, a partir de qualquer 
tipo de canal, mídia, ferramenta ou tecnologia, o usuário deve 
respeitar a ética e a legislação vigente no Brasil, aplicando a me-
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lhor técnica disponível para garantir a segurança da informação. 
Arquivos eletrônicos ou documentos impressos devem ser guar-
dados de forma segura, e seu compartilhamento só deve ocorrer 
entre os que legitimamente devam ter acesso a eles.

A proteção, a guarda e o sigilo de tais informações devem ser 
mantidos mesmo após o desligamento do profissional. Quando 
a Rede Gazeta quiser tornar pública uma informação, usará seus 
canais de comunicação para essa finalidade.

3.1.1 Acervo jornalístico

O acervo jornalístico (matérias, vídeos, áudio, fotografias, etc) é 
patrimônio da Rede Gazeta e não pode ser utilizado para outro 
fim que não a própria produção de conteúdo, salvo mediante au-
torização expressa do Centro de Documentação da Rede Gazeta  
(Cedoc) para a finalidade específica, visando a resguardar a lei do 
direito autoral.  

3.1.2  Pesquisas e trabalhos acadêmicos 

Trabalhos acadêmicos ou pesquisas que dependam da busca no 
acervo devem ser encaminhados ao responsável pelo Cedoc. Aqueles 
que versem sobre qualquer produto, processo ou setor da Rede 
Gazeta devem ser de conhecimento e aprovação do diretor da área. 

3.1.3  Recursos de informática 

A utilização de recursos de informática deve ser feita de forma a 
preservar a segurança das informações. Para tanto, os usuários 
se obrigam a observar a política de segurança da informação da 
Rede Gazeta com todo o rigor. A íntegra da política está disponível 
no portal da Rede Gazeta.
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O usuário é responsável pelas informações armazenadas na estação 
de trabalho utilizada, bem como pelos programas ali instalados.

Os recursos de informática e de telefonia devem ser utilizados em 
prol do negócio da Rede Gazeta e sem prejudicar o trabalho de 
outros. Eventuais usos para fins pessoais (acesso a bancos, sites 
educacionais e institucionais) não devem interferir na produtividade. 

Os arquivos corporativos não devem ser armazenados em discos 
locais das estações de trabalho. Devem ser armazenados em ser-
vidores internos ou externos desde que contratados pela área de 
Informática da Rede Gazeta.

São de responsabilidade do usuário a guarda e zelo de equipa-
mentos portáteis em viagens ou locais públicos, considerando os 
aspectos de perda patrimonial e confidencialidade das informações.

No caso de furto ou perda de equipamentos de informática ou de 
telefonia, o usuário deverá registrar boletim de ocorrência na dele-
gacia de polícia e comunicar imediatamente à área de Informática.

3.1.4  Uso de software 

Somente pode ser instalado e utilizado software adquirido ou 
desenvolvido pela Rede Gazeta, dentro de sua licença de uso. A 
instalação ou utilização de software não autorizado constituem 
crime contra a propriedade intelectual.

São proibidos o uso ou a guarda de arquivos e programas obtidos 
ilegalmente. Software recebido como doação ou para teste deve pos-
suir documento emitido pelo fornecedor que comprove tal condição.

A área de Informática é responsável pela instalação, homologação 
e autorização para uso de software e/ou sistema de uso corporativo 
ou específico da área.
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A instalação de software de uso pessoal adquirido pelo próprio 
usuário ou software freeware e shareware só poderá ser executada 
se previamente autorizada pela área de Informática.

É proibido o uso ou guarda de jogos, programas de entretenimen-
to ou arquivos com imagens gráficas (fotos) que prejudiquem o 
ambiente de trabalho.

É vedado copiar programas de propriedade da Rede Gazeta, ex-
ceção feita a cópias para backup que devem ser identificadas e 
guardadas em local apropriado.

As estações de trabalho estão sujeitas a inspeções de auditoria 
regulares e devem ser disponibilizadas para esse fim quando so-
licitadas pela área de Informática.

A utilização de equipamentos não pertencentes à Rede Gazeta deve 
ser autorizada pelo usuário normativo e condicionada a verifica-
ção física, lógica e de segurança pela área de Informática, sendo 
necessário identificá-los de forma diferenciada. 

3.1.5  Correio eletrônico e internet

O usuário é responsável pelas mensagens enviadas através de sua 
chave de acesso e chaves sob sua responsabilidade, mesmo que 
isso tenha sido feito por outra pessoa.

O uso do correio eletrônico é restrito às atividades relacionadas 
ao negócio da Rede Gazeta, sendo vedada a utilização para fins 
pessoais, ainda que fora do horário de serviço.

O envio de informações, programas ou arquivos pelo correio eletrô-
nico deve respeitar as regras de confidencialidade, e sempre deve 
ser utilizado endereço de remetente de domínios da Rede Gazeta, 
a saber: @redegazeta.com.br, @gazetaonline.com.br.



19

O acesso à internet será monitorado e terá banda e conteúdo 
limitados.

A utilização de recursos de internet deverá ser feita somente pela 
conexão corporativa da Rede Gazeta, exceto quando expressamente 
autorizado pela área de Informática.

Os seguintes atos são considerados infrações graves, passíveis de 
punições internas, inclusive no âmbito civil e criminal:

▪ Acesso a sites de conteúdo pornográfico;

▪ Acesso a sites de conteúdo racista;

▪ Acesso a sites de conteúdo ideológico ou programático que 
possam vincular a Rede Gazeta a quaisquer correntes político-
-ideológicas;

▪ Acesso a sites que façam apologia ao uso de drogas;

▪ Acesso a salas de bate-papo fora dos interesses da Rede Gazeta;

▪ Comércio eletrônico fora dos interesses da Rede Gazeta;

▪ Veiculação de correntes de mensagens eletrônicas;

▪ Veiculação de propaganda ou informações de produtos que 
não sejam através dos veículos e canais oficiais da Rede Gazeta;

▪ Propagação proposital de vírus eletrônico.

3.1.6 Acesso de visitantes e dispositivos móveis

Não é permitida a conexão de notebooks e equipamentos de visi-
tantes à rede corporativa. Os equipamentos dos visitantes poderão 
ter acesso à internet através da conexão à rede sem fio dedicada a 
esse fim, conforme as diretrizes do Termo de Uso da Rede Sem Fios 
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(Wi-Fi), disponibilizado automaticamente quando houver tentativa 
de acesso à rede sem fio.

Não são permitidas conexões de dispositivos móveis pessoais (de 
funcionários, estagiários, prestadores de serviço, terceiros e visi-
tantes) à rede corporativa.

Os dispositivos móveis corporativos podem ser conectados via rede 
sem fio dedicada a esse fim, conforme as diretrizes do Termo de 
Uso da Rede Sem Fios (Wi-Fi).

4. Redes sociais 

A marca Rede Gazeta (incluídos seus veículos e negócios) nas redes 
sociais requer a atenção e a colaboração de todos. As publicações 
em todas as mídias precisam estar alinhadas com a estratégia de 
governança digital da empresa. 

Todas as questões que envolvem o trabalho nessas plataformas 
são discutidas, desenvolvidas, decididas e aplicadas pelo Núcleo 
de Redes Sociais. 

4.1  Uso das redes sociais

4.1.1 Governança digital 

A proposta de criação de perfis e páginas em redes sociais da Rede 
Gazeta – suas empresas, setores e departamentos –, incluindo redes 
de compartilhamento de fotos, vídeos, mensagens geolocalizadas, 
blogs, redes corporativas e outras, deve ser encaminhada previa-
mente ao Núcleo de Redes Sociais, acompanhada da justificativa, 

NOVO



21

objetivos e responsáveis para posterior aprovação. Redações, edi-
torias, canais e colunistas não devem criar perfis/páginas próprios. 
Apenas quando definidos e aprovados pelo Núcleo de Redes Sociais, 
atrelado à política/estratégia da Rede. 

