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1. DA EMPRESA  
 
1.1.  MISSÃO  

 
A missão da Hidroluna é proporcionar o fornecimento de água tratada, 

a coleta e o tratamento de esgoto, a produção de energia limpa entre outros, 

visando sempre colaborar para a vida das pessoas e do planeta.  

 
1.2. VISÃO  
 

Ser a referência como fornecedora de materiais e equipamentos 

hidráulicos, com paixão e dedicação às pessoas e ao meio ambiente.  

 
1.3.  VALORES  
 

1. Colaborar para a saúde do planeta e das pessoas;  

2. Agir com moralidade e lealdade;  

3. Persistir na excelência; 

4. Acreditar no nosso país e nos brasileiros;  

5. Sermos profissionalmente realizados;  

6. Renovar-se sempre;  

7. Demonstrar a nossa paixão aos clientes e parceiros.  
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2. POR QUE TEMOS UM CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA E QUAL A 
SUA IMPORTÂNCIA 

 
 O Código de Conduta e Ética tem o intuito de transparecer os princípios, os 

valores, a missão e a visão da empresa, bem como para determinar a postura 

necessária de seus colaboradores e parceiros de negócio. Dessa forma, ele é tido 

como mecanismo de prevenção ao descumprimento de normas, combate à fraude, 

à corrupção e ao desvio de conduta ética.  

 Sabemos que não é viável descrever toda a legislação aplicável à empresa e 

seus colaboradores, por isso, traçamos padrões éticos a serem seguidos 

constantemente. O Código oferece orientação de como agir com clientes, 

fornecedores, colaboradores, concorrentes, poder público, meio ambiente e com a 

comunidade de maneira ética.  

Cremos que uma empresa íntegra é capaz de realizar mudanças no cenário 

econômico nacional, tornando-a mais justa, garantindo de maneira plena os 

direitos individuais, diminuindo a corrupção e a pobreza. Sabemos que a ausência 

de integridade induz a perda de confiança nas organizações, fazendo com que afete 

significamente a economia.                       

 
3. O CÓDIGO SE APLICA A QUEM  
  

O Código de Conduta e Ética é aplicável a todos os colaboradores e 

parceiros da Hidroluna. Todo colaborador tem o dever de ler e buscar compreender 

as normas do Código. No entanto, em caso de dúvida, poderá procurar auxílio do 

setor de Compliance. A responsabilidade de estar em conformidade com o Código 

é individual, podendo sofrer penalidade aquele que não estiver.  Ao suspeitar de 

violação ao Código de Conduta, o colaborador deverá informar a Ouvidoria.  

 
4. COMPARTILHE SUAS PREOCUPAÇÕES SEM MEDO  
 
 É obrigação de todo colaborador informar à Ouvidoria possíveis violações 

ao Código de Conduta. Nós entendemos que possa existir vários motivos para não 

querer denunciar alguém, pode ser que você tenha medo de sofrer retaliações, ou, 

ainda, prejudicar equivocadamente alguém. Mas, saiba que a Hidroluna protege 
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você e disponibiliza meio de denúncia anônima, falamos com mais detalhes sobre 

isso no capítulo 9.  

 Aquele que auxilia a empresa, compartilhando suas preocupações e 

sugestões, contribui para efetivação da ética no local de trabalho. Faça a diferença, 

ao ter ciência de atividade ilícita ou antiética, informe imediatamente.  

 
5. PRINCÍPIOS DE CONDUTA  
 

Temos convicção de que o sucesso é decorrente das nossas atitudes, para 

tanto, a integridade, a ética, a honestidade e a transparência são indispensáveis. É 

necessário o comprometimento de todos para que atinjamos nossos objetivos, por 

isso, nós da Hidroluna, prezamos pela máxima dos nossos valores. Compromisso 

profissional, integridade, transparência, honestidade, lealdade, solidariedade, 

respeito às pessoas e ao meio ambiente, são alguns dos princípios que devem servir 

como padrões éticos e de conduta moral.  

 
5.1. COMPROMISSO PROFISSIONAL 
 

A empresa exige o engajamento de seus colaboradores e parceiros na 

realização das suas competências, visando à excelência da atividade e o 

cumprimento das normas e procedimentos necessários à qualidade do serviço 

prestado. À vista disso, é fundamental o cumprimento integral das tarefas 

confiadas a cada um, sejam elas administrativas, operacionais, aperfeiçoamento 

técnico exigido, respeito às pessoas, à saúde, à segurança do trabalho e do meio 

ambiente, tendo como escopo a ética e a responsabilidade.  

 
5.2. INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE 
 

A integridade, a transparência e a honestidade não podem ser vistas como 

simbolismo, mas como valores fundamentais a serem seguidos por todos os 

colaboradores. Aqueles que têm como basilares esses princípios conseguem 

progredir tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Por conseguinte, é 

necessário haver alinhamento entre os interesses e pretensões do colaborador com 
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os da empresa, caso não haja é importante que o colaborador procure seu superior 

para que juntos possam achar uma solução justa.  

