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Sobre a Empresa 
 
 
Quem somos  

 

Fundada em 1989, com sede própria em São Paulo, e pontos de apoio nas principais 
cidades do país, nos destacamos pelos resultados obtidos em nossos serviços, pelo 
atendimento personalizado e a transparência nas informações. 
 
 

Missão 
 
Alcançar a satisfação de nossos clientes, oferecendo resultados e soluções 
inteligentes, que permitirão Gestão e Decisão com segurança, dentro de suas 
necessidades empresariais. 
 

Compromisso 
 
Conquistar a condição de empresa mais respeitada do mercado, oferecendo aos 
nossos clientes Conduta Transparente, Inovação e Foco na Qualidade. 
 

Valores  

 
Ética, Integridade, Flexibilidade e Profissionalismo são os valores corporativos que 
orientam nossos serviços, refletindo desta forma nossa essência. 
 

 
Sobre o Código 

 
 

Introdução 
 
O objetivo de nosso Código de Conduta Empresarial é delinear valores, princípios 
empresariais e o comportamento esperado de cada colaborador. Adotando o código, 
cada um está confirmando o compromisso da COMAX em conduzir seus negócios de 
forma ética e transparente. 
 
Como nosso objetivo não se limita somente as operações lucrativas necessárias para 
nos tornar viáveis, mas também a busca da integridade no relacionamento com 
nossos colegas de trabalho, clientes, parceiros e fornecedores, a adoção do Código 
de Conduta fundamenta um relacionamento de confiança que, esperamos, se reflita 
nas ações diárias de todos os nossos colaboradores.  

Este código será revisado sempre que necessário para que possamos confirmar e nos 
atualizar sobre os requisitos necessários a nossa constante evolução, sendo a 
empresa um organismo vivo e formada por indivíduos que buscam o constante 
aperfeiçoamento. 
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Nota aos Funcionários 

O Código é uma declaração expressa sobre a conduta pessoal e empresarial esperada 
e não constitui de nenhuma forma um contrato de trabalho ou a garantia de uma 
contratação continuada. Seus direitos, como empregado e os direitos da COMAX, 
como empregadora, são regidos pela legislação vigente no país, as regras de trabalho 
da organização, assim como de seu contrato individual e escrito, na existência do 
mesmo. 

O Código 

O Código consiste em um direcionamento que visa auxiliar e defender a manutenção 
de um ambiente de trabalho saudável que estimule a honestidade, o respeito mútuo, 
a integridade moral e a união. Tem por objetivo fornecer orientações, apoiando cada 
um de nós a conduzir-se com consistência de maneira ética, e dentro da lei. Sendo o 
Código uma forma de orientação sobre as práticas aceitáveis, não é, e nem se 
destina a ser um livro completo de regras, mas sim um guia de nossos padrões 
corporativos e expectativas comportamentais. 

Ele ressalta a importância de cada indivíduo em comprometer-se, pessoalmente, a 
cumprir as políticas e procedimentos refletidos no código, bem como seus princípios 
fundamentais de comportamento. 

A quem se aplica o Código 

O Código se aplica a todos os funcionários da COMAX, seus gerentes, diretores e 
sócios. Espera-se que todos atuem individualmente de modo ético e profissional, 
respeitando a conduta aqui estabelecida, e evitem quaisquer decisões ou 
comportamentos inapropriados que possam prejudicar a si mesmos, seus colegas de 
trabalho e a empresa. 

É de responsabilidade de todos, rever, apontar e sugerir possíveis melhorias para o 
Código, bem como se familiarizar com seus requisitos.  

Aqueles que violarem o Código estarão sujeitas a ações disciplinares, incluindo até 
demissão. Todos aqueles, acusados de violação do Código, terão a oportunidade de 
explicar sua conduta antes que seja aplicada a ação disciplinar. 

Como reportar uma preocupação ou buscar assistência 

Quando - e se houver - dúvida ou uma ação inapropriada que viole o Código ou não 
esteja nele disposta, recomendamos que comunique suas questões e preocupações a 
seu gestor, para que sejam avaliadas e verificadas com a atenção que merecem. 