4.1.2  Segurança e acesso 

As senhas e os logins de todos os perfis ou páginas existentes como 
propriedade de empresas, departamentos ou projetos da Rede 
Gazeta e de novos perfis ou páginas criadas devem ser informados 
à área de Desenvolvimento Digital. 

4.1.3  Críticas e provocações

Críticas e provocações sempre estarão presentes e não devem ser 
respondidas em comentários ou posts. Em casos mais graves, é 
necessário acionar o Núcleo de Redes Sociais para definir qual 
posição tomar. 

4.1.4  Conteúdo exclusivo 

Com objetivo de valorizar o conteúdo produzido na Rede Gazeta, 
a distribuição das matérias mapeadas pelo Paywall, definidas 
como exclusivas para assinantes, não deve ser disponibilizada em 
redes sociais de forma aberta. A divulgação deve ser direcionada 
por meio de links para geração de tráfego para o site. Imagens e 
print screen de páginas não são autorizadas em redes pessoais. 

4.1.5  Interação com o usuário 

Uma mídia social é pautada principalmente pela troca de infor-
mações. Sempre que for estimulado, responda a quem interage 
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com o perfil ou página. Deixar o usuário sem resposta pode ser 
porta aberta para críticas.  

4.1.6  Publicações

Publicar em redes sociais requer cuidados específicos e atenção 
minuciosa. Erros de português, informações incorretas ou inverídicas 
e falta de adequação nesse ambiente podem causar problemas 
para a Rede Gazeta, suas empresas e funcionários. 

Sendo assim, alguns cuidados devem ser observados antes da 
postagem de conteúdo: 

▪ Regras gramaticais (acentuação, vírgula, crase, concordância 
verbal, etc);

▪ Concisão, precisão e clareza de texto; 

▪ Adequação (uso de imagens, vídeos, podcasts, hashtags, links re-
duzidos, palavras-chave, quantidade calculada de caracteres, etc);

▪ Teor da mensagem (convém? É interessante? Há algum risco?).  

4.1.7  Assuntos polêmicos

Discussões de assuntos polêmicos nas redes sociais são comuns e, 
em certos casos, perigosas. Em muitas ocasiões, regras simples de 
convivência e comportamento dão lugar à agressividade, à calúnia 
e ao desrespeito.  A Rede Gazeta não aceita que seus funcionários 
assumam comportamentos agressivos, de intolerância, desrespeito 
ou discriminação nas redes sociais. 
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4.1.8 Moderação 

Interferir nos comentários dos usuários requer atenção, e a mode-
ração deve ser utilizada apenas em casos extremos. O conteúdo 
deve ser mantido livre, mas quando concentrar qualquer tipo de 
mensagem ilegal ou que fira ou desrespeite, de maneira aberta, 
credos ou raças, a moderação deve atuar, excluindo posts ou ma-
nifestações do canal digital nas mídias sociais.

4.1.9  Equipe de gestão de conteúdos 

As áreas que estão à frente de estratégias em redes sociais pos-
suem responsáveis por nortear a comunicação e a interação com 
usuários nas redes sociais. Em caso de dúvidas, o Núcleo de Redes 
Sociais deve ser acionado.

4.1.10  Campanhas e posts patrocinados 

Ações de ativação de determinadas campanhas ou projetos que 
envolvam a Rede Gazeta e seus negócios devem incluir as mídias 
sociais quando oportuno. A recomendação é que não sejam criados 
novos perfis em mídias sociais exclusivamente para campanhas, 
utilizando os já existentes para fazer tal ativação. Essa prática, 
além de promover o evento, gera engajamento para as páginas 
oficiais da empresa. 

Alguns projetos podem envolver propostas de impulsionamento de 
posts para divulgação estratégica. No entanto, essa prática requer 
prévia avaliação, uma vez que um post patrocinado não direciona-
do para o público-alvo acarreta em dinheiro perdido. Outro ponto 
importante é estudar o valor que será destinado ao post. Cabe ao 
social media de cada área, membro do Núcleo de Redes Sociais, 
ativar a estratégia na página mediante aprovação do gestor da 
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área. É necessário um relatório mensal de impulsionamento para 
prestação de contas ao setor financeiro da empresa. 

Nenhum funcionário está autorizado a negociar posts em redes 
sociais nos perfis oficiais da Rede Gazeta. A venda desses espaços 
é de responsabilidade do coordenador digital do setor Comercial 
Multimídia, que irá mapear oportunidades de comercialização 
frente às campanhas comerciais e projetos realizados em parceria 
com a Rede Gazeta.

4.1.11  Jornalistas

Por estarem ligados a uma atividade pública, jornalistas carregam 
o vínculo corporativo da empresa em que trabalham, não impor-
tando se isso está explícito ou não nas redes sociais. De maneira 
geral, usam as redes como a maioria das pessoas: engajando-
-se em conversas informais, compartilhando fotos pessoais e do 
ambiente de trabalho, repercutindo assuntos de seu interesse e 
de grupos específicos, participando de fóruns e opinando sobre 
diversos temas. 

A Rede Gazeta ressalta que qualquer interação que insista em 
fugir de discussões sobre conteúdo que envolve seus jornalistas, 
e que se direcione à marca Rede Gazeta e aos seus veículos, deve 
receber orientações de setor de redes sociais antes de serem (ou 
não) respondidas. 

4.1.12  Conteúdos e informações jornalísticas

A Rede Gazeta orienta que seus jornalistas (repórteres, pauteiros, 
editores, chefes de reportagem, produtores, fotógrafos e cine-
grafistas) não antecipem informações jornalísticas em seus perfis 
pessoais nem disponibilizem conteúdos que foram gerados em 
serviço, antes da publicação destes. Após publicados, os conteúdos 
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também não devem ser disponibilizados na íntegra em outros ca-
nais (como print screen de conteúdos exclusivos), uma vez que isso 
impede que o usuário consuma o conteúdo direto nos veículos e 
páginas da empresa. Uma boa prática é usar links com redirecio-
namento para notícias.  

Qualquer informação jornalística resultante do expediente de trabalho 
deve ser destinada aos veículos de comunicação da Rede Gazeta. Por 
outro lado, a Rede Gazeta permite e apoia a publicação de conteúdos 
profissionais em bastidores de coberturas, mostrando a presença do 
profissional em eventos públicos ou durante situações já noticiadas 
por seus veículos citando a marca ou veículo da empresa. A mes-
ma estratégia deve ser aproveitada nas redes sociais dos veículos. 

4.1.13  Merchandising

Frente aos princípios editoriais da Rede Gazeta, em que os jorna-
listas são em parte responsáveis pela imagem dos veículos para os 
quais trabalham, profissionais que atuam na produção de conteúdo 
nas redações não podem promover nenhum tipo de marca. Dessa 
forma, fica proibida a divulgação de estabelecimentos ou marcas 
que não envolvam estratégia da Rede Gazeta. 

Jornalistas devem evitar em suas atividades públicas tudo aquilo 
que possa comprometer a percepção de que exercem a profissão 
com isenção e correção. Também não é permitido realizar check-in 
ou marcações de lojas, restaurantes, serviços em rede social pessoal.
O não cumprimento desta norma pode acarretar em advertências, 
e cada chefia direta fica com a incumbência de implementá-las. 
Cada caso será analisado e enviado à gestão do responsável. De-
pendendo da situação, pode acarretar o desligamento do funcio-
nário da empresa. Os profissionais inseridos nesta norma são os 
jornalistas que atuam na TV Gazeta, na Redação Multimídia e na 
área de Relações Institucionais.
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4.1.14  Apologias negativas e danos morais

Apologias a ações contraventoras, criminosas ou que causem danos 
morais – como uso de ilícitos, apoio à violência física e psicológi-
ca, racismo, homofobia, bullying e manifestação de preconceitos 
religiosos, políticos, regionais, de classe e de gênero – não são 
apoiadas pela Rede Gazeta e seus veículos e podem acarretar em 
advertências, sanções administrativas e desligamentos.    

