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1- APRESENTAÇÃO 

 

O sucesso da Ductbusters não depende, exclusivamente, da qualidade de nossos 

produtos e  serviços para sermos considerada uma empresa  bem sucedida.  

São os profissionais de todos os níveis hierárquicos que constroem a personalidade 

e carregam em si o conjunto de características peculiares à organização e a maneira 

como ela atua. 

A fim de trabalharmos com padrões morais e éticos cada vez mais elevados, 

preparamos este manual para consolidar nossa missão, nossa visão, nossos valores e 

nossos princípios morais e éticos. 

Nossos princípios de conduta, se manifestam em nossos interesses em como tratar 

colaboradores, clientes e fornecedores de forma respeitosa, oferecendo um ambiente 

profissional e harmonioso.  

O Código de Ética e Conduta Profissional representa nosso compromisso com a 

sociedade em defender aquilo em que acreditamos, seguindo uma postura responsável, 

ética, transparente e de respeito mútuo entre todos.  

Podemos concluir, que este será um facilitador para aliarmos lucros, resultados, 

produtividade, qualidade e eficência de nossos produtos e serviços, além de outros 

valores tipícos de nossa empresa, tais como: honestidade, cooperação, compreensão, 

exigência,  prudência, determinação, justiça, entre outros. 

 

 

Leia, entenda, pratique e multiplique esses princípios. Contamos com você! 

 

 

        Mara Rosas de Brito 

         Diretora Comercial 
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2 – MANUAL DE CONDUTA PROFISSIONAL DISCIPLINAR 

E ÉTICA 
 

Nosso objetivo é padronizar um conjunto de normas, a fim de orientar nossas decisões e ações para 

atingirmos padrões de conduta profissional e comportamento ético cada vez mais elevados. 

Desta forma, teremos uma melhor reflexão de nossa identidade cultural e os compromissos que 

assumimos com todos aqueles que mantêm relações conosco. 

A nossa reputação e a nossa credibilidade são os ativos mais importantes de que dispomos e os 

princípios éticos que orientam nossa atuação contribuirão para a manutenção da imagem da Ductbusters 

como uma empresa sólida e confiável perante nossos clientes, fornecedores, colaboradores em geral,  

orgãos públicos e comunidade onde atuamos. 

Por isso, declaramos nossa conduta corporativa e enunciamos os nossos compromissos com este 

público. 

 

 

3 – APLICAÇÃO 

 

Este manual aplica-se a todos os colaboradores da empresa, bem como em todos os 

relacionamentos estabelecidos com clientes, fornecedores e demais partes envolvidas e/ou interessadas 

no nosso negócio. 

A palavra “colaborador” inclui os administradores, diretores, gestores, demais colaboradores, 

estagiários, temporários e terceiros vinculados à Ductbusters. 

 

 

4 – DIVULGAÇÃO 

  

É de responsabilidade dos gestores a divulgação do Nosso Manual de Conduta para os 

colaboradores da sua área, divulgando e assegurando o cumprimento do referido documento em suas 

respectivas áreas de trabalho. 

Todo colaborador recebe o Manual de Conduta e assina o Termo de Compromisso e adesão a este. 

O RH será o responsável por fornecer o Manual de Conduta aos novos colaboradores, dando ciência 

e mantendo registro da concordância dos mesmos. 

 

    

5 – CONDUTA PROFISSIONAL 

 

Como toda organização é julgada pelo seu desempenho coletivo e pela percepção pública de seus 

colaboradores. Você precisa agir sempre de forma a merecer a confiança e o respeito de todos os 

públicos com os quais a empresa mantêm relações profissionais e interagir com seu colega de trabalho. 



5 

 

Cada indivíduo tem o seu próprio padrão de valores. Por isso, é importante que cada colaborador ao 

representar ou defender os interesses da Ductbusters, faça sua reflexão, de modo a compatibilizar seus 

valores individuais com os valores corporativos, observando sempre os princípios éticos e o respeito às 

leis e normas vigentes. 