Caso, por alguma razão, não se sinta confortável em trazer uma questão de ordem 
ética ou legal ou alguma preocupação à atenção de seu gestor imediato, 
recomendamos que procure o responsável do RH ou o diretor para intermediar a 
solução da questão. 
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Proteção a retaliações 

Aqueles que apresentarem suas suspeitas sobre a violação do Código poderão fazê-las 
sem receios de retaliações. Suas identidades serão mantidas em sigilo. Encorajamos 
sua manifestação sempre partindo do princípio que sejam realizadas de boa fé e 
idoneidade. 

Conduta no local de trabalho 

As pessoas são nossos maiores ativos, consideradas como um dos principais fatores 
para o sucesso, e uma das mais importantes vantagens competitivas da empresa. 
Estamos comprometidos a fornecer um local de trabalho livre de qualquer assédio ou 
discriminação, onde cada funcionário é incentivado a estabelecer objetivos elevados 
e a aceitar responsabilidade e controle pessoais sobre os resultados efetivos. 

 

Jornada de Trabalho 

A jornada normal de trabalho é de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais. 

São faltas justificadas as ausências do empregado ao trabalho que não acarretam a 
perda da remuneração do período. As faltas podem ser abonadas em decorrência de 
lei, documento coletivo ou por determinação do empregador. 

São consideradas faltas justificadas: 

• 24 (vinte e quatro) horas por semestre, a fim de levar filho menor ao médico, 
condicionada a falta à comprovação através de competente atestado médico 
apresentado no prazo de 48 horas; 

• até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

• até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, sogro, sogra, irmão ou pessoa que comprovadamente viva sob 
dependência econômica do empregado; 

• por 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira 
semana; 

• por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação 
voluntária de sangue devidamente comprovada; 

• até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos 
da lei respectiva; 

• nos casos de doença, pelo prazo de 15 (quinze) dias pagos pela empresa, desde 
que devidamente comprovada por meio de atestado médico; 

• atrasos decorrentes de acidentes de transportes, desde comprovado mediante 
apresentação de atestado da empresa concessionária; 

• ausências motivadas pelo comparecimento necessário à Justiça do Trabalho 
(reclamante, reclamado, testemunha etc.), mediante comprovação no prazo de 
48 horas; 

 
Faltas injustificadas são aquelas não amparadas por lei, documento coletivo e não 
abonadas pelo empregador.  
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O trabalhador que sem motivo justificado deixar de cumprir sua jornada de trabalho 
perderá o direito da remuneração correspondente ao período. 

Os atrasos e/ou faltas injustificados poderão ser compensados, mediante autorização 
por escrito do gestor responsável e dentro do mês correspondente. 

Os atestados e/ou declarações de horas provenientes de dentistas, serão abonados, 
limitados à 4 (quatro) horas por mês. 

Respeito aos horários estabelecidos 

Todos os funcionários e colaboradores devem respeitar os horários estabelecidos pela 
empresa para entrada, saída e almoço, assim como os procedimentos para horas 
extras previamente autorizadas, e intervalos concedidos para atos justificados e 
informados com antecedência. Aqui expressaremos em linhas gerais o horário de 
expediente padrão: 

• Entrada: 8:30 

• Saída: 17:30 

• Intervalo para almoço: 1h 

Serão considerados toleráveis até 03 atrasos no período de entrada durante o mês, 
sendo que, os mesmos não devem ultrapassar 15 minutos por vez, qualquer atraso 
que exceda o tempo informado será devidamente descontado do salário do 
funcionário. 

O horário padrão supra citado, para entrada e saída, somente poderá deixar de ser 
considerado quando expressamente informado e acordado, entre a empresa e o 
funcionário, conforme contrato de trabalho ou ainda autorizado pela diretoria. Na 
hipótese de descumprimento das normas aqui expostas, o funcionário estará sujeito 
as devidas penalidades que a empresa entender aplicar, sejam elas, advertências, 
desconto sobre o salário e até mesmo demissão. 

Para os funcionários adeptos do tabagismo, a regra geral, está descrita no tópico 
abaixo disposto. 

Uso de drogas lícitas e ilícitas 

É terminantemente proibido o comparecimento ao trabalho sob efeito de substâncias 
entorpecentes, quer sejam lícitas (álcool, por exemplo), ou ilícitas (tóxicos, 
alucinógenos e outros). 