 
5.3. RESPONSABILIDADE PELA REPUTAÇÃO DA EMPRESA 
 

A reputação da Hidroluna é reflexo dos seus colaboradores e do êxito das 

suas atividades. Desse modo, é dever de todo colaborador zelar pela reputação e 

valores da empresa, mantendo uma postura compatível com o local de trabalho. 

Da mesma maneira, deve atuar em defesa dos interesses dos clientes, 

colaboradores, fornecedores e da comunidade.   

 
5.4. CONDUTA RELATIVA AOS COLABORADORES  
 

Respeitamos e protegemos a dignidade pessoal de cada indivíduo, não 

somos tolerantes a qualquer discriminação ou assédio contra e/ou praticada por 

nossos colaboradores. De igual forma, não consentimos com o trabalho infantil e 

repudiamos que os nossos parceiros o façam.  

 
5.5. RESPEITO ÀS PESSOAS   
 

5.5.1. Cortesia  
 

É fundamental que haja respeito simultâneo entre os membros, observando 

as condições e preferências pessoais. A harmonia no ambiente de trabalho 

contribui para o bem-estar de todos. Opiniões, sugestões ou reclamações devem 

ser ditas e ouvidas com atenção e seriedade. 

  
5.5.2. Discriminação e preconceito 

 
Não somos coniventes com práticas discriminatórias, por isso, não realize 

ou permita qualquer tipo de discriminação de gênero, orientação sexual, etnia, 

religião, faixa etária, convicção política, nacionalidade, estado civil, condição 

física, classe social entre outros. O colaborador que se sentir desrespeitado deve 

comunicar seu superior ou os canais exclusivos de Ouvidoria. Valorizamos a 

diversidade de culturas.  
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5.5.3. Assédio 
 
Reprovamos qualquer espécie de assédio, seja sexual ou moral. Situações 

que configurem intimidações dessa natureza, inclusive ameaças, devem ser 

investigadas pelo setor competente. Do mesmo modo, é reprovável qualquer tipo 

de decisão que afete a carreira de nossos profissionais baseada nessas 

circunstâncias. Em caso de suspeita, comunique a ouvidoria. 

 
6. POLÍTICAS E PRÁTICAS  
 
6.1. CONFLITOS DE INTERESSE 
 

Conflito de interesse devem ser evitados pelos colaboradores. Atividades 

que afetem o desenvolvimento profissional no horário de trabalho e utilizem da 

estrutura da empresa não são autorizadas. Configura-se, também, como conflito de 

interesses o colaborador que desempenhar função direta ou indireta em empresa 

concorrente, fornecedora ou cliente. As ações acima são proibidas, ressalvada 

autorização prévia e por escrito da empresa.            

De igual modo, compreende-se como conflito de interesse a contratação, 

sem qualificação demonstrada, de parentes, cônjuge ou aqueles cuja relação seja 

intima, sem comunicado e análise da chefia da empresa ou ainda nos casos 

proibidos por lei. O setor de Compliance será responsável por analisar possíveis 

desvios.  

 
6.2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 
 

6.2.1. Documentos escritos  
 

Os documentos internos e externos, como registros e relatórios, devem estar 

corretos e corresponder à verdade, observando os princípios indispensáveis para 

elaboração do documento. Consequentemente, os registros sempre deverão estar 

completos, corretos e atualizados.   

 
6.2.2. Sigilo  
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Informações confidenciais da empresa devem ser mantidas em sigilo. A 

elaboração e divulgação de registros, arquivos e outros que constem informações 

confidenciais só serão permitidos quando houver interesse da empresa. A 

obrigação de sigilo aplica-se também após o término do contrato de trabalho.  

 
6.2.3. Proteção de dados e segurança da informação  

 
Os dados pessoais devem ser utilizados com responsabilidade, 

resguardando a proteção da privacidade, bem como a segurança de todos os dados 

de negócios, de acordo os requisitos legais. Além disso, é necessário implementar 

um processo adequado de segurança para proteção de dados contra acesso não 

autorizado. A empresa não autoriza backups de documentos em contas pessoais, 

sem a competente ciência da chefia superior, caso a caso. 

 
6.2.4. Informações Privilegiadas 

 
É vedada a divulgação e utilização, total ou parcial, de informações 

privilegiadas. Consideram-se informações privilegiadas aquelas que não 

divulgadas e utilizadas para uso interno. De igual modo, o disposto aplica-se à 

transmissão de senhas que permitam acesso a informações confidenciais.  

A transmissão de informações privilegiadas só será autorizada quando for 

imprescindível para o desenvolvimento das atividades da empresa, o qual será 

avaliado pela Diretoria juntamente com o setor de Compliance. 

 
6.3. ATOS CONTRA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Nossa empresa não é conivente com práticas que atentem contra à 

Administração Pública. Qualquer forma de corrupção não é permitida por nossa 

empresa, uma vez que caracteriza desrespeito à lei e não faz parte da nossa política 

de conduta. Além disso, essa prática tem como consequência o uso indevido de 

recursos financeiros que poderiam ser utilizados em benefício da empresa, da 

comunidade e de seus colaboradores. Cita-se, de acordo com a Lei nº 12.846/2013, 

alguns exemplos de práticas corruptivas:  
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1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

2. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática de ilícitos; 

3. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados;  

4. Quando nas licitações e contratos: frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público; impedir, perturbar ou fraudar a 

realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; afastar 

ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; fraudar licitação pública ou contrato pela 

decorrente; criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; obter 

vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento de modificação 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 

sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 

respectivos instrumentos contratuais; ou manipular ou fraudar o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

5. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 

entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no 

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 

financeiro nacional.  