Todos os funcionários, tem que buscar o melhor resultado para a Ductbusters, mantendo sempre 

uma atitude transparente, de respeito, lealdade, eficiência e colaboração com os colegas de trabalho e 

seus públicos de interesse. 

Não participar de transações e atividades que possam comprometer sua integridade profissional ou 

desabonar a sua imagem pública, bem como a imagem da empresa. 

Exercer suas atividades profissionais com competência e diligência, buscando o aprimoramento 

técnico e a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos na atividade a adotar tal 

conduta. 

As pessoas são responsáveis pelos resultados do seu trabalho, tanto individualmente quanto em 

grupo. Tal responsabilidade é exercida plenamente com a prática de ações em prol da reputação de 

empresa, que busca resultados de forma honesta, justa, legal e transparente. 

Todos os colaboradores devem dedicar suas horas de trabalho e esforços aos interesses da 

Ductbusters, evitando quaisquer atividades incompatíveis com os seus interesses ou que possam vir a 

comprometê-los, bem como manter em sigilo os fatos e informações de natureza confidencial, assim 

como preservar a imagem da Ductbusters ou de seus dirigentes e representantes, dentro e fora de seu 

ambiente de trabalho. 

A violação ao CÓDIGO ou a outras normas internas da Ductbusters constitui base para uma medida 

disciplinar, inclusive o término do vínculo empregatício. 

 

 

 

6 – NOSSA EMPRESA  

 

Advinda de uma sólida parceria junto à DUCTBUSTERS® INDOOR POLLUTION CONTROL dos 

EUA, uma das maiores franquias do mundo no setor de tratamento da qualidade do ar de interiores, a 

franqueada Crystal Clear Controle da Poluição do Ar de Interiores Ltda., fundada em 7 de dezembro de 

1999, sucedida pela atual DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA., esta ápta a oferecer aos seus clientes 

soluções arrojadas em projetos, instalações e serviços. 

Seguindo rigorosamente os padrões internacionais, tornou-se a melhor empresa brasileira no setor 

de INDOOR, não medindo esforços e investimentos para garantir no mercado resultados e superação nos 

serviços fornecidos. 

Todo esse esforço resultou para nossa empresa a conquista de clientes conceituados em diversos 

setores corporativos e governamentais em diversas áreas, onde atuamos hoje INDOOR, CIVIL, 

ELETRICA e MECÂNICA. 

  

 



6 

 

7 – NOSSA MISSÃO – NOSSA VISÃO – 

  NOSSOS VALORES 
 

7.1 A missão  da Ductbusters® é buscar as melhores soluções nas áreas da Construção Civil, 

Instalações, Climatização de ambientes, atuando sempre a frente das necessidades de nossos clientes na 

busca constante de aprimoramento tecnológico e humano, excelência em suas obras, respeito na 

qualidade de vida e protegendo o meio ambiente. 

 

7.2 A visão  Ductbusters® é ser reconhecida como uma empresa de engenharia que fornece 

soluções integradas, com qualidade, excelência no atendimento, mobilidade e competitividade a preço 

justo.  

 

7.3 Os Valores  da Ductbusters®, estão nas palavras-chave: 

      

  7.3.1 ÉTICA  

 
O termo “ÉTICA” deriva do grego “ETHOS” (caráter, modo de ser de uma pessoa). Ética é um 

conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para 

que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste 

sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de 

justiça social. 

 A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de 

vista da Filosofia, a Ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e 

seus grupos.  

Assim sendo, devemos atuar de acordo com nossos princípios morais, respeitando nossos valores e 

honrando nosso compromisso de lealdade, confiabilidade, profissionalismo e honestidade, junto a nossa 

organização e sociedade. Agimos de forma correta! 

 

7.3.2  QUALIDADE                                                        

 

A DUCTBUSTERS é uma empresa certificada no Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 9001/2008, 

desde 2004, pela RINA. 