O tabagismo não é incentivado pelos malefícios que causa a saúde, porém, no caso 
da existência de pessoas usuárias de cigarros e similares (charutos, por exemplo), as 
mesmas devem adotar as seguintes normas permitidas para uso do mesmo dentro do 
horário de expediente: 

- Não é permitido o uso de cigarros nas dependências internas da empresa; 

- Aquele que presenciar eventuais violações das regras aqui descritas devem relatá-
las a seu superior hierárquico para que possam tomar as devidas providências. 
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Uso de meios de comunicação e equipamentos eletrônicos em geral no 
ambiente de trabalho 

Em horário de trabalho, o uso de celulares pessoais para realizar e receber ligações 
não é proibido, mas deve ser reduzido e utilizado com bom senso. 

O uso da linha telefônica da empresa para fins particulares também deve ser evitado 
e utilizado com bom senso. 

É proibido o uso de celulares pessoais para acesso às redes sociais (Whatsapp, 
facebook, instagram, twiter, Skype, etc) em horário de trabalho. Exceções serão 
tratadas pontualmente.  

Também é proibido o uso de fones de ouvido durante o expediente, independente da 
atividade exercida pelo empregado. 

Salvo na hipótese de utilização de celulares e seus aplicativos para relacionamento 
profissional com clientes e fornecedores, a empresa poderá aplicar advertências pelo 
uso continuo e repetitivo do celular e, em caso de insistência, poderão ser aplicadas 
penalidades aos empregados e até mesmo demissão. 

Discriminação e assédio 

Nossa política estabelece que todas as pessoas elegíveis as funções existentes devam 
ter a mesma oportunidade de emprego e progresso dentro da empresa, considerando 
suas habilidades, conhecimentos e aptidão para o trabalho. Não toleraremos 
qualquer tipo de discriminação, seja por classe social, religião, etnia, opção sexual, 
nacionalidade, idade, deficiência, entre outras categorias protegidas, além de 
assédio físico ou moral. Prezamos por um ambiente de trabalho positivo e pedimos o 
esforço e a colaboração de todos os envolvidos na organização para que assim seja 
mantido. 

Saúde e segurança 

Temos nos esforçado para oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
Nossas instalações são operadas de acordo com os requisitos de proteção e saúde 
exigidos por lei. Cada um de nós deve zelar por seu ambiente de trabalho, assim 
como por sua saúde pessoal, utilizando de higiene e mantendo nosso ambiente de 
trabalho limpo e organizado. Acidentes ou equipamentos não seguros devem ser 
reportados imediatamente para a tomada de providências cabíveis. 

Aos empregados não será permitido a alimentação em suas mesas de trabalho (ex. 
café, bolacha), devendo, nesta hipótese, dirigir-se à copa. 

Conflito de interesses 

Cada um dos colaboradores que fazem parte da organização tem um dever de 
lealdade para com ela e assim sendo, espera-se que se dediquem a promover os 
legítimos interesses da empresa, independente de influências externas inapropriadas. 

Deve-se evitar toda e qualquer tomada de iniciativa ou ter interesses que possam 
dificultar o desempenho de seu trabalho de forma direta ou indireta. Assim como  



 

                                                                                      CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL  
 

decisões que envolvam ou pareçam estar envolvendo interesses pessoais conflitantes 
com os interesses da empresa. 

Aqui citamos algumas das situações de conflito que possam vir a existir, embora não 
seja possível listar todas: 

• Utilização e/ou revelação de informações confidenciais, ou as quais possua 
acesso enquanto é nosso funcionário, ou mesmo após ser desligado a terceiros 
e/ou pessoas que possam utilizá-las em prejuízo da empresa ou beneficiar-se 
delas por qualquer meio. 

• Fazer uso inadequado de seu cargo para alcançar ganhos, vantagens ou 
favores pessoais. 

• Ter interesse em beneficiar-se direta ou indiretamente (amigos, parentes ou 
familiares), capaz de afetar a negociação, independência ou seu julgamento 
comercial ou profissional. 
 

Uso apropriado dos recursos da empresa 

O uso e cuidados adequados dos bens da empresa são de responsabilidade geral e 
compete a todos os integrantes da organização. Qualquer suspeita de fraude ou 
roubo deve ser reportada imediatamente para investigação. Os bens e recursos da 
empresa devem ser usados para negócios a ela relacionados, salvo aqueles que 
estiverem expressamente autorizados pelo gestor ou diretor e sob sua orientação. 

