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DÍNAMO ENGENHARIA 

MISSÃO 

Transformar nossa energia em resultados sustentáveis, através de serviços 

de Engenharia.

VISÃO 

Ser reconhecida pelo cliente como uma das três melhores empresas em 

prestação de serviços para concessionárias de energia elétrica no Brasil.

VALORES 

- Agir com é�ca e integridade;

- Lucrar para crescer;

- Promover o bem-estar e proteger o Ambiente.

- Valorizar e desenvolver pessoas;

- A vida em primeiro lugar;

- Dinamismo com excelência organizacional;

- Agir como dono;
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INTRODUÇÃO 

Este Código de É�ca e Conduta visa evidenciar e reforçar os princípios 

direcionadores da cultura organizacional da Dínamo Engenharia. O 

obje�vo dele é estabelecer padrões de conduta e valores é�cos para o 

comportamento dos colaboradores, clientes e parceiros, proporcionando 

confiança aos negócios da empresa, ao mercado e à sociedade em geral.

Leia-o com atenção. Conheça seus direitos e deveres, u�lize-o sempre.

Dalton Andrade
Sócio-Diretor Execu�vo

Livio Andrade
Sócio-Diretor Execu�vo

Este Código deve ser observado e respeitado por todos os seus 

des�natários - administradores, sócios, colaboradores, estagiários, jovem 

aprendizes, prestadores de serviços, fornecedores e visitantes - e u�lizado 

em todas as relações estabelecidas em razão das a�vidades da Dínamo 

Engenharia com seus diferentes públicos.

1. DESTINATÁRIOS
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Mais informações sobre a Dínamo Engenharia poderão 

ser ob�das consultando nosso site. 

dinamo.srv.br
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A Dínamo, com atuação no segmento de engenharia elétrica, busca a 

melhoria con�nua e tem como diretrizes essenciais:

2. POLÍTICA INTEGRADA

Gente:  Qualificar, reconhecer e valorizar nossos colaboradores.

· Iden�ficar, avaliar, eliminar perigos e reduzir riscos, garan�ndo a 

integridade, com compromisso com a vida e o bem-estar dos nossos 

colaboradores;

· Compromisso em consulta e par�cipação da equipe.

Socioambiental: Promover o desenvolvimento sustentável, reduzindo 

impactos ambientais e a prevenção da poluição.

Saúde e Segurança: 

Clientes: Entregar serviços com qualidade e excelência, atendendo aos 

requisitos contratuais.

Rentabilidade:  Assegurar a sustentabilidade financeira da empresa.

Legislação:  Garan�r o atendimento dos aspectos legais decorrentes de 

nossas a�vidades e outros requisitos .

REVISÃO: 00
DATA: 20/05/2021
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3. PRINCÍPIOS GERAIS DE ATUAÇÃO

Os colaboradores da Dínamo Engenharia, com base em nossos valores, 

devem adequar sua atuação aos seguintes princípios: 

3.1. CONDUTA ÉTICA

Atuar com independência nos limites estabelecidos neste Código, 

integridade moral e respeito às pessoas no desenvolvimento de sua 

a�vidade diária, observando as seguintes exigências:

Nota: Interesses de terceiros envolve, inclusive, pessoas com vínculo por 

afinidade e consanguinidade até 3º Grau, conforme TIPOS DE PARENTESCO - 

ATÉ 3º GRAU, referido no item 3.18.1, amigos, partes vinculadas (sociedades 

controladas ou coligadas) e sociedades nas quais o profissional seja vinculado.

3.1.2 Conflito de Interesses: Atuar de forma a priorizar os interesses da 

empresa, frente a interesses pessoais ou de terceiros que possam influir 

em suas decisões, atuações, serviços ou assessorias realizadas em nome da 

Dínamo Engenharia.

3.1.2.1 O colaborador deve informar ao seu superior imediato, quando 

alguma a�vidade par�cular interferir ou conflitar com os interesses da 

Dínamo Engenharia, esclarecendo sua natureza e extensão. 

3.1.3 Integridade da Informação: A informação u�lizada no âmbito de sua 

responsabilidade deve ser tratada e refle�da de forma íntegra, precisa e 

verdadeira;

3.1.1 Lealdade e Boa Fé: Ajustar, a todo o momento, sua atuação aos 

princípios de lealdade e boa-fé para com a empresa, bem como, em relação 

aos superiores hierárquicos, pares, colaboradores e clientes com os quais 

profissionalmente se relacione;
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3.1.5 Relações com o Poder Público: De início, cumpre informar que a 

Dínamo Engenharia não tem relações contratuais com a Administração 

Pública, mas, caso venha ter, estas se darão sob os preceitos da legalidade, 

boa-fé, moralidade, eficiência,  cooperação, transparência e 

independência polí�co-par�dária. Responsabilizamo-nos por cumprir as 

obrigações impostas por esse �po de negócio e asseguramos que agimos 

com hones�dade e integridade.

3.1.6 Relações com seus Clientes: A Dínamo Engenharia zela pelo 

cumprimento integral das obrigações contratuais que assume com seus 

clientes e se compromete a oferecer qualidade de serviços e produtos em 

estrita obediência aos requisitos e os padrões estabelecidos em normas 

legais e regulamentares, em conformidade com as melhores prá�cas de 

mercado. Compromete-se, ainda, a tratar todos os clientes com equidade, 

respeito, profissionalismo, cortesia, transparência, arrojo e hones�dade.

3.1.4 Informação Privilegiada: O uso ou divulgação de informação 

privilegiada, ob�da por razão de suas funções, não será u�lizada em 

bene�cio próprio ou de terceiros.

3.1.7 Relações com Concorrentes e Mercado: A Dínamo Engenharia 

entende que a concorrência honesta é fundamental para a livre inicia�va. 

Suas transações com partes relacionadas são realizadas com transparência 

e obedecendo a critérios estritamente técnicos e comerciais, de acordo 

com as normas internas, requisitos das cotações/licitações que par�cipa, a 

regulamentação do setor e as melhores prá�cas de mercado. É 

terminantemente proibido acordos ou entendimentos com concorrentes 

sobre preços e condições para venda de produtos e prestação de serviços.
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3.1.10 Relações com os meios de Comunicação: A Dínamo Engenharia 

considera que é legí�mo o direito da informação sobre assuntos de 

interesse público à população, ainda que referentes a uma empresa 

privada, e considera que é papel da imprensa obter e divulgar essas 

informações. Além disso, entende que a existência de imprensa livre, 

independente e imparcial contribui para o aprimoramento do mercado, do 

Estado democrá�co e da cidadania.

3.1.10.1 Toda comunicação com o público externo independente do seu 

conteúdo é de responsabilidade da área de Comunicação e Marke�ng e 

somente por ela poderá ser autorizada sua divulgação.

3.1.8 Relações com Pares, Fornecedores e Prestadores de Serviços: A 

Dínamo Engenharia pauta as suas relações com seus pares, fornecedores e 

prestadores de serviços nos aspectos técnicos, comerciais e no 

profissionalismo, norteado por princípios é�cos, respeito às leis, aos 

contratos e às normas internas vigentes, levando em consideração o 

critério de obje�vidade e imparcialidade.

3.1.9 Relações Polí�ca-Par�dárias: A Dínamo Engenharia é totalmente 

independente de influências polí�co