Atuamos com foco na qualidade, treinando nossos funcionários para que atendam às necessidades 

de nossos clientes. Zelamos pela qualidade em todas as nossas ações, evitando desperdícios e 

respeitando o mundo em que vivemos. Buscamos o melhor sempre. 

 
 

7.3.3  INOVAÇÃO 

 

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmente, da sua aplicação. De forma 

sucinta, consideramos que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. E sucesso para as 
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empresas, por exemplo, significa aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das 

margens de lucro, entre outros benefícios. 

Agregamos valor ao que fazemos através de nossas idéias e conhecimentos, estimulando a 

criatividade e garantindo diferencial competitivo.  

 

 

 

7.3.4 TRANSPARÊNCIA 

 

A transparência é a virtude que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal. Por meio 

da tranparência, a pessoa é o que é, nem melhor e nem pior! A transparência revela tanto o que a pessoa 

é, como o que a pessoa tem! 

A verdadeira transparência não exagera, não inventa vantagens e nem desvantagens! 

A Ductbusters preza para que as comunicações, informações e relatórios externos e internos 

divulgados às partes relacionadas e interessadas pertinentes sejam transparentes, claros em seus 

objetivos, intenções e ações e estejam completos, exatos e em conformidade com os controles e 

procedimentos da empresa, observados os limites do direito à confidencialidade. Agimos de forma a 

garantir que todos conheçam exatamente as ações e os resultados da organização. 

 

 

 

7.3.5 INTEGRAÇÃO 

 

Quanto mais integrada é uma sociedade, mais diversidade ela possui, mais concordância entre seus 

membros e, como consequência, maior harmonia e maior estabilidade social haverá. 

Nosso objetivo é zelarmos pelo coletivo, compartilhando os resultados positivos e negativos do 

trabalho, buscando sempre um resultado melhor para a organização e entre seus parceiros. Procuramos 

identificar e aproveitamos as sinergias existentes e extraindo o melhor de cada um. O problema de um 

será problema de todos! 

 

 

 

7.3.6  DISCIPLINA  

 

Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado 

grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. 

Manter a disciplina ainda pode estar relacionado com o ato de ser constante, ou seja, se dedicar no 

cumprimento de determinada tarefa para o alcance de um objetivo final. 

E o que esperamos de cada colaborador. 

Manter a  disciplina no trabalho é fundamental para o bom desempenho de qualquer profissional. 
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7.3.7  COMPROMETIMENTO 

 

Ação de arcar com um compromisso feito a alguém, se utilizando de regras propostas a fim de se 

alcançar a exatidão do ato ou ação. 

Acreditarmos profundamente no que pensamos e realizamos, irradiando energia, sentimentos e 

percepções, estimulando pessoas a buscarem seu desenvolvimento e a alcançarem seus objetivos 

pessoais e os da Ductbusters. Buscarmos o melhor da participação de cada um. 

 

 

 

 

 

7.3.8  CREDIBILIDADE 

 

Em tudo na vida, ter credibilidade é realmente fundamental, e na vida profissional não é diferente. 

Esta característica se constrói por meio de uma postura diferenciada e de resultados o que inclui 

coerência, honestidade e efetividade na realização do trabalho e no alcance das metas e objetivos. 

Credibilidade é antes de tudo a congruência entre aquilo que a pessoa diz e faz. Esta lógica é 

fundamental para que ela conquiste a confiança, admiração e a empatia e o respeito dos seus colegas, 

líderes e liderados. Por isso, a propriedade na vida profissional se destaca como mais um importante 

mecanismo para impulsionar a carreira e fazê-la deslanchar. 

A Ductbusters, conta com você, para levarmos ao nossos clientes e fornecedores uma imagem 

positiva. 

 

 

 

 

8 – CAPITAL HUMANO 

 

Capital humano é o conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de 

personalidade que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir valor econômico. São os 

atributos adquiridos por um trabalhador por meio da educação, perícia e experiência. 

A Ductbusters acredita, com convicção, que o capital humano é o maior diferencial de uma empresa 

de sucesso. 