 
6.4.  LAVAGEM DE DINHEIRO  
 

A lavagem de dinheiro é uma prática ilícita que busca encobrir a verdadeira 

origem do dinheiro. Nesses casos, o dinheiro decorre de atividades ilegais, assim, 

a lavagem é um mecanismo para tentar demonstrar que o dinheiro advém de uma 
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atividade legal. É evidente que a Hidroluna não corrobora com esse tipo de 

atividade e repudia os que fazem.  

 
6.5. PRESENTES, BRINDES E FAVORES 
 

Entendemos que ao fornecer, aceitar ou solicitar, de modo direto ou 

indireto, quaisquer tipos de presentes, brindes ou favores, podem ser considerados 

meios de influenciar as negociações da Hidroluna, podendo gerar a sensação de 

dever algo em troca ou ainda gerando prejuízo aos cofres da empresa. Por isso, 

proibimos tais práticas, exceto quando forem presentes de valor irrisório, como, 

por exemplo, canetas, calendários, entre outros, relacionados a clientes e 

fornecedores de natureza privada, previamente autorizados.   

 
6.6. REPERCUSSÃO EM MÍDIAS SOCIAIS OU ENTES PÚBLICOS 
 

A empresa preza pelo êxito de suas atividades, bem como pela sua 

reputação. Portanto, em caso de repercussão em mídias sociais ou entes públicos, 

é estritamente proibido manifestações públicas sem a autorização e o planejamento 

da Diretoria em conjunto com o Setor de Gestão de Risco. Além disso, em casos 

midiáticos, é recomendável que seja feita uma nota pública por parte da empresa, 

a fim de evitar comentários e/ou repercussão indesejável.  

 
6.7. CONCORRÊNCIA  
 

Todos os colaboradores possuem a obrigação de respeitar as regras da 

concorrência justa. É estritamente vedado qualquer tipo de negociação com outra 

empresa que vise acordar, manipular ou ajustar o preço ou limitar a produção e 

comercialização de bens e serviços. Proíbe-se, ainda, qualquer tipo de acordo que 

pleiteie condições, vantagens, preços ou abstenção em licitação pública.  

De igual modo, é proibido limitar ou impedir a entrada de novas empresas 

no mercado, bem como dificultar a constituição, o funcionamento ou o 

desenvolvimento de empresa concorrente, fornecedora ou até mesmo adquirente 

de bens e serviços. É vedado qualquer ato que atente contra a ordem econômica, 



 

12 
 

concorrentes ou parceiros. Somos contrários a prática que não respeite à 

concorrência justa.   

 
6.8. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE  
 

As atividades previstas no objeto social da Hidroluna não serão 

interrompidas por eventual prática ilegal de algum(ns) de seu(s) agente(s) quando 

devidamente constatadas pela equipe Compliance ou intimada por autoridades.  

A Hidroluna deverá ser preservada de quaisquer práticas não condizentes 

com o presente Código ou com a Lei. 

 
6.9. ERROS 
 

Estamos em constante aprendizado, por isso, recomendamos que ao ocorrer 

algum erro que afete direta ou indiretamente a empresa, seja imediatamente 

comunicado ao superior para que ele tome as medidas necessárias para diminuir o 

impacto negativo da ação. A correção de erros é de extrema relevância para o 

crescimento do colaborador e da equipe.  

 
7. RELACIONAMENTOS 
 

Acreditamos que o bom relacionamento da empresa com seus funcionários, 

parceiros, fornecedores, clientes e consumidores é capaz de gerar motivação. O 

ambiente de trabalho seguro e harmonioso gera bons frutos, assim como a boa 

convivência com os concorrentes, o poder público, a comunidade, a imprensa e o 

meio ambiente. 

  
7.1. COLABORADORES  
 

Nossos colaboradores são parte crucial da Hidroluna, por isso, cuidamos 

para que o nosso relacionamento seja saudável e agradável. Prezamos sempre pelo 

cuidado dos seus direitos e deveres, tratando-os com dignidade e igualdade desde 

o recrutamento até o término da relação de trabalho. Ademais, intimamos os nossos 

líderes a darem o exemplo de cordialidade para com todos.  
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Pensando na satisfação dos nossos colaboradores, criamos canais de 

comunicação que assegurem o diálogo ativo.  

  
7.2. CLIENTES E CONSUMIDORES  

 
Temos o intuito de apresentar uma experiência incrível aos nossos 

consumidores e clientes, superando as expectativas, apresentando um serviço e um 

produto de qualidade. Nosso objetivo é fidelizar bons clientes, deste modo, 

implantamos canais de comunicação para sugestões, críticas e observações, bem 

como para que possamos desenvolver melhores soluções para eventuais 

problemas.  