4.1.15  Liberdade de opinião 

Todos têm, e devem continuar tendo, liberdade de opinião. Mas, a 
partir do momento em que se está vinculado a uma empresa, tudo 
o que for postado pode ser encarado pelos usuários como sendo a 
mensagem da própria organização, mesmo que não exista nada 
oficializado nesse sentido. Na prática, isso ocorre porque usuários 
em mídias sociais passam a ser pessoas públicas.

Sendo assim, é importante pensar bem antes de compartilhar opi-
nião nas redes sociais. O que for postado pode ter interpretação 
equivocada ou ser atrelado a um posicionamento da Rede Gazeta. 
Caso isso aconteça, o conteúdo poderá ser levado para avaliação 
do gestor do funcionário que realizou o post. 

4.1.16  Manifestação de opinião 

Todo funcionário é pessoalmente responsável pelo conteúdo que 
publica em qualquer rede social. Se você se identifica como um 
funcionário da Rede Gazeta, garanta que o seu perfil e o conteúdo 
relacionado sejam consistentes com os valores da empresa.

É importante entender que tudo o que expressar pode resultar em 
consequências positivas ou negativas. Como são figuras públicas, 
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jornalistas devem evitar propagar opiniões, uma vez que podem 
ser atribuídas ao veículo no qual atuam. Por isso, devem evitar:

▪ Publicar ou compartilhar textos, imagens, palavrões ou vídeos 
ou quaisquer outros conteúdos em seus perfis que possam ser 
ofensivos e configurar crimes de difamação, calúnia, respon-
sabilidade civil ou que configurem ato obsceno, considerado 
crime pelo artigo 234 do Código Penal (o “dedo” e palavrões 
estrangeiros, inclusive).

▪ Passar adiante notícias falsas, boatos e informações públicas 
provenientes de fontes não confiáveis. 

▪ Publicar mensagens que remetam à insatisfação com o traba-
lho, com a empresa ou com os colegas de trabalho (as famosas 
indiretas). 

4.1.17  Acione quem pode decidir

Uma decisão errada pode gerar uma crise desnecessária. Ao en-
contrar algumas reações ou comentários negativos sobre a marca 
ou profissionais, informe ao seu gestor, acione o setor de Desen-
volvimento Digital e comunique a área de Redes Sociais. 
Mesmo que a informação seja falsa, a não ser que seja autoriza-
do a se pronunciar, não responda. O assunto será levado para o 
conhecimento da área de Relações Institucionais, incumbida de 
responder ao caso com as devidas precauções. Dessa forma, você 
preserva sua integridade e a da empresa.
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5. Conflito de interesses 

É vedado exercer atividades paralelas à da Rede Gazeta que con-
figurem conflito de interesses e concorrência, ou que comprome-
tam suas obrigações e responsabilidades para com a empresa. 
Entende-se por conflito de interesses qualquer oportunidade na 
qual os objetivos particulares possam influenciar ação ou decisão 
em detrimento dos negócios da Rede Gazeta.

Não é permitido ao responsável contratar fornecedor com quem 
tenha direta ou indiretamente vínculo societário, de parentesco ou 
empregatício. Qualquer exceção deverá obter autorização expressa 
da Direção-Geral.

Qualquer funcionário tem a obrigação de evitar situações em 
que seus interesses pessoais sejam opostos aos objetivos da Rede 
Gazeta. Informe imediatamente ao seu superior caso venha a se 
encontrar numa situação desse tipo.

O QUE É CONFLITO DE INTERESSES?

QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE O SEU INTERESSE PESSOAL 
SEJA OPOSTO AOS OBJETIVOS DA REDE GAZETA.
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5. Conflito de interesses 

É vedado exercer atividades paralelas à da Rede Gazeta que con-
figurem conflito de interesses e concorrência, ou que comprome-
tam suas obrigações e responsabilidades para com a empresa. 
Entende-se por conflito de interesses qualquer oportunidade na 
qual os objetivos particulares possam influenciar ação ou decisão 
em detrimento dos negócios da Rede Gazeta.

Não é permitido ao responsável contratar fornecedor com quem 
tenha direta ou indiretamente vínculo societário, de parentesco ou 
empregatício. Qualquer exceção deverá obter autorização expressa 
da Direção-Geral.

Qualquer funcionário tem a obrigação de evitar situações em 
que seus interesses pessoais sejam opostos aos objetivos da Rede 
Gazeta. Informe imediatamente ao seu superior caso venha a se 
encontrar numa situação desse tipo.

O QUE É CONFLITO DE INTERESSES?

QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE O SEU INTERESSE PESSOAL 
SEJA OPOSTO AOS OBJETIVOS DA REDE GAZETA.

6.  Jornalismo: 
produto editorial

Como empresa de comunicação, a Rede Gazeta busca difundir con-
teúdos com responsabilidade e integridade, em nome do interesse 
público e com o sentido de estimular a cidadania, a consciência 
cívica, o desenvolvimento social, cultural e econômico das comu-
nidades onde atua. 

Tais conceitos se refletem na linha editorial da Rede Gazeta, que 
valoriza, entre outros fatores, a busca da verdade, a independên-
cia, o pluralismo, a separação clara entre conteúdo editorial e 
comercial. A informação e a opinião serão apresentadas de modo 
a permitir que o público diferencie uma da outra e possa formar 
sua própria opinião.  

Para o exercício pleno da atividade de comunicação social, a Rede 
Gazeta acredita que é necessário valorizar a promoção da cidadania, 
a liberdade de informação e a relação transparente com todos os seus 
públicos. Por isso repudia qualquer tipo de censura, seja à notícia, 
seja aos conteúdos da programação, seja à propaganda comercial.

Também orienta que todo jornalista deve abster-se de qualquer 
prática, ato ou iniciativa que resulte em conflito de interesses e 
influencie no produto editorial.

Para atender a esses compromissos, a Rede Gazeta exige dos seus 
profissionais a observância das seguintes normas editoriais: 

6.1 Acusações

Qualquer pessoa, entidade, empresa, governo ou organismo que 
sofra alguma acusação deve ser entrevistado e ter sua versão 
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divulgada, no mesmo nível de destaque, simultaneamente com 
a notícia, salvo exceções, que devem ser sempre tratadas com a 
Direção de Jornalismo. 

Em caso de recusa de entrevista ou esgotadas as possibilidades de 
localização do entrevistado, tal informação deve constar na notícia.

A Rede Gazeta não divulga nomes de acusados em processos, a 
menos que tenha ocorrido alguma destas situações: indiciamento, 
prisões em flagrante, preventiva ou temporária, cumprimento de 
mandados de busca e apreensão, denúncia aceita pela Justiça ou 
confirmação de envolvimento por informações consistentes apu-
radas pelo veículo.

Ninguém poderá ser identificado como criminoso até que tenha 
sido emitida sentença judicial ou que não reste dúvida quanto à 
autoria do crime.

Pedidos de falência de empresas devem ser tratados com extrema 
cautela. Assim como a abertura de processo contra pessoa física, um 
pedido de falência pode embutir apenas disputas entre adversários.

6.2  Suicídios

A menos que o suicida ou ator da tentativa de suicídio tenha vida 
pública, atos do gênero não devem ser divulgados, exceto se alterar 
a ordem pública ou mudar a rotina da cidade. Mesmo em episódios 
envolvendo figuras públicas, o método empregado para o suicídio 
e a causa do ato devem ser tratados com discrição.