Os colaboradores são nosso capital mais valioso e merecem, por isso, atenção e respeito. 

Consideramos que todo colaborador possua: 

• Capacidade para responder pelo que faz e pela responsabilidade de suas ações; 

• Obrigação de tratar os outros como ele mesmo deseja ser tratado. 



9 

 

Os colaboradores da Ductbusters estão distribuídos em níveis hierárquicos, buscando a otimização 

dos desempenhos individuais e obtenção dos benefícios do trabalho em equipe. Os níveis hierárquicos 

são reconhecidos como uma forma de trabalho. Todavia, independente da hierarquia, o importante é  que 

o respeito pelas pessoas deverá ser sempre mantido.  

 

 

 

9-  AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Nosso ambiente de trabalho deve ser de respeito, ordem, limpeza e organização. 

Não toleramos qualquer atitude gerada por preconceitos relacionados à raça, cor, sexo, religião, 

orientação sexual, classe social, nacionalidade, idade, estado civil, posição político-partidária ou qualquer 

tipo de incapacidade física ou mental dirigida a qualquer pessoa. 

Não são permitidos atos de assédio sexual ou moral, ofensas ou intimidações a colegas, 

fornecedores, clientes ou visitantes. 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e preservação de um ambiente saudável, 

não contribuindo para a propagação de informações sem comprovação (boatos). As dúvidas devem ser 

dirimidas junto aos gestores de cada área. 

A Ductbusters preza por um ambiente de trabalho, saudável e harmonioso, para tanto, contamos com 

um relacionamento interpessoal, cortez, educado, evitando brincadeiras de duplo sentido e evitando 

também o uso de palavras de baixo calão. 

Zele pelos equipamentos e materiais da empresa de maneira a evitar acidentes, perdas estragos e 

prejuízos. 

Mantenha um bom relacionamento com os colegas, evitando discussões e conflitos durante a jornada 

de trabalho. 

Preserve a ordem e a limpeza em sua mesa, armários e em todos os recintos da empresa, 

principalmente aqueles que são de uso comum, como banheiros, copas, escadas e corredores. 

Não é permitido aos funcionários ficarem conversando ou descansando nas recepções da empresa.  

Não é permitido comer nas mesas de trabalho. 

A empresa dispõe um Terraço Gourmet, na cobertura, com área para o almoço, descanso e 

descontração. Aproveite, mas zele pela limpeza do ambiente. 

 

 

 

9.1   APRESENTAÇÃO PESSOAL  

 

Apresentação pessoal é um dos quesitos importantes em qualquer pessoa. Onde se usa muito esse 

termo é quando da busca de alguem para determinada função ou emprego. Dá-se muita importância a 
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isto, onde é verificada a aparência, vestimenta, cuidados pessoais com higiene e, tambem, como a 

pessoa se porta e fala. 

Colaboradores em exercício de suas atividades profissionais representam a imagem da empresa e 

por esta razão, devem preocupar-se em usar roupas e acessórios que valorizem esta imagem, evitando 

exposições desnecessárias (decotes,saias curtas,roupas rasgadas e sujas). 

É atribuição do gestor avaliar se o colaborador está representando adequadamente a imagem da 

empresa. Para as áreas que possuem uniformes é obrigatório o uso do mesmo durante todo o horário de 

trabalho. O mesmo deve-se manter em perfeito estado de uso.  

Caso os colaboradores estejam utilizando o uniforme da empresa em atos que envolvam brigas em 

bares, em transito, ocorrências policiais e qualquer ato que possa denegrir a imagem da empresa fora do 

horário de trabalho, esclarecemos que o colaborador estará sujeito a aplicação de penalidades, inclusive 

advertência e até mesmo a demissão.  