A COMAX reserva-se o direito, com ou sem notificação aos funcionários, de acessar, 
monitorar, inspecionar e intervir nas informações de computador, incluindo o uso de 
e-mail, internet, telefone ou outros serviços. Essas informações poderão ser 
revisadas por outros usuários ou por qualquer pessoa ou entidade definida pela 
empresa. 

Qualquer uso inapropriado e/ou indevido é passível de penalidades, sejam elas, 
advertências, desconto sobre salário e até mesmo demissão. 

Itens pessoais, mensagens e informações que os colaboradores considerarem de 
quesito privado não devem ser mantidos nos sistemas da empresa (telefônico, 
computador, e-mail, internet, qualquer meio eletrônico ou em seu espaço de 
trabalho físico).  

A utilização do e-mail deve ser feita para fins exclusivamente profissionais, não 
sendo permitida a utilização para uso pessoal, sendo uma ferramenta de trabalho 
fornecida e de propriedade da empresa. Nenhum e-mail enviado ou recebido poderá 
ser excluído, em nenhuma hipótese, sob pena de serem tomadas, em face do 
empregado, todas as medidas legais cabíveis. 

 

Proteção a propriedade intelectual da empresa 

A preservação dos bens da empresa se estende além dos bens físicos, e inclui a 
informação proprietária e a propriedade intelectual, tais como: segredos negociais, 
marcas, patentes, direitos autorais, planos negociais e de comercialização, projetos, 
bancos de dados, registros, informações salariais e quaisquer dados ou relatórios 
financeiros não publicados, são estes essenciais. 
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Tais informações desenvolvidas pelo funcionário, isoladamente ou em colaboração 
com demais pessoas, no decorrer de seu contrato de trabalho e/ou prestação de 
serviços, como exemplo: invenções, anotações, correspondência, memorandos, 
planos, especificações, programas de computador (softwares), ou documentos, 
relacionados direta ou indiretamente com o serviço prestado decorrente da atividade 
profissional de caráter utilitário, também estão inclusos dentro da proteção 
mencionada neste bloco. 

As informações passadas a qualquer funcionário/colaborador e classificadas como 
confidenciais de cunho próprio ou de terceiros, recebidas sob acordos apropriados de 
sigilo, é de sua inteira responsabilidade e comprometimento para que não saia do 
âmbito da empresa e de conhecimento apenas ao setor ou pessoas a quem se 
restrinja tal informação. A informação confidencial pode se apresentar de diversas 
maneiras seja ela física, eletrônica ou intelectual. Ela não se limita a funcionários 
atuais, mas a todos os que já fizeram parte da organização e a obrigação de 
preservar a informação permanece mesmo após o término da contratação. 

A divulgação não intencional é tão danosa quanto a realizada levianamente, assim a 
atenção deve ser constante ao lidar com clientes, fornecedores, relações comerciais 
e contatos sociais. O mesmo cuidado deve ser observado quando lidando com 
computadores, softwares, e-mails e dados de forma a assegurar a não divulgação 
inadvertida da informação ou a apropriação indevida da mesma. 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

VIGÊNCIA E APLICAÇÃO  

O presente Código é válido por tempo indeterminado, a partir de sua divulgação e 
aplicável a COMAX em todas as localidades onde ela atua.  

DEVER DE DIFUNDIR  

Todos os destinatários têm o dever de difundir este Código, denunciando 
adequadamente eventuais violações dele.  

DÚVIDAS E OMISSÕES  

Os princípios e critérios de conduta considerados no Código preveem todas as 
situações que podem surgir no cotidiano de cada relação. Omissões serão tratadas 
pela Diretoria da COMAX.  

COMPROMISSO COM O CÓDIGO 

Todos os destinatários deste Código têm obrigação de conhecer o seu conteúdo, não 
podendo alegar seu desconhecimento, independentemente de assinatura de qualquer 
Termo de Compromisso, estando, também, obrigados ao seu fiel cumprimento a 
partir da sua publicação.  

APROVAÇÃO DO CÓDIGO  

 Este Código foi aprovado pela Diretoria da COMAX no mês de agosto do ano de 2019. 