Se o suicídio ou atos de automutilação caracterizarem o compor-
tamento de determinado segmento social, o caso deve ser tratado 
como informação e receber abordagem jornalística, com o objetivo 
de alertar a sociedade e as autoridades.
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6.3 Almoços, jantares e festas

Qualquer reportagem ou artigo que resultar de convite deve dei-
xar claro para o público que o veículo não financiou a cobertura.

A participação de profissional da Rede Gazeta em almoços, jantares 
ou confraternizações de caráter político, entre os quais eventos rela-
cionados a disputas em entidades de classe ou outros organismos, 
deverá limitar-se à cobertura jornalística. 

Quando a fonte convidar para um almoço ou para qualquer evento a 
fim de repassar informações em off ou conceder alguma entrevista, 
a despesa poderá ser paga por quem convidou, desde que o fato 
não prejudique a isenção jornalística nem traga constrangimento 
ao profissional. Caso contrário, a despesa deverá ser paga pelo 
profissional e reembolsada pela empresa.
  
É permitido ao profissional participar de eventos particulares como 
festas de casamento, aniversários ou mesmo pequenos eventos 
oferecidos por clientes, políticos e autoridades, lembrando sempre 
que tal presença não deve influenciar o trabalho jornalístico. 
 

6.4 Viagens e hospedagens a convite

Os jornalistas da Rede Gazeta não devem aceitar viagens e hos-
pedagens de cortesia que não tenham cunho eminentemente 
editorial ou de aperfeiçoamento profissional.

Convite dirigido pessoalmente a qualquer membro da equipe 
deve ser entendido como um convite ao veículo e comunicado às 
chefias. Nenhuma viagem de cortesia poderá ser solicitada por 
profissionais das redações. 

Qualquer reportagem ou artigo que resultar de convite deve deixar 
claro para o público quem financiou a cobertura.
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6.5 Presentes

Presentes, brindes, ingressos, favores, vantagens, tratamento especial 
ou privilégios que, por seu valor pecuniário, possam comprometer 
a integridade do jornalista/colunista e a isenção do trabalho ou 
causar constrangimento devem ser devolvidos. Brindes de pequeno 
valor pecuniário podem ser aceitos. Em caso de dúvida, sempre 
comunique à sua chefia imediata. 

É vedado ao jornalista/colunista ter qualquer tipo de benefício 
ou privilégio em estabelecimentos comerciais. Esses profissionais 
devem arcar com as despesas pessoais em estabelecimento de 
comércio e serviços, tais como restaurantes, estéticas, hotéis e 
salões de beleza, entre outros.

6.6 Casos policiais

Os jornalistas da Rede Gazeta não podem, mesmo quando confron-
tados com apelos de familiares ou de policiais, oferecer-se como 
substitutos de reféns em poder de criminosos.

Independência e isenção não eximem o jornalista da condição de 
cidadão. Mesmo no exercício de atividades profissionais, o jorna-
lista tem o dever de tentar impedir, se possível, a consumação de 
acidentes ou situações que ponham vidas em risco.

A Rede Gazeta não trata criminosos confessos ou condenados 
como celebridades, cujo destaque possa se transformar em mau 
exemplo para a sociedade.

Quando os assaltantes demonstrarem ter conhecimento prévio de 
quem são as vítimas (com informações sobre residência e local de 
trabalho) e estiverem foragidos, os nomes das vítimas não devem 
ser publicados. Os nomes dos suspeitos devem sempre aparecer 
se informados pela polícia. 
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Por se tratar de instrumento para crimes de menor potencial ofen-
sivo, em casos nos quais o desfecho na delegacia for reduzido a 
termo circunstanciado, fica a critério do editor restringir o nome do 
acusado. A mesma regra vale para autoridades e políticos quando 
estiverem envolvidos diretamente em crimes ou em suspeita de 
crimes.

Em casos em que o delegado informe que a divulgação do nome 
da vítima ou do suspeito vai atrapalhar as investigações, o nome 
deve ser suprimido, e, obrigatoriamente, deve ser explicado para 
o público, com algum destaque, que o nome não foi informado 
a pedido da polícia. O motivo para não divulgação também deve 
estar claro (não atrapalhar as investigações ou por medida de 
segurança). Nos casos em que a polícia não informar o nome das 
pessoas à reportagem, isso também deve ficar claro. 

6.7 Cessão de material editorial

Mediante solicitação formal, a Rede Gazeta pode ceder imagens 
ou áudio às autoridades competentes para efeito de elucidação 
de crimes. Essa cessão, contudo, está subordinada ao sigilo da 
fonte e à preservação dos direitos e da segurança dos profissionais 
envolvidos. Todas as cessões seguem política do Cedoc e devem 
ser feitas pelo setor.

6.8 Citação de outros veículos de comunicação

Ao mencionar informações exclusivas e de relevada importância 
obtidas por outros veículos de comunicação internacionais, nacionais 
ou locais, os veículos da Rede Gazeta identificam claramente no texto 
da notícia quem as publicou ou as transmitiu pela primeira vez.
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6.9 Militância política

Os jornalistas da Rede Gazeta são proibidos de participar de qual-
quer atividade político-partidária que possa comprometer sua 
credibilidade jornalística ou a credibilidade do próprio veículo.

Os jornalistas da Rede Gazeta não devem manifestar publicamente 
sua preferência partidária ou inclinação ideológica, a menos que 
essa informação seja parte das características pelas quais o pro-
fissional é amplamente reconhecido pelo público.

A participação do jornalista ou do comunicador em atos formais 
de campanha ou na propaganda partidária pressupõe o seu des-
ligamento da empresa. 

6.10 Assessoria de imprensa

Nenhum profissional de jornalismo da Rede Gazeta poderá prestar, 
para terceiros (pessoa física ou jurídica), serviços de assessoria de 
imprensa de qualquer natureza ou área de atuação, mesmo que 
esporádica ou voluntariamente.  

6.11 Trabalhos freelance

É permitido o trabalho freelance para apresentação de eventos, 
gravação de vídeos institucionais e atividades afins, desde que o 
contratante não concorra com a Rede Gazeta. Todos os trabalhos 
devem ser autorizados previamente pela chefia imediata.

O envolvimento do jornalista em trabalho freelance não deve in-
fluenciar a cobertura editorial. 

Em nenhuma hipótese equipamentos da Rede Gazeta poderão ser 
utilizados para atividades externas de freelances.
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Artigos e textos opinativos poderão ser publicados em qualquer 
veículo, desde que o autor não seja remunerado para isso. 

6.12 Palestras e aulas

Qualquer atividade extra como dar aulas ou palestras, remune-
rada ou não, pode ser realizada desde que não conflite com as 
atividades profissionais e que deixe claro ao público que a opinião 
pessoal do palestrante não necessariamente corresponde à opinião 
da empresa. É obrigatório que a chefia imediata seja informada. 

6.13 Correções

A Rede Gazeta não oculta erros de informação e se dispõe a corrigi-
-los tão logo tome conhecimento do equívoco.

Se o erro foi cometido pela fonte da notícia, deve constar da cor-
reção o nome da pessoa ou da entidade que originou o equívoco. 

Se alguma notícia ou reportagem, por erro de avaliação ou omis-
são do autor, deixa de mencionar dado relevante para a notícia ou 
reportagem, deve ser divulgado um “Esclarecimento”.

6.14  Uso de imagem em campanhas 
publicitárias e merchandising 

Os jornalistas da Rede Gazeta não podem participar de campanhas 
publicitárias, exceto as da própria empresa. 

Os radialistas e as equipes das áreas de entretenimento só podem 
gravar campanhas publicitárias, de caráter comercial ou não, cuja 
contratação ocorra por intermédio da área comercial da Rede Ga-
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zeta, independentemente da plataforma ou veículo a ser utilizado, 
dentro ou fora do portfólio da empresa. 