 

 

 

 

9.2 USO DE CELULAR  

 

Nenhum dos seus colegas de trabalho é obrigado a conviver com seus toques telefônicos 

escandalosos ou o barulho irritante de teclas enquanto você troca mensagens. Esse tipo de coisa 

desconcentra qualquer um de seu trabalho. Por isso, ao chegar no ambiente de trabalho, coloque seu 

celular no silencioso ou em modo vibratório.  

Não utilize o telefone celular para ligar para seus pais ou amigos a cada dez minutos. Isso faz com 

que as pessoas se distraiam do que estão fazendo, além de interromper seu próprio trabalho. Prefira 

utilizar o celular apenas para ligações de emergência e assuntos que realmente não podem ser adiados.     

Se por algum motivo você não puder levar seu telefone com você a algum lugar no escritório, garanta 

que todas as ligações serão encaminhadas diretamente para a caixa de mensagens. Mesmo que esteja 

no modo vibratório, ainda é muito irritante para os seus colegas ouvir – ou sentir, se o celular estiver na 

mesa  o aparelho vibrando insistentemente.  

A não ser que você esteja esperando ligações referentes ao trabalho ou com algum problema grave 

de família, o ideal é deixar o telefone guardado durante o horario de expediente e especialmente  nas 

reuniões. Não há nada mais desagradável para os seus colegas do que a necessidade de disputar sua 

atenção com mensagens, ligações e até mesmo os aplicativos de jogos e redes sociais.  

A utilização de recurso Wi- Fi, da conexão da empresa não é permitida para fins particulares. 

O compartilhamento pessoal de Wi - Fi, de celulares para outro celulares também não é permitido.  

O uso abusivo e constante do celular para navegação na internet, mensagens, redes sociais tipo 

facebook ou ligações particulares, ensejará possibilidade de advertência e penalização pelo gestor da 

área. 
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9.3 USO DE ÁLCOOL, DROGAS  

 

Durante o período de trabalho, não portar álcool ou drogas ilegais, tão quanto não fazer uso das 

mesmas nas instalações da empresa. A empresa recomenda a todos os seus funcionários que não façam 

uso de nenhum tipo de droga ilegal, nem mesmo fora das instalações da empresa. No caso do álcool a 

empresa recomenda seu consumo de forma moderada. 

Em viagens, eventos e refeições de negócios, deve haver o bom senso, respeito aos padrões de 

comportamento e uso moderado de bebidas alcoólicas, sendo certo que as despesas com bebida 

alcoólica em nenhuma hipótese serão ressarcidas pela empresa.   

 

Nenhum tipo de arma é permitido na empresa ou em clientes. 

 

 

FUMAR 

 

É  proibido fumar nas dependências da empresa.  

Lei nº. 37 de 14 de agosto de 2007.  

 

Os colaboradores que desejarem fumar durante o expediente de trabalho deverão utilizar os 

“fumódromos” existentes nos locais de trabalho, adequadamente sinalizados.  

As restrições ao uso de fumo nas dependências da Ductbusters, aplicam-se também aos visitantes e 

terceiros, ficando a cargo dos responsáveis dos departamentos/setores a aplicação da norma. 

 

 

 

 

9.4 MEDIDAS DISCIPLINARES  

 

É a aplicação de uma advertência, suspensão ou dispensa por justa causa ao colaborador, em 

função de conduta que viole o Regulamento Interno, o Código de Ética e/ou outra forma de orientação 

escrita ou verbal, desde que esta esteja em consonância com a lei e bons costumes. 

A existência de normas, políticas e procedimentos é condição essencial para uma empresa de 

sucesso.  

Cabe à liderança garantir que sejam seguidos para o funcionamento harmônico e eficiente da 

empresa. Cabe à liderança informar, orientar e preparar sua equipe para a correta aplicação das políticas 

e das normas da empresa, sendo um exemplo a ser seguido. Descumprimentos de normas e regras da 

empresa não podem ser tolerados e são passíveis de punição. Reincidências, inclusive o descumprimento 

de planos de ação traçados por processos de auditoria, após a devida orientação, também são sujeitas a 

medidas disciplinares.  
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São punições possíveis:  

• Advertência verbal;  

• Advertência por escrito;  

• Suspensão; 

• Demissão sem justa causa; 

• Demissão por justa causa. 
 