 
7.3. FORNECEDORES  
 

Os fornecedores são nossos parceiros de negócios, por isso, é 

imprescindível que também estejam alinhados aos valores da empresa, cumprindo 

os preceitos legais, as normas ambientais e de segurança, bem como o estatuto da 

criança e do adolescente. Nas escolhas de novos fornecedores prezamos pelas 

qualidades técnicas, profissionais e éticas. Dessa forma, caso um de nossos 

parceiros deixe de atender às exigências citadas poderão ser desqualificados.  

 
7.4. COMUNIDADE  
 

Nos preocupamos com a comunidade, por esse motivo, além de 

desempenhar com excelência nosso negócio, estamos em constante preocupação 

com o desenvolvimento social, exercendo com comprometimento e 

responsabilidade nossas atividades empresariais.  

 
7.5. PODER PÚBLICO 
  

O nosso relacionamento com o Poder Público deverá ser pautado nos 

padrões éticos e na transparência. Desse modo, é vedado quaisquer atos que 

atentem contra à Administração Pública, de forma direta ou indireta, no 

relacionamento com agentes públicos ou a terceiro a ele relacionados, relembre 

alguns exemplos de práticas proibidas no capítulo 6.  
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7.6. CONCORRÊNCIA  
 

Mantemos um relacionamento cordial, respeitoso e ético com nossos 

concorrentes. Acreditamos na concorrência leal e justa, baseada na qualidade e na 

confiabilidade que cada empresa apresenta. Ademais, apostamos na cooperação 

para alcançar objetivos comuns do setor.   

 
7.7. MÍDIA E IMPRENSA  
 

Temos o compromisso com a verdade, não sendo diferente com a imprensa. 

Sendo necessária a proximidade, nosso relacionamento basear-se-á na veracidade 

e na integridade, fornecendo, sempre que possível, informações sobre nossos 

produtos e serviços.   

 
7.8. MEIO AMBIENTE 
 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e 

também um dos valores internos da Hidroluna. Por isso, nos consideramos 

guardiões desse direito que é de todos, nossas atividades visam resguardar o meio 

ambiente, minimizando os impactos e poupando recursos.  

 
8. DAS PENALIDADES  
 

As violações ao Código de Conduta e à Legislação implicam em 

advertência escrita, suspensão, afastamento, demissão e a possibilidade de recorrer 

às vias judiciais para instauração de processo cível, trabalhista, penal e/ou 

encaminhamento para inquérito policial ou administrativo. 

O setor de Compliance tem a responsabilidade de aplicar a penalidade 

cabível a cada caso. As decisões do setor devem ser pautadas na imparcialidade, 

integridade e coerência. Logo, é importante salientar que em casos excepcionais, 

que não possua penalidade expressa, deve-se observar as medidas expostas neste 

Código, bem como seus princípios e a razoabilidade na imposição da penalidade.  

Por conseguinte, elenca-se algumas condutas e as punições cabíveis.  
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8.1. SÓCIOS 
 

O sócio que atentar contra à Administração Pública, à imagem da empresa, 

não cumprir suas funções de sócio, bem como atentar contra os princípios e valores 

da Hidroluna, atingindo diretamente ou indiretamente o funcionamento 

empresarial, impedindo o crescimento e a continuidade da empresa, será afastado 

por tempo determinado ou indeterminado.  

Preza-se, sempre, pela preservação da empresa e não pelos interesses 

individuais dos sócios. Dessa maneira, o Setor de Compliance encarregar-se-á de 

analisar a conduta praticada e deliberará se é caso de afastamento por tempo 

determinado ou indeterminado. O setor deverá observar e amparar sua decisão nos 

dispositivos legais do Código Civil, artigos 1.030, 1.063, 1.085. 

8.2. DOS FORNECEDORES  
 

A relação com os fornecedores é construída pela boa-fé e pelo bom 

relacionamento das partes. No entanto, caso algum fornecedor deixe de cumprir os 

requisitos necessários do negócio, poderá ter seu contrato com a Hidroluna 

rescindido. De igual modo, o fornecedor que agir de modo antiético prejudicando 

a empresa, direta ou indiretamente, poderá ter seu contrato desfeito. Observar-se-

á os artigos 472 a 477 do Código Civil.  

Ocorrendo a vontade de encerrar a relação com algum fornecedor, deverá 

ser emitido relatório por parte da Empresa elencando os motivos. Posteriormente, 

a equipe de Compliance analisará as razões, dará seu parecer por escrito e tomará 

as medidas necessárias.  

Os fornecedores e/ou parceiros da Hidroluna deverão declarar por escrito, 

sempre que possível, que cumprem os princípios previstos na Constituição Federal 

do Brasil; que possuem práticas de Compliance; que não contratam menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como não 

contratam menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos; repudiam trabalho análogo ao escravo; não pesa contra si 

declaração de inidoneidade perante entidades públicas e privadas; que se 
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comprometem a comunicar, prestar declaração pública e excluir a Hidroluna de 

quaisquer atos tidos como ilegais praticados por seus prepostos ou colaboradores. 