As dúvidas ou casos omissos serão tratados pelo Comitê de Ética.  

6.15 Crianças e adolescentes

Notícias e reportagens sobre crianças e adolescentes devem obedecer 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  Em caso de menores 
de idade suspeitos de atos infracionais, nem os nomes nem as iniciais 
devem aparecer na reportagem. O suspeito deve ser considerado 
criança quando tiver até 12 anos completos e adolescente quando 
tiver de 12 e um dia a 17 anos. A idade pode ser informada. 

Não é permitida a identificação de crianças e adolescentes envol-
vidos em crimes e em situações de constrangimento, tanto pelo 
rosto quanto por outras partes do corpo ou pelas roupas. Também 
não podem ser identificados os pais de crianças e adolescentes 
envolvidos em crimes. (ECA, 2003, artigo 143)

6.16 Documentos e identificação

Todos os profissionais de jornalismo devem informar à fonte o 
nome e a condição de jornalista da Rede Gazeta. As exceções são 
reservadas a reportagens que, por se destinarem à comprovação 
de ato ilícito, obriguem a preservação do sigilo da identificação 
do profissional ou por razões de segurança pessoal.

A Rede Gazeta não forja documentos para a realização de reporta-
gem ou notícia. Eventualmente os profissionais serão autorizados 
a recorrer a situações ou a nomes fictícios, desde que o artifício se 
destine à comprovação do ato ilícito. 
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6.17 Pagamento a entrevistados 

Os veículos da Rede Gazeta não fazem nenhum tipo de pagamen-
to, direto ou indireto, a entrevistados da esfera pública ou privada 
para obtenção de informações ou vantagens, mesmo que a con-
trapartida seja legítima.  

O jornalista tem o dever de esclarecer a fontes não habituadas a 
entrevistas que as declarações poderão ser usadas em notícia ou 
em reportagem. 

6.18 Estupro e abuso sexual

Notícias sobre casos de estupro e abuso sexual devem omitir o 
nome da vítima, a menos que ela concorde explicitamente com 
a sua identificação. Podem ser divulgados o bairro onde o crime 
aconteceu e a profissão da vítima, com exceção se a informação 
ajudar na sua identificação. 

Independentemente da restrição de publicação, os repórteres têm 
o dever de buscar a identificação da vítima nos documentos oficiais 
para registro e possível acompanhamento interno. 

Quando a vítima se tratar de criança ou adolescente, a regra per-
manece a mesma, salvo em casos nos quais o suspeito/acusado 
for um membro da família. Nessa situação, em respeito ao ECA, o 
nome do acusado/suspeito também não deve aparecer na repor-
tagem para não expor a vítima. Se houver mais de um acusado e 
um deles não for parente da criança ou adolescente, o nome pode 
ser divulgado.
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6.19 Imagens e áudio 

A Rede Gazeta respeita a Lei do Direito Autoral tanto no uso quanto 
na comercialização de seu conteúdo. 

Os veículos da Rede Gazeta não manipulam ou distorcem imagens 
ou áudio, no todo ou em parte. As exceções contemplam imagens 
ou áudio trabalhados com o nítido sentido da distorção para efeito 
artístico ou para proteção de fontes, desde que claramente carac-
terizados para o público como manipulação eletrônica. 

A divulgação de imagens de arquivo exige cuidados adicionais. 
É obrigatório ressalvar no crédito que a imagem é originária de 
banco de dados. O texto explicativo não pode, em hipótese alguma, 
transmitir a impressão de que se trata de imagem atual.

A divulgação de imagens desagradáveis ou que possam chocar 
o público deve limitar-se aos casos em que se acrescentem infor-
mações à notícia, com o nítido sentido de ajudar a sociedade a 
conhecer a extensão do fato.

6.20 Imparcialidade e conflito de interesses

Os veículos da Rede Gazeta não mantêm nomes ou assuntos proi-
bidos para divulgação. A notícia de interesse público deve abrir 
espaço para todos os lados envolvidos no assunto sem qualquer 
preconceito, favorecimento ou perseguição.

Ao elaborar uma notícia, o jornalista da Rede Gazeta deve ter como 
única motivação divulgar, com precisão e equilíbrio, um fato de 
interesse público.

Quando o jornalista tiver algum tipo de envolvimento pessoal ou 
emocional com o fato ou o entrevistado, deve declarar-se impedido 
de realizar a tarefa.



39

A condição de jornalista não autoriza qualquer integrante das 
redações a obter vantagens, facilidades ou favores pessoais que 
não seriam concedidos a qualquer outro cidadão.

Os profissionais da Rede Gazeta não devem fazer, por conta pró-
pria, acordo com colegas de outros veículos para divulgar ou não 
alguma informação.

6.21 Cobertura jornalística nas eleições 

A cobertura das eleições, desde antes das convenções dos parti-
dos, será feita com base na ética jornalística, sem privilégios para 
qualquer candidato a cargos majoritários ou proporcionais.

As matérias, notas de colunas ou outros tipos de informações, como 
manda o bom jornalismo, devem ser pautados por imparcialidade, 
isenção e equilíbrio.

As inaugurações de obras públicas serão cobertas no período 
eleitoral com foco exclusivo na importância destas, minimizando 
a presença de autoridades e as suas manifestações, e sempre em 
nota coberta nas emissoras de TV.

Com base nos itens acima, fica vetado:

▪ Dispensar tratamento diferenciado a candidato;

▪ Acompanhar a cobertura de eventos da campanha com comen-
tários que possam influenciar a opinião pública;

▪ Veicular releases eletrônicos ou qualquer material da campanha 
produzido pelas equipes contratadas por partidos ou candidatos;

▪ Emitir, em qualquer meio, inclusive nos perfis pessoais das re-
des sociais, qualquer tipo de comentário sobre as eleições que 
deprecie ou valorize qualquer candidatura, assim como piadas, 
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insinuações ou comentários maliciosos atribuídos a algum can-
didato ou integrante de partido político ou de autoria de algum 
jornalista. O mesmo critério vale para as ilustrações. 

A cobertura de comícios, reuniões partidárias e shows deve limitar-
-se exclusivamente aos fatos jornalísticos. Durante essas coberturas, 
só divulgar estimativas de número de pessoas presentes com base 
em cálculos de uma fonte independente, como a Polícia Militar. 
Nos casos de mencionar também estimativas dos organizadores, 
sempre citar as fontes. Caso tenha mais de uma fonte confiável, 
todas devem ser citadas.

Nas situações de comícios e passeatas, os fotógrafos e cinegrafistas 
deverão registrar imagens do alto, planos gerais que ajudem o 
leitor/telespectador a avaliar o tamanho e importância do evento.

Nas gravações de externas e inserções ao vivo nos programas da 
grade, as imagens captadas não deverão mostrar, de forma algu-
ma, qualquer tipo de item promocional (cartazes, faixas, camisas, 
bonés, etc) que façam alusão a candidatos ou partidos políticos.

Não será permitido levar ao ar imagens de convidados em programas 
da grade, sejam ou não candidatos, que se apresentem portando 
materiais de propaganda eleitoral (ex. faixas, cartazes, camisetas, 
bonés, adesivos ou bóton contendo números ou legendas parti-
dárias, números ou nomes de candidatos, slogans, etc.). Convém 
adotar cuidados especiais, pois tais situações, independentemente 
do maior ou menor grau de visibilidade, podem, injustamente, 
comprometer nossos esforços de independência e isenção.

Durante o calendário eleitoral, os programas de entretenimento 
não poderão tratar de temas políticos. Essa proibição legal inclui 
temas que tratem de candidatos, partidos ou coligações.
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Evite entrevistas por telefone ou aplicativo de mensagens instan-
tâneas. O repórter deve preferencialmente ir até a fonte. É preciso 
muita cautela com as fontes. Elas podem ser ótimas, confiáveis, 
seguras, etc, mas podem passar informação falsa, como o resultado 
de pesquisa não registrada ou fraudulenta.