A aplicação de penalidades deve ser feita, tanto quanto possível, logo em seguida à falta cometida, 

sob pena de caracterizar o perdão tácito. Admite-se um período maior de tempo para a aplicação de 

penalidade quando a falta requerer apuração de fatos e das devidas responsabilidades. 

Quando um colaborador julgar que há uma disfunção em determinada norma, ele deverá recorrer ao 

seu chefe imediato e solicitar uma revisão dessa norma. A mesma será reavaliada pelo departamento 

competente e poderá ser revisada.  

O colaborador deve solicitar orientação a seu chefe imediato em casos nos quais, por falta de 

infraestrutura ou recursos adequados, não consiga cumprir a norma. Por sua vez, este deverá levar o 

caso a um nível adequado da empresa para buscar uma solução definitiva.  

 

 

 

9.5 JORNADA DE TRABALHO 

 

A  jornada de trabalho é o período estabelecido no contrato da empresa que deve ser cumprido pelo 

empregado.  

Essas horas devem estar registradas em um documento que pode ser chamado de folha de ponto 

para o controle de horas. Ele anotará o seu horário de saída e término, além dos intervalos. 

Os colaboradores devem cumprir rigorosamente suas jornadas de trabalho. O registro eletrônico ou 

cartão de ponto ou a folha de ponto retrata a sua jornada de trabalho, registrando a sua assiduidade. Por 

isso, não risque, não amasse, nem rasure o seu crachá de identificação, cartão ou folha de ponto. 

Não é ético e constitui falta grave o fato de “passar o crachá de identificação” ou “bater o cartão de 

ponto” ou “assinar o ponto” para outro colaborador. 

Fica proibido a entrada na empresa de qualquer funcionário fora de seu horário, sem prévia 

autorização dos Diretoria.  

 

 

 

9.6 POLÍTICA DE HORAS EXTRAS  

 

A realização de hora extra só deve ocorrer em ocasiões excepcionais e somente com autorização 

escrita do gestor da área, através do formulário “AUTORIZAÇÃO DE HORA EXTRA –F071”, a fim de 
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evitar os efeitos negativos sobre a qualidade de vida dos colaboradores e sempre respeitando as 

convenções coletivas e/ou acordos com nosso sindicato. 

Em caso de sobrecarga constante, o gestor da área deverá analisar o processo de trabalho para 

solucionar o problema. 

Quando de domingo, feriado e após as 22:00hs, estes devem ser autorizado juntamente com a 

diretoria.  

 

 

 

9.7 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  

 

A Ductbusters, oferece a todos os colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

Cumprimos todas as leis e normas referentes à segurança do trabalho. 

Todos os colaboradores são responsáveis por usar o EPI fornecido pela Ductbusters, cumprindo, 

assim, as disposições legais sobre segurança do trabalho. 

O EPI – Equipamento de Proteção Individual deve ser usado apenas para a finalidade a que se 

destina. Cada colaborador é responsável pela sua guarda e conservação e, também, deverá comunicar 

ao superior imediato qualquer alteração que o torne impróprio ao uso, visando a substituição dos 

mesmos. 

É dever de cada colaborador comunicar qualquer tipo de práticas ou condições inseguras.  

O superior imediato tem a obrigação de cobrar esta responsabilidade de seus colaboradores. 

Violência física e ameaças não são permitidas. 

 

 

10 – PADROES DE CONDUTAS COM FORNECEDORES  

 

Deveremos agir em estrita conformidade com todas as leis aplicáveis, inclusive as leis antissuborno e 

anticorrupção de atuação global. 

Ser transparente nas relações e veracidade das informações. 

Atuar de forma positiva com objetividade, honestidade, dignidade, respeito, transparência, lealdade, 

cortesia, respeito mútuo e colaboração. 