Por este ângulo, ainda, aconselha-se que caso o fornecedor não esteja 

alinhado com os princípios e valores da empresa, encerrada a vigência do contrato, 

o mesmo não seja prorrogado. Em novos contratos com fornecedores, deve-se 

observar a adoção de cláusula que torne a não observância dos valores explicitados 

neste Código, motivo de rescisão contratual.  

 
8.3. DOS COLABORADORES 
 

8.3.1. Agressão física:  
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

deverão ser escritos, assinados e datados.  

 

8.3.2. Agressão verbal ou ameaça 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 

Conduta 1ª Ocorrência 2ª Ocorrência Base legal 

Agressão física a 
cliente ou a pessoa 

relacionada 

Demissão por justa 
causa 

Não há  CLT, art. 482, alínea 
e, h e j 

Agressão física a 
superior hierárquico 

Demissão por justa 
causa 

Não há CLT, art. 482, alínea 
e, h e k 

Agressão física a 
colega, causando lesão 

 
Demissão por justa 

causa 

 
Não há 

CLT, art. 482, alínea 
e, h e j 

Agressão física a 
colega, sem lesão 

Suspensão de 5 dias Demissão por justa 
causa 

CLT, art. 482, alínea 
e, h e j 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência 3ª ocorrência 4ª ocorrência Base legal 
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8.3.3. Álcool ou Drogas 

 
É imprescindível o relato de testemunhas e dos colaboradores envolvidos. 

Os relatos serão na forma escrita, devidamente assinado e datado. Tratando-se de 

embriaguez em serviço, o colaborador será encaminhado para avaliação médica, a 

fim de observar a necessidade de tratamento.  

 
Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência 3ª ocorrência 4ª ocorrência Base legal 

Consumo de 
álcool ou 
drogas no 
local de 
trabalho 

 
Suspensão de 

1 dia  

 
Suspensão de 

3 dias  

 
Suspensão de 

5 dias  

 
Demissão por 

justa causa  

 
CLT, art. 482 
alínea b, e, h  

Embriaguez 
em serviço 

Suspensão de 
3 dias  

Suspensão de 
5 dias  

Demissão por 
justa causa 

 
Não há 

CLT, art. 482 
alínea e, f, h 

Embriaguez 
em serviço de 
motorista ou 
atividades de 

risco  

 
Demissão por 

justa causa  

 
 

Não há 

 
 

Não há 

 
 

Não há 

 
CLT, art. 482 
alínea e, f, h 

 

8.3.4. Assédio 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 

 
Conduta  

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência  

4ª 
Ocorrência  

5ª 
Ocorrência  

 
Base Legal  

 
Assédio 
sexual 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
Não há 

 
Não há 

 
Não há 

CLT, art. 
482 

alínea b, e, 
h 

Agressão verbal 
a cliente ou a 

pessoa 
relacionada 

Suspensão de 
5 dias 

Suspensão de 
8 dias 

Demissão por 
justa causa 

Não há 

CLT, art. 
482, alíneas 

e, h, j. 

Agressão verbal 
ou ameaça a 

colega 
Suspensão de 

1 dia 
Suspensão de 

3 dias 
Suspensão de 5 

dias 

Demissão por 
justa causa 

 

CLT, art. 
482, alíneas 

e, h, j. 

Agressão verbal 
ou ameaça a 

superior 
hierárquico 

Suspensão de 
3 dias 

Suspensão de 
5 dias 

Demissão por 
justa causa 

Não há 

CLT, art. 
482, alíneas 

e, h, k. 
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Assédio 
moral 

 
Suspensão 

de 1 dia 

 
uspensão de 

3 dias 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
Não há 

CLT, art. 
482 

alínea b, e, 
h 

 
Bullying 

entre 
colegas 

 
Advertência 

escrita 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, art. 
482 

alínea b, e, 
h 

 

8.3.5. Asseio/higiene pessoal 
 

É imprescindível que o ocorrido seja formalizado por e-mail (cliente) ou 

por escrito de próprio punho (cliente ou superior). Caso ocorra mais de uma vez, 

o intervalo das ocorrências deve ter um intervalo mínimo de 6 meses.  

 

Conduta 1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Falta de 
asseio e 
higiene 
pessoal 

 
Advertência 
escrita 

 
Advertência 
escrita 

 
Suspensão 
de 1 dia 

 
Suspensão 
de 3 dias 

 
Suspensão 
de 5 dias 

 
Demissão 
por justa 
causa 

CLT, 
art. 
482 
b, e, 
h 

 

8.3.6. Atestado médico 
 

É necessário registrar a data de recebimento no atestado. Em caso de 

falsificação do atestado, é imprescindível solicitar declaração por escrito do 

médico acerca da falsificação, assim como tirar uma cópia para os colaboradores 

declararem por escrito na própria cópia: “declaro que apresentei este atestado de 

xx dias em xx/xx/20xx” assinando a declaração.  