É preciso ser fiel às declarações feitas e evitar as ironias com relação 
aos candidatos que estão “sedentos” por um espaço na mídia. Em 
geral, ironias dão ensejo ao direito de resposta.

Não haverá repórteres setoristas de candidatos ou partidos.

A informação jornalística pode e deve ser divulgada. Temos o dever 
de informar que um candidato foi denunciado, por exemplo, mas 
desde que tenhamos as provas na mão. Vale lembrar que é preciso 
muito mais cuidado no período eleitoral.

É terminantemente proibido ceder, vender ou emprestar, a que 
pretexto for, qualquer material fotográfico, gravado, escrito ou 
cinegrafado das empresas da Rede Gazeta a candidatos, partidos 
ou políticos.

Os casos omissos serão resolvidos pelos editores e gerentes res-
ponsáveis, consultando-se a Assessoria Jurídica e encaminhando-os 
aos diretores de unidade, sempre que julgarem necessário.

Qualquer projeto especial envolvendo cobertura jornalística das 
eleições deverá ser submetido à Direção-Geral e, no caso das TVs, 
também à Central Globo de Jornalismo.

Normas específicas são editadas e divulgadas pela Rede Gazeta 
em cada ano eleitoral.
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6.22 Informações exclusivas

Nenhuma informação obtida por jornalista da Rede Gazeta poderá 
ser utilizada em proveito próprio ou coletivo antes de divulgada 
publicamente.

6.23 Informações em off-the-record (off)  

A Rede Gazeta divulga apenas informações – e não opiniões, insul-
tos, acusações ou denúncias – em off-the-record (sem identificação 
da fonte). A fonte deve ser estimulada ao máximo a se identificar 
ao prestar informações.

Se for feito algum acordo garantindo o off, a identidade da fonte 
deve ser preservada. A Rede Gazeta não admite acordo para ma-
nutenção de informações em off que possam colocar vidas em 
risco ou favorecer atividades ilegais.

6.24 Restrições à propaganda

Com o objetivo de se evitar uso fora do contexto original, a Rede 
Gazeta desautoriza expressamente a reprodução de seu material 
editorial – textos, fotos, áudios, vídeos ou cópias destes – em anún-
cios publicitários ou em propaganda eleitoral. 

Em casos excepcionais, depois de a Rede Gazeta ser formalmente 
consultada e de o uso do material ser aprovado, o conteúdo poderá 
ser cedido ou comercializado mediante autorização formal dentro 
da política estabelecida pelo Cedoc.
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6.25 Participação do público no conteúdo

A Rede Gazeta estimula e valoriza a participação do público nos 
espaços de opinião, na produção de conteúdo e na sugestão de 
melhorias.

Os veículos da empresa, contudo, reservam-se ao direito de adequar 
as contribuições externas aos espaços disponíveis e às regras éticas 
válidas para todo o grupo. Assim, não são aceitas colaborações com 
teor ofensivo ou de baixo calão, comercial ou que façam apologia a 
crimes ou a comportamentos condenáveis. Todas as colaborações 
serão previamente avaliadas.

6.26 Precisão

O jornalista da Rede Gazeta tem o dever de reproduzir com fideli-
dade declarações ou situações que testemunhou.

O uso de declarações fora de contexto, prejudicando ou não o 
entrevistado ou o organismo que ele representa, compromete a 
credibilidade do veículo.

O jornalista tem o dever de conferir a veracidade de informações 
que possam produzir controvérsias.

Rumores, boatos, documentos forjados, denúncias anônimas ou 
dossiês não são notícias, mas pontos de partida para a busca da 
informação precisa.

Os jornalistas e comunicadores devem ter especial cuidado com 
informações advindas da internet.

A Rede Gazeta entende que a simples publicação de versões confli-
tantes não é sinônimo de imparcialidade. Cabe ao veículo apurar 
a verdade, com isenção e na sua plenitude.
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6.27 Preconceito

A Rede Gazeta não admite preconceitos de qualquer espécie. 
Ninguém poderá ser identificado, em notícia de teor negativo, 
por sexo, orientação sexual, raça, religião, origem étnica, regional 
ou nacional, deficiência física ou mental, a menos que seja fator 
relevante para a compreensão da informação.

A orientação sexual ou a existência de doença grave não devem 
ser divulgadas sem consentimento da pessoa mencionada, exceto 
se for condição pública e assumida. 

Se por razões de saúde for impossível obter tal consentimento, a 
família deve ser consultada. 

6.28 Prêmios e concursos

Para a Rede Gazeta, prêmios jornalísticos representam importante 
estímulo a trabalhos bem executados. Mas os veículos da empresa 
não produzem reportagens com o objetivo de encaminhá-las a 
determinados concursos. A execução de qualquer reportagem está 
condicionada exclusivamente ao interesse editorial. Os prêmios 
devem ser mera consequência da qualidade do trabalho.

6.29 Privacidade

A Rede Gazeta respeita a privacidade dos cidadãos sem, no entan-
to, desconsiderar o interesse público e a liberdade de expressão, 
fundamentos indispensáveis no processo de comunicação.

Informações sobre a vida privada de pessoas públicas passam a 
ser assunto jornalístico quando ajudam a contextualizar um fato.
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Se algum criminoso ou suspeito de crime for apontado como parente 
de autoridade ou de político, a relação entre as partes só deve ser 
citada na reportagem caso a autoridade ou político, parente ou 
não do suspeito ou criminoso, participe para que haja facilitações 
ou tente intimidar o trabalho da polícia ou da reportagem. Casos 
excepcionais serão discutidos com a Direção de Jornalismo. 

É proibida a divulgação de endereços de testemunhas ou vítimas 
de crimes que possam ter a segurança ameaçada pela divulgação 
da informação.

6.30 Publicações externas

Nenhuma reportagem divulgada ou produzida pela Rede Gazeta 
– ou experiência pessoal ou profissional resultante de cobertura 
custeada pela empresa – pode ser editada e veiculada em meio 
externo sem autorização.

6.31 Sequestros

Em princípio todos os casos de sequestro devem ser acompanha-
dos e divulgados. 

Não haverá divulgação se ficar evidenciado, pela autoridade policial 
ou judicial, que a publicidade do caso poderá agravar a situação 
da vítima. Além disso, deve-se evitar qualquer tipo de informação 
que possa ajudar os criminosos.

O pedido da família ou da polícia para que o sequestro não seja 
divulgado será avaliado pela Direção de Jornalismo.
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6.32 Verificação

Os veículos da Rede Gazeta não aceitam condicionar a divulgação 
de alguma notícia ao exame de entrevistados ou fontes que tenham 
o intuito de censurar determinada informação.

É natural e recomendável, porém, que a forma e o conteúdo de 
notícias sejam submetidos a análises capazes de contribuir para o 
seu aperfeiçoamento. Sobretudo em trabalhos jornalísticos ligados 
a questões técnicas e científicas; checagens feitas por especialistas 
podem aprimorar a informação.

6.33  Outros

A omissão de nomes nas reportagens de um veículo deve seguir 
a mesma regra nos demais veículos da Rede. Qualquer exceção 
deve ser discutida com o diretor de Jornalismo.

7. Campanhas eleitorais

A Rede Gazeta edita suas próprias normas para orientar o com-
portamento dos seus profissionais, a cobertura jornalística e a 
veiculação de material publicitário e propaganda eleitoral gratuita 
durante o processo eleitoral e, por princípio, não apoia nenhum 
candidato, seja com favorecimento editorial, seja na veiculação de 
publicidade paga.   

