Código de Ética e Conduta

INTRODUÇÃO
O Código de Ética e conduta da Damasco Penna é dirigido à todos os colaboradores, estagiários
e membros da administração para servir de referência da atuação pessoal e profissional. Este
código reflete o compromisso em alcançar objetivos empresariais com responsabilidade social,
preservando o meio-ambiente e contribuindo para crescimento profissional de nossos
colaboradores.

VALIDADE DESTE CÓDIGO
Este código de conduta e ética é válido por tempo indeterminado. Sua versão é controlada e
sempre que ocorrerem mudanças relevantes, todos os colaboradores serão informados e
treinados.
Todas as informações aqui contidas são repassadas anualmente à todos os colaboradores bem
como em novas contratações.
Nenhum integrante da empresa pode alegar, em hipótese alguma, o desconhecimento das
diretrizes e princípios aqui contidos.
Parceiros, fornecedores, clientes e comunidade poderão acessá-lo via website da Damasco
Penna.

RESPEITO AO SER HUMANO
Em todas as nossas atividades devemos buscar total respeito aos seres humanos envolvidos,
priorizando ambiente com saúde, segurança e respeito.
Discriminação
É proibida qualquer forma de discriminação em nosso ambiente de trabalho e atividades
relacionadas, incluindo:
Raça

Idade

Convicção política

Cor

Sexo

Deficiência

Religião

Orientação sexual

Lugar de origem

É inaceitável a ocorrência de qualquer forma de protecionismo ou privilégios nas relações de
trabalho e relações hierárquicas dentro da Damasco Penna.
Assédio
É terminantemente proibido qualquer tipo de assédio no âmbito da empresa, incluindo os de
natureza moral e sexual e qualquer conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça.
Liberdade de associação
É garantida a liberdade de associação dos colaboradores à quaisquer entidades de classe
legitimamente constituídas, bem como são reconhecidos os direitos à negociações coletivas de
trabalho.
Trabalho infantil
É vedada a existência de qualquer forma de trabalho infantil, forçado ou compulsório, no âmbito
da empresa incluindo seus fornecedores, prestadores de serviço, clientes ou parceiros.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
É prioridade da Damasco Penna a conservação de ambiente saudável e seguro, devendo ser feita
sempre abordagem preventiva em relação aos riscos de saúde e segurança no trabalho.
Consideramos saúde e segurança no ambiente de trabalho como sendo de responsabilidade de
todos, sendo a empresa responsável por treinamentos s conscientização relativas à riscos em
nossas atividades.
Os colaboradores devem demonstrar compromisso pessoal em relação à segurança, relatando
situações inseguras eventualmente identificadas.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES
Reconhecemos que é nossa responsabilidade a preservação e segurança de todos os dados e
informações recebidas de nossos clientes e conscientizamos de forma contínua todos os nossos
colaboradores em relação à importância da confidencialidade em nossas atividades.
Todas as informações pessoais de nossos colaboradores em poder da empresa só serão
utilizadas para fins profissionais e serão mantidas em sigilo.

RELAÇÃO COM FORNECEDORES
A relação com fornecedores deve ser baseada em integridade e profissionalismo, critérios de
seleção de fornecedores devem levar em conta necessidade, preço, qualidade, reputação bem
como questões regulamentadas pelo procedimento de compras da Damasco Penna.
Colaboradores nunca devem negociar com fornecedores em troca de vantagens pessoais ou em
benefício de terceiros.
Brindes pessoais não devem superar o valor de R$ 100,00.
A empresa combata a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e propina.

CONCORRENTES
A competição com concorrentes deve ser feita de forma justa e profissional. Os colaboradores da
Damasco Penna devem respeitar o trabalho de nossos concorrentes, não fazendo, por exemplo,
afirmações enganosas sobre seus produtos e serviços.

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE E GOVERNO
A Damasco Penna deve adotar em suas práticas comerciais e atividades, em quaisquer situações,
todos os padrões éticos e de integridade nos negócios, incluindo cumprir todas as legislações
aplicáveis, princípios e valores da empresa.
Nenhuma forma de pagamento ou qualquer outro benefício poderá ser oferecido a uma autoridade
ou servidor da administração pública direta ou indireta, seja esta federal, estadual ou municipal,
em troca de vantagens.

PROPRIEDADE DA EMPRESA
Não é permitido o uso de bens da empresa como telefones, computadores, veículos,
equipamentos e aparelhos diversos para trabalhos estranhos às atividades desenvolvidas pela
Damasco Penna.