 

 

 
Conduta 

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Falsificação 
de atestado 

médico 
Advertência 

escrita 
Advertência 

escrita 
Suspensão 
de 01 dias 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falsificação 
de atestado 

médico 

Demissão 
por Justa 

Causa 

 
Não há 

 
Não há 

 
Não há 

 
Não há 

 
Não há 

CLT, 
art. 
482, 
a,e, h 
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8.3.7. Dano material 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 
 

8.3.8. Furto 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência Base legal 
Furto Demissão por justa 

causa 
Não há  CLT, art. 482, a,e, h 

 

8.3.9. Insubordinação 
 

É necessário que seja formalizado o ocorrido por superior hierárquico por 

e-mail ou por escrito de próprio punho. Intervalo entre as ocorrências deve ser de 

no máximo 06 meses. 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência 3ª ocorrência 4ª ocorrência Base legal 

Dano material 
a cliente Suspensão de 

03 dias 
Suspensão de 

05 dias 
Demissão Por 
Justa Causa 

 
Não há 

CLT, art. 482, 
a, e, h 

Dano material 
a colega, ao 
superior ou a 

empresa 
Suspensão de 

01 dias 
Suspensão de 

03 dias 
Suspensão de 

05 dias 
Demissão por 
Justa Causa 

 
 

CLT, art. 482, 
a, e, h 

 
Conduta 

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 



 

20 
 

 

 

8.3.10. Má qualidade de serviço 
 

 É necessário que seja formalizado o ocorrido por superior hierárquico por 

e-mail (cliente) ou por escrito de próprio punho (cliente ou superior hierárquico). 

 

 

8.3.11. Deixar de aplicar penalidades administrativas 
 
É necessário relato por escrito do superior hierárquico. Intervalo entre as 

ocorrências deve ser de no máximo 06 meses.  

 

Recusa de posto de 
trabalho 

 

 
Suspensão 

de 1 dia  

 
Suspensão 

3 dias  

 
Suspensão 

5 dias  

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
Não há 

 
Não há CLT, 

art. 
482, 
e, h 

Recusa a preencher 
cartão ponto 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Recusa a realizar 
exames médicos 

obrigatórios 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 05 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

Não há 

CLT, 
art 

482,  
e, h 

Recusa a seguir as 
orientações/diretrizes 

do superior 
hierárquico ou 

empresa 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Conduta 1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Má 
qualidade 

de 
serviço 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Conduta 1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Deixar de 
aplicar 

penalidades 
administrativas 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 
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8.3.12. Preconceito 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência Base legal 
Qualquer tipo de 

preconceito e 
discriminação de 

gênero, orientação 
sexual, etnia, religião, 
faixa etária, convicção 
política, nacionalidade, 
estado civil, condição 

física, classe social 
entre outros 

 
 
 
 

Demissão por justa 
causa 

 
 
 
 

Não há 

 
 
 
 

CLT, art. 482, b, e, h 

 

8.3.13. Violação de segredo da empresa 
 

É indispensável o boletim de ocorrência ou relato da vítima, assim como a 

declaração de testemunhas e o relato dos colaboradores envolvidos, todos os 

relatos deverão ser escritos, assinados e datados. 

 

Conduta 
 

1ª ocorrência 2ª ocorrência Base legal 

Violação de segredo e 
informações sigilosas 

da empresa 

 
Demissão por justa 

causa 

 
Não há 

 
CLT, art. 482, e, g, h 

 

8.3.14. Dano de Imagem 
 

É necessário reunir toda documentação, fotos, imagens, sons, declaração de 

testemunhas/colaboradores quando houver ofensa a imagem, marca, nome, 

segredo empresarial ou sigilo de correspondência. Enviar toda documentação ao 

setor jurídico da empresa. 

 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência Base legal 

Causar dano à imagem 
da empresa 

Demissão por justa 
causa 

Não há CLT, art. 223-A, 223-
B, 223-D 
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8.3.15. Perda de habilitação profissional 

 
 É necessário enviar e-mail comunicando o RH sobre a situação do 

empregado que perdeu sua habilitação e não informou a empresa, de forma dolosa, 

sabia e não informou.  

 

Conduta 
 

1ª ocorrência 2ª ocorrência Base legal 

Perda de habilitação 
para o exercício da 

profissão 

Demissão por justa 
causa 

Não há CLT, art. 482, m 

 

8.3.16. Veículo 
 

É necessário que seja formalizado o ocorrido por e-mail (cliente) ou por 

escrito de próprio punho (cliente ou superior hierárquico). 

 

 
Conduta 

1ª ocorrência 2ª 
ocorrência 

3ª 
ocorrência 

4ª 
ocorrência 

5ª 
ocorrência 

 
Base legal 

Conduzir 
veículo a 
serviço da 
empresa 

sem 
observar as 
normas de 

transito 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
 
 

CLT, art. 
482, e, h 

 

 

8.3.17. Vale transporte 
 

É necessário que seja formalizado o ocorrido por escrito de próprio punho. 

Intervalo entre as ocorrências deve ser de no máximo 06 meses. 

 

 
Conduta 

1ª 
ocorrência 

2ª 
ocorrência 

3ª 
ocorrência 

4ª 
ocorrência 

5ª 
ocorrência 

 
Base legal 

Uso 
indevido do 

vale 
transporte 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
CLT, art. 
482, e, h 

 
 



 

23 
 

8.3.18. Pornografia no local de trabalho 
 

É necessário que seja formalizado o ocorrido por e-mail (cliente) ou por 

escrito de próprio punho (cliente ou superior hierárquico).  