Deveremos nos comprometer quanto à veracidade de quaisquer informações prestadas, tais como 

jurídico-fiscais, econômico-financeiras, saúde e segurança, meio ambiente, qualidade, capacitação 

profissional dos nossos prestadores de serviço. 

As práticas da empresa com seus fornecedores são comerciais, sendo devidamente tratada com 

respeito e honestidade em todos os campos de relação de negócio.  

Os fornecedores contratados devem pautar seu comportamento com as diretrizes de conduta da 

Ductbusters. 

Corrupção e fraudes – Não aceitamos o uso de práticas fraudulentas ou de qualquer tipo de 

corrupção em  nosso ambiente de negócios.  
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Não devemos aceitar pagamentos em dinheiro ou algo de valor direta ou indiretamente. 

Desta forma, tais condutas são intoleráveis aos nossos fornecedores, e passíveis das medidas legais 

e contratuais cabíveis. 

Os colaboradores que tenham relacionamento com fornecedores especialmente a área de compras e 

engenharia, deverão se abster de recebimento de brindes que possam indicar qualquer suspeição de 

favorecimento de negócio. Não é admitido recebimento de vantagens pecuníarias, presentes ou benifício 

de qualquer espécie sendo entretanto admitido brindes promocionais de final de ano de pequeno valor e 

usual no mercado. 

 

 

11 – PADROES DE CONDUTAS COM CLIENTES 

 

Nossos clientes são a razão fundamental de nossas atividades. Identificamos as prioridades dos 

clientes e buscamos, a partir deste conhecimento, aprimorar o atendimento e a qualidade dos produtos e 

serviços.  

Devemos prezar por uma postura gentil, cortês, colaborativa e responsável.  

Cumprir tudo o que for acordado e contratado com o cliente, comunicando qualquer eventualidade.  

Orientar o cliente na eficácia e no uso correto, eficiente e seguro dos produtos e serviços.  

É dever de todo colaborador atender aos nossos Clientes com educação, clareza, urbanidade, 

cortesia, presteza, eficiência, atitude positiva e respeito, garantindo a confiabilidade e confidencialidade 

das informações prestadas. 

Os colaboradores que tenham relacionamento com clientes especialmente a área de vendas, 

licitação e engenharia, deverão se abster de oferecer  brindes que possam indicar qualquer suspeição de 

favorecimento de negócio. Não é admitido o pagamento de vantagens pecuníarias, presentes ou benifício 

de qualquer espécie sendo entretanto admitido brindes promocionais de final de ano de pequeno valor e 

usual no mercado. 

É expressamente proibido a oferta de qualquer tipo de pagamento ou benefício direto ou indireto a 

qualquer cliente ou a qualquer autoridade governamental com o objetivo de fechamento de negócio. 

 

 

12 – PADROES DE CONDUTAS COM CONCORRENTES  

 

A concorrência leal deve sempre reger as relações com as empresas concorrentes. O respeito às 

demais empresas concorrentes deve ocorrer na mesma medida em que a Ductbusters espera ser tratada. 

Nenhum colaborador está autorizado a fornecer quaisquer informações da empresa aos nossos 

concorrentes. 

Devemos competir de  forma justa, seguindo os princípios da livre e leal concorrência. 

Devemos obter informações de mercado e de concorrentes, de forma lícita e idônea. 

É expressamente proibido a oferta de qualquer tipo de pagamento ou benefício direto ou indireto a 

qualquer concorrente com o objetivo de não promover a livre concorrência para o fechamento de negócio. 
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13 – CONTATOS COM A MÍDIA E PUBLICIDADE  

 

É vedado a qualquer colaborador realizar contatos, comunicados, declarações e entrevistas, em 

nome da Ductbusters, sem o devido conhecimento da Diretoria Comercial.  

 

 

 

 

14 – USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO  

 

Os recursos de equipamentos e  de comunicação eletrônica são bens da empresa para uso exclusivo 

das atividades de seu interesse. 