Por ser incompatível com a atividade da Rede Gazeta, a formali-
zação de candidatura eleitoral de funcionários pressupõe o seu 
afastamento do quadro, sem a garantia de retorno à empresa.



47

Da mesma forma, jornalistas e radialistas que desejarem trabalhar 
em campanhas eleitorais, mesmo que de forma voluntária, serão 
desligados e não terão garantia de readmissão.

Campanhas eleitorais não são permitidas dentro das dependências 
da Rede Gazeta. Durante a atividade profissional, dentro ou fora 
da empresa, é vedado a todos os funcionários o uso de camiseta, 
broche, bóton, adesivo ou outro tipo de propaganda eleitoral. 

Em nenhuma hipótese, jornalistas e radialistas poderão ter sua 
imagem identificada com políticos ou partidos, ainda que mante-
nham com estes a relação de colaboração não remunerada. 

8. Clientes 
A relação que a Rede Gazeta estabelece com cada cliente deve ser 
pautada por seus valores e padrão de qualidade. As informações 
fornecidas devem ser precisas e bem orientadas para que os clientes 
conheçam e entendam os produtos e serviços ofertados.

Isso compreende, também, respeitar contratos e observar prazos 
e condições negociadas, além de manter a confidencialidade dos 
valores envolvidos, projetos e estratégias de negócio que tenham 
sido compartilhadas conosco em função da relação comercial.

8.1  Anúncios

Os veículos da Rede Gazeta não manipulam ou distorcem anúncios 
e materiais dos clientes, seja no todo, seja em parte. Os materiais 
são de inteira responsabilidade dos clientes.



REDE DE VALORES48

8.2  Apedidos 

A Rede Gazeta se reserva o direito de não veicular apedidos que 
contenham ofensas ou conteúdos de legalidade duvidosa.

8.3  Contratos

A relação da Rede Gazeta com seus clientes é orientada exclusivamente 
pela contratação comercial, que deve ser expressa e formalizada.

8.4  Independência

A Rede Gazeta se dispõe a esgotar todas as possibilidades para 
que uma empresa se torne cliente, desde que isso não transcenda 
a independência editorial, a saúde financeira e a imagem institu-
cional da organização.

8.5  Respeito à comunidade

A Rede Gazeta se reserva o direito de não aceitar como cliente 
de publicidade ou fornecedor de algum produto ou serviço com 
evidente prejuízo à sociedade. 

8.6  Sigilo das informações

Em nenhuma hipótese, a Rede Gazeta divulga ou comercializa as 
informações privadas dos clientes registradas no seu banco de dados.  
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9.  Prestadores de 
serviços e terceiros 

Todos os profissionais envolvidos na contratação de prestadores 
de serviços ou terceiros devem observar as normas contidas neste 
Código e zelar para que a escolha recaia em empresas e pessoas 
que tenham boa reputação no mercado e respeitem as normas 
aqui contidas.

São considerados terceiros quaisquer prestadores de serviços, da 
iniciativa privada ou agentes públicos, consultores, fornecedores, 
distribuidores, corretores, agentes, intermediários ou representan-
tes, inclusive os que atuam em nome da Rede Gazeta. 

Nos contratos celebrados entre a Rede Gazeta, os terceiros deverão 
assumir a obrigação de respeitar a lei anticorrupção aplicável, bem 
como as normas contidas neste Rede de Valores.

9.1  Condições para a parceria

A Rede Gazeta só contrata fornecedores, prestadores de serviço e 
terceirizados que zelem pelo sigilo das informações da empresa 
e que não obtenham vantagens inadequadas como decorrência 
dessa relação.

9.2  Respeito ao nome

Anúncios, releases ou qualquer outra forma de publicidade feita 
por fornecedores, prestadores de serviço e terceirizados que veicu-
lem o nome da Rede Gazeta devem ser previamente autorizados 
pela empresa.
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9.3  Transparência

O relacionamento com fornecedores e terceirizados é de absoluta 
franqueza e transparência, restrito à atividade comercial. Devemos 
agir com ética e integridade, evitando quaisquer situações que 
possam ser ou parecer atos de corrupção. 

Nenhum compromisso implícito ou explícito em relação à Rede 
Gazeta pode ser assumido sem prévia autorização para tal. Todos 
os compromissos devem ser claramente expressos e formalizados.

Em processo de compras e contratação de serviços, todos os for-
necedores devem receber informações idênticas antes da apresen-
tação de suas propostas.

Ao selecionar fornecedores, a Rede Gazeta mantém em sigilo as 
informações de caráter privado obtidas em função das suas rela-
ções comerciais. 

A Rede Gazeta cumpre os prazos de pagamento e exige nota fiscal 
em todas as suas compras de materiais ou serviços.

A Rede Gazeta não autoriza os fornecedores, prestadores de serviço 
e terceirizados a praticar atividades de comércio ou serviços em 
suas dependências que não tenham sido contratadas ou previa-
mente autorizadas.

9.4  Presentes e cortesias oferecidos e 
recebidos de clientes e fornecedores

É vedado favorecimento de qualquer espécie e não é permitido o 
pagamento ou recebimento de quaisquer valores que não estejam 
expressamente previstos em contrato. Da mesma forma devem ser 
evitados presentes e brindes de valor elevado, viagens e refeições 
que não sejam justificáveis em razão do negócio ou socialmente 

aceitáveis conforme as práticas do mercado, bem como benefícios 
ou vantagens pessoais, a exemplo de descontos fora do padrão 
praticado pelas partes.

Descontos em produtos ou serviços só poderão ser oferecidos ou 
recebidos quando fizerem parte de um acordo entre a Rede Gazeta 
e o cliente/fornecedor.

QUE PRESENTES PODEM SER 
OFERECIDOS OU RECEBIDOS? 

• AQUELES QUE NÃO SEJAM DE VALOR EXCESSIVO, FORA 
DOS PARÂMETROS SOCIALMENTE ACEITÁVEIS;

• OS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM AS 
MELHORES PRÁTICAS DO MERCADO;

• QUE SE JUSTIFIQUEM EM FUNÇÃO DA RELAÇÃO DE 
PARCERIA (EX: INGRESSOS, CONVITES, HOSPITALIDADES);

• OS QUE INTEGREM O ROL DE CONTRAPARTIDAS 
PREVISTAS EM CONTRATO.

O QUE FAÇO SE RECEBER UM BRINDE INDEVIDO?  

DEVOLVA-O INFORMANDO O MOTIVO E, NÃO SENDO 
POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO, COMUNIQUE À DIRETORIA DE 
TRANSFORMAÇÃO, QUE DECIDIRÁ SOBRE A DESTINAÇÃO, 
PODENDO SER INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA 
EMPRESA OU DOADA A UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA.  
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REDE DE VALORES52

10. Poder público

As relações da Rede Gazeta com o poder público são demarcadas 
pela ética, pela legislação e pela transparência permanente.

10.1  Administração pública

A Rede Gazeta trata a administração pública, seja como fornece-
dora, seja como cliente, seja como fonte, com os mesmos critérios 
dispensados ao setor privado.

10.2  Órgãos arrecadadores e de fiscalização

A Rede Gazeta recolhe regularmente seus impostos, contribuições 
e tributos. Diante da ação de órgãos arrecadadores e fiscalizadores, 
os profissionais da Rede Gazeta devem facilitar a atuação desses 
agentes, disponibilizando as informações solicitadas.

QUEM É AGENTE PÚBLICO?

 QUALQUER PESSOA QUE, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA 
OU SEM REMUNERAÇÃO, EXERÇA UMA FUNÇÃO PÚBLICA, 

TRABALHE OU EXERÇA CARGO EM ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL, 
ESTADUAL OU MUNICIPAL, BRASILEIRO OU ESTRANGEIRO, 
QUE TRABALHE OU EXERÇA CARGO EM UMA EMPRESA OU 

INSTITUIÇÃO CONTROLADA OU ADMINISTRADA PELO GOVERNO 
OU QUE REPRESENTE OU EXERÇA CARGO EM UM PARTIDO 

POLÍTICO OU QUE SEJA CANDIDATA A CARGO PÚBLICO.