 

Conduta 1ª ocorrência 2ª ocorrência 3ª ocorrência 4ª ocorrência Base legal  
 
Pornografia 
no local de 
trabalho 

Suspensão de 
01 dia 

Suspensão de 
03 dias 

Suspensão de 
05 dias 

 
Demissão por 

justa causa 

 
CLT, art. 482, 
b, e, h 

 
8.3.19. Uniformes, EPIs E Crachá 

 
É necessário que seja formalizado o ocorrido por escrito e pelo superior 

hierárquico. Ocorrendo mais de uma vez, o intervalo entre as ocorrências deve ser 

de 06 meses.  

 

 
Conduta 

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Falta de 
uso de 
crachá 

 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta de 
uso de 

EPI 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
Não há 

 
Não há 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta de 
uso de 

Uniforme 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 
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8.3.20. Horário de trabalho 
 

É obrigatório o registro de entrada e saída no Cartão Ponto. De igual modo, 

o atraso deve estar registrado. É estritamente vedado o registro de horas para 

colega de trabalho ou permitir que outro colaborador registre o seu, ocorrendo tal 

conduta o superior hierárquico terá que formalizar por escrito e a penalidade 

deverá ser aplicada a todos os colaboradores envolvidos. Intervalo entre as 

ocorrências deve ser de 6 meses.  

 

 

8.3.21. Faltas 
 

Em casos de falta de 01 dia a 29 dias é aconselhável que se mantenha o 

procedimento padrão da empresa, no entanto, ao somar 30 dias ou mais de faltas 

aplicar o procedimento de abandono de emprego. 

 
Conduta 

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 

Atraso não 
autorizado 

superior a 15 
minutos 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Registrar 
horário de 
trabalho 

para colega 
ou permitir 
que colega 
registre o 

seu 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

 
 
 

Não há 

 
 
 

Não há 

 
CLT, 
art. 
482 
a, e, 
h 

Realização 
de horas 

extras sem 
autorização 

da 
empregadora 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

Não há 

 
CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Saída 
antecipada 

não 
autorizada, 

superior a 15 
minutos 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

 
Conduta 

1ª 
Ocorrência 

2ª 
Ocorrência 

3ª 
Ocorrência 

4ª 
Ocorrência 

5ª 
Ocorrência 

6ª 
Ocorrência 

Base 
Legal 
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Recomenda-se que os colaboradores assinem o termo de recebimento, 

conhecimento e leitura do presente Código. 

 

9. GESTÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 
 
9.1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS 
 

O esclarecimento de dúvidas decorrentes do Código de Conduta e Ética 

ficará sob a responsabilidade do setor de Compliance, bem como cabe ao setor 

averiguar possíveis situações de conduta inadequada.  

 
9.2. SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, CRÍTICAS E DENÚNCIAS  
 

Deixar de 
comunicar 

antecipadamente 
faltas 

Advertência 
escrita 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Demissão 
por justa 

causa 
 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta 
injustificada de 

01 a 02 dias 
seguidos na 

primeira 
ocorrência 

Advertência 
escrita 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Demissão 
por justa 

causa 
Não há 

 
CLT, 
art. 
482 
e, h 

Falta 
injustificada de 

03 a 05 dias 
seguidos na 

primeira 
ocorrência 

Suspensão 
de 01 dia 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Suspensão 
de 08 dias 

 
 

Demissão 
por justa 

causa 

Não há 

 
CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta 
injustificada de 

06 a 30 dias 
seguidos na 

primeira 
ocorrência 

Suspensão 
de 03 dias 

Suspensão 
de 05 dias 

Suspensão 
de 08 dias 

Suspensão 
de 10 dias 

 
Demissão 
por justa 

causa 

Não há 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta 
injustificada de 

10 a 29 dias 
seguidos na 

primeira 
ocorrência 

Suspensão 
de 08 dias 

Suspensão 
de 8 dias 

Suspensão 
de 10 dias 

Demissão 
por justa 

causa 
Não há Não há 

CLT, 
art. 
482, 
e, h 

Falta 
injustificada de 
30 dias seguidos 

ou mais 
 
 

Demissão 
por justa 

causa 
Não há Não há Não há Não há Não há 

 
CLT, 
art. 
482 
a, e, 
h, i 
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Prezamos pelo crescimento da nossa equipe, para isso contamos com o 

auxílio de todos os nossos colaboradores, acreditamos que juntos podemos evoluir 

significativamente. Sendo assim, estamos abertos a sugestões, reclamações ou 

críticas.  

Outrossim, qualquer situação que não esteja de acordo com o Código de 

Conduta e Ética deve ser imediatamente denunciada à Ouvidoria, o qual terá o 

encargo de analisar e tomar as medidas necessárias no tocante à denúncia.  

 
9.3. CANAIS EXCLUSIVOS DE CONTATO 
 

A Hidroluna disponibiliza canais exclusivos para contato com seus 

colaboradores, parceiros e clientes. Os contatos serão amplamente divulgados na 

estrutura física e online da empresa.  