A Ductbusters reserva-se no direito de controlar e monitorar o acesso à internet de todos os 

equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da informação, sempre com o objetivo de 

resguardar a segurança da informação, respeitando as garantias individuais dos colaboradores, arquivos, 

imagens, jogos interativos, ou mensagens que não sejam de interesse da empresa. A utilização de mídias 

sociais na empresa ou fora dela em nome da empresa realizada por colaborador ou pessoa que 

represente a Ductbusters só deverá ser utilizada objetivando divulgar a verdade, em prol do 

desenvolvimento, de forma ética e moral, nunca de forma criminosa que possa caracterizar infração ao 

presente código. Nenhum colaborador ou pessoa ligada à empresa está autorizado a criar blogs, sites ou 

comunidades em rede de relacionamento em nome da empresa. Qualquer colaborador que souber de 

práticas em mídia social que possam denegrir a imagem ou reputação da empresa deverá comunicar 

imediatamente a alta administração para providências. Crimes cibernéticos deverão ser tratados com rigor 

ético e na forma da lei. 

É proibido instalar ou remover, nos computadores da Ductbusters, programas não institucionais para 

os quais não tenha a licença de uso correspondente. Em todos os casos é necessária a autorização da 

Área de Tecnologia da Informação – TI. 

Não é permitido modificar os softwares contratados, salvo em casos específicos, de acordo com os 

respectivos contratos e sob a supervisão da área de Tecnologia da Informação – TI. 

É vedado o desenvolvimento de software não autorizado pela área de Tecnologia da Informação – TI. 

As contas dos usuários para acesso aos sistemas ou às redes internas da Ductbusters são pessoais 

e intransferíveis. Deste modo, as contas dos usuários não podem ser compartilhadas com outras 

pessoas. As senhas de acesso devem ser mantidas em sigilo e de posse apenas dos responsáveis pelas 

contas. 
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15 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento das políticas e praticas expressas neste Manual de Conduta Disciplinar e Ética é de 

inteira responsabilidade de cada colaborador. Caso seja constatada violação de qualquer norma 

estabelecida neste manual, serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, sujeitas inclusive 

advertência, suspensões e demissões, sempre garantindo o pleno direito de defesa e argumentação das 

partes envolvidas. 

A iniciativa de confessar violações de condutas éticas será levada em conta no momento de se 

determinar a ação disciplinar adequada a ser tomada. A omissão diante do conhecimento de possíveis 

violações por terceiros (demais colaboradores) serão igualmente considerada conduta antiética. O sigilo 

sobre a identidade daqueles que relataram ou participaram da investigação da violação do Manual de 

Conduta Disciplinar e Ética serão mantidas pela empresa. 
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TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL  

 

Nome completo: ...........................................................................................................................................           

Cargo/função:................................................................................................................................................  

Setor/Departamento: ............................................................................... Data admissão: ......../......../........ 

 

Entendo que o presente CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL da DUCTBUSTERS 

reflete o compromisso de profissionalismo e transparência.  

 

Comprometo-me a cumpri-lo integralmente em todas as minhas ações no trabalho. 

 

Eu reconheço ter recebido um exemplar do CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL da 

DUCTBUSTERS e depois de ter lido o documento e ter a oportunidade de fazer perguntas sobre as 

políticas descritas no Código, estou de acordo com seu conteúdo, me comprometendo a seguir e cumprir 

todos os dispositivos e temas abordados e definidos pelo mesmo.  

 

Compreendo que é minha responsabilidade respeitar as políticas, práticas e normas estabelecidas no 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL. Compreendo, também, que o Código foi desenvolvido 

para servir como guia para as políticas da DUCTBUSTERS na condução de seus negócios e constitui um 

adendo ao contrato individual de trabalho. 

 

A assinatura do Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética e Conduta Profissional é 

expressão do livre consentimento e concordância no cumprimento desses princípios. 

 

 

 

 

Local / Data:  

 

Assinatura do colaborador  

 

 

.................................................................................................................... 