10.3  Proibição de oferta de vantagem indevida

Qualquer representante da Rede Gazeta é proibido de prometer, 
oferecer ou dar direta ou indiretamente qualquer pagamento 
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A Rede Gazeta trata a administração pública, seja como fornece-
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10.3  Proibição de oferta de vantagem indevida

Qualquer representante da Rede Gazeta é proibido de prometer, 
oferecer ou dar direta ou indiretamente qualquer pagamento 

ou outra vantagem indevida a agente público ou terceiro a ele 
relacionado visando à obtenção de qualquer favorecimento ou 
expectativa de favorecimento, inclusive para obtenção de entrevista 
exclusiva ou não. 

Por favorecimento entende-se qualquer tentativa de influenciar 
ato ou decisão do agente público em sua capacidade oficial como 
licenças e autorizações públicas, desembaraço alfandegário, as-
sinatura ou prorrogação de contratos, atuação em fiscalizações e 
tomada de decisão em investimento publicitário. 

10.4  Presentes e cortesias oferecidos e 
recebidos de agentes públicos

Presentes, vantagens, benefícios ou cortesias não poderão ser ofe-
recidos ou concedidos em nenhuma hipótese a agentes públicos e 
seus parentes ou a terceiros agindo em seu nome com o objetivo 
de influenciar as decisões em favor dos interesses da Rede Gazeta. 

Independentemente do propósito de influenciar decisões, não de-
verão ser oferecidos ou recebidos benefícios, vantagens, presentes, 
refeições, viagens e hospedagens quando tais despesas forem de 
valor excessivo, fora dos parâmetros socialmente aceitáveis ou não 
guardem conexão com as atividades oficiais do agente público. Isso 
se aplica também a descontos fora da prática comercial e oferta 
de empregos a parentes de agentes públicos. 

Não são considerados benefícios e vantagens indevidos aqueles 
concedidos de maneira transparente e que integrem o rol de con-
trapartidas previstas em contrato celebrado entre a Rede Gazeta 
e o ente público.

Mesmo que permitidos por este código, os presentes e cortesias 
recebidos de agentes públicos devem estar de acordo com as nor-
mas éticas da respectiva instituição da qual o agente faça parte.
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11. Entidades associativas
A Rede Gazeta é filiada às entidades reguladoras do setor de co-
municação e preza pelo cumprimento das normas que regem as 
relações comerciais com o mercado, a exemplo do Conselho Execu-
tivo de Normas-Padrão (Cenp), da Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), do Instituto Verificador de Circulação (IVC) e do Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). 

Ao participar formalmente dessas entidades, a Rede Gazeta as-
sume o compromisso de seguir seus estatutos, códigos de ética e 
princípios gerais. 

11.1  Participação de profissionais 
em entidades associativas

A Rede Gazeta estimula a participação de seus profissionais em 
entidades associativas que representem o interesse do setor de co-
municação e o desenvolvimento da sociedade. Os convites devem 
ser comunicados, e a participação, autorizada pela chefia imediata. 

12.  Concorrentes
A Rede Gazeta respeita as leis de mercado e zela para que a livre 
competição entre empresas seja justa e aberta. Assim, não partici-
pa de iniciativas para arranjos na fixação de preços, propostas de 
acordos sobre cotas de produção e práticas para eliminar concor-
rentes ou restringir a entrada de novos competidores no mercado.
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Da mesma forma, a Rede Gazeta não promove demonstração dos 
defeitos ou deficiências da concorrência para promover seus pró-
prios produtos e serviços. 

Em suas campanhas publicitárias, a Rede Gazeta dispensa à con-
corrência tratamento correto, promovendo a divulgação de dados 
comparativos de forma honesta e verdadeira, valendo-se de fontes 
idôneas e dos padrões éticos orientados pelas normas do setor. 

13.  Campanhas 
publicitárias

A Rede Gazeta não promove seus produtos e serviços utilizando 
propaganda que coloque crianças, adolescentes, negros, mulheres 
ou qualquer indivíduo em situação preconceituosa, constrangedo-
ra, desrespeitosa ou de risco. Realiza, ainda, a análise prévia de 
peças publicitárias para verificar a conformidade com seus valores 
e princípios e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

13.1  Merchandising em conteúdo infantil

A Rede Gazeta não contrata ações de merchandising ou publicidade 
indireta nos conteúdos de produção própria dirigidos ao público 
infantil. Essa regra se aplica igualmente às coproduções as quais a 
empresa detenha a direção artística e/ou assuma a comercialização.
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14.  Patrocínio e 
doação de mídia

A Rede Gazeta adota como política de patrocínio a doação, no todo 
ou em parte, de mídia ou serviços por ela prestados, especialmente 
destinados a associações sem fins lucrativos. A parceria, no entanto, 
deve envolver instituição de reconhecida idoneidade, e a doação 
não deve, em nenhuma hipótese, ter como objetivo influenciar 
decisões de agentes públicos ou interesses que não sejam os da 
própria instituição.

Essas doações não devem ter natureza política, para candidatos, 
partidos políticos ou associações a eles vinculadas.  

A política de doação de mídia social encontra-se disponível em 
www.redegazeta.com.br.

15.  Governança do 
Código de Ética

A sociedade evolui a todo momento, estabelecendo novos con-
ceitos de conduta e moralidade. A Rede Gazeta também busca 
a modernização e o aperfeiçoamento de sua gestão. Se houver 
conflitos, espera-se que as partes envolvidas empreendam esforços 
no sentido de encontrar, pela reflexão lúcida e pelo debate crítico, 
alguma solução razoável. 

Os conceitos abordados neste Código de Ética podem sofrer altera-
ções quanto à sua prática. A participação de todos os profissionais 
é muito importante nesse processo. Encaminhe sua sugestão para 
etica@redegazeta.com.br.
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Cabe à Diretoria de Recursos Humanos e à Diretoria de Transformação 
a atualização periódica dos conceitos aqui tratados, submetendo-
-os à aprovação da Direção-Geral e do Conselho de Administração. 

O monitoramento do cumprimento e a apuração de violação do 
Rede de Valores são de responsabilidade da Diretoria de Recursos 
Humanos. O julgamento dos fatos apurados nas investigações e 
também dos casos omissos neste documento é de responsabili-
dade do Comitê de Ética, que será acionado quando necessário. 
Entretanto, qualquer crime praticado no âmbito da relação com 
a Rede Gazeta, mesmo que não expressamente previsto neste 
guia, será considerado uma violação e estará sujeito às mesmas 
medidas.

Quando acionado, o comitê deverá deliberar sobre o caso observan-
do os fatos, as provas testemunhais e documentais apresentadas 
e recomendará, conforme o caso:

I. O arquivamento;

II. A advertência, por escrito, ao funcionário infrator; 

III. A demissão sem justa causa; quando a gravidade do fato justifi-
que a não permanência do infrator no ambiente da Rede Gazeta.

IV. A demissão por justa causa quando incorrer nos atos previstos 
em Lei. 

O Comitê de Ética é coordenado pela diretoria de Recursos Huma-
nos e composto por:

I. Diretor de Recursos Humanos

II. Diretor de Transformação

III. Diretor de Jornalismo

IV. Diretor de Negócios

NOVO



REDE DE VALORES58

Outros documentos internos integram o Rede de Valores e estão 
disponíveis no portal Rede Gazeta:

▪ Eu e a Rede Gazeta

▪ Política de Segurança da Informação

▪ Manual de Redes Sociais

▪ Guia de Eleições

▪ Manual de uso das marcas
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