 
9.4. MANIFESTAÇÃO ANÔNIMA 
 

Caso o colaborador não se sinta confortável para realizar uma denúncia ou 

outro tipo de manifestação, poderá optar pelo anonimato. A Ouvidoria possui 

estrutura para manifestações anônimas. Ademais, caso a manifestação não seja 

realizada anonimamente, a pessoa poderá requerer à Ouvidoria que a sua 

identidade seja preservada, isto é, mantida em sigilo.  

 
9.5. ORIENTAÇÃO DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO CANAL DE 

DENÚNCIA  
 

O Setor de Compliance providenciará banners e outros meios de divulgação 

para ampliar o acesso dos colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores e 

comunidade acerca dos canais de denúncia, sugestão e reclamação.  

 
9.6. DO PROSSEGUIMENTO DA DENÚNCIA  
 

As denúncias realizadas serão pré-analisadas pela ouvidoria. Tendo 

coerência os fatos aventados, serão encaminhadas ao Setor Compliance, o qual 

ficará responsável pela investigação. Comprovado a veracidade dos fatos, 

acarretando desobediência aos preceitos descritos nesse Código, a equipe de 
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Compliance ficará responsável por analisar e julgar o caso, aplicando a penalidade 

adequada.  

Durante a investigação o setor deverá coletar dados e provas, assim como 

elaborar relatórios que comprovem a violação do Código de Conduta ou à 

legislação. O setor de Compliance analisará qual a medida disciplinar cabível, 

podendo ser uma advertência escrita, demissão com ou sem justa, sendo possível 

a abertura de processo cível, criminal ou trabalhista e instauração de inquérito 

policial ou administrativo.  

 
9.7.  DO SETOR DE COMPLIANCE  
 
 O setor de Compliance tem a máxima autonomia para deliberar sobre 

assuntos decorrentes do Código de Conduta e Ética, não podendo sofrer qualquer 

tipo de influência de outros setores. Ressalta-se que o setor de Compliance tem o 

dever de auxiliar e resguardar o bom funcionamento da empresa, visando a 

integridade e a observância dos princípios éticos, para isso, é fundamental a 

colaboração de toda a empresa, não importando o grau hierárquico.  

Cita-se algumas atribuições do setor de Compliance:  

1. Estabelecimento de políticas e procedimentos de conformidade;  

2. Recomendações de medidas preventivas ou corretivas;  

3. Auditorias internas buscando eventuais irregularidades e, 

consequentemente, suas correções, bem como a preparação e 

conscientização geral;  

4. Treinamento sobre temas de conformidade, principalmente aos 

novos profissionais contratados;  

5. Registros individualizados de treinamentos aplicados, questionários 

pessoais de auditoria e ocorrências deflagradas, visando isolar 

empresa e seus sócios de consequências indesejadas;  

6. Análise de reclamações (ouvidoria);  

7. Sugestão de programas de treinamento à serem aplicados em campo;  
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8. Monitoramento e atuação em negociações e processos de aprovação 

de novos serviços, produtos e mercados, assim como revisões de 

negócios atuais e efetuados no passado;  

9. Revisão das contingências, multas e passivos gerados por não 

conformidades;  

10. Monitoramento da conformidade com os procedimentos e relatórios 

periódicos à diretoria;  

11. Aconselhamento e consultoria preventiva.  

 

9.8. DOS TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÃO EXTERNA 
 

 As normas, princípios e valores elencados neste Código não surtirão efeito 

caso não haja diálogo constante com os colaboradores e a realização de 

treinamentos. Dessa forma, é fundamental para efetivação do Código de Conduta 

e Ética a realização de treinamentos com todos os colaboradores da empresa, bem 

como o monitoramento das atividades.  

 Além dos treinamentos, que deverão ser realizados com frequência, há 

outros meios de disseminar os valores do Código, como: jornais internos, palestras, 

cursos, exposição de boas práticas realizadas por colaboradores, panfletos entre 

outros meios que sejam capazes de efetivar as condutas éticas no local de trabalho.  

 A cada ano a HIDROLUNA buscará certificação externa independente, de 

modo a cerificar e validar o livro de ocorrências, grau de comprometimento dos 

colaboradores, monitoramento de publicidade do canal Denúncia e independência 

da equipe Compliance.   

 

9.9. DIREITOS AUTORAIS 
 

 Esse código e material de apoio possuem direitos autorais reservados à 

Galvani Advogados Associados e é cedido, em caráter não exclusivo, à 

HIDROLUNA, permitida sua ampla divulgação, publicação, adoção e exposição, 

desde que citada a fonte e sempre vedada a comercialização. 
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10. CONTATOS  

 

A HIDROLUNA fornecerá, em ambiente público físico e sítios eletrônicos 

canais de denúncia e comunicação, por intermédio de telefone e e-mails próprios, 

tais como denuncia@ e/ou compliance@ , geridos pela equipe Compliance. 

 

11. AGRADECIMENTOS 

 

A HIDROLUNA agradece a participação de todos os envolvidos, de modo 

a prestar um serviço de excelência, pautados na ética e probidade. 

 

 



DESENVOLVIDO POR:

www.galvani.adv.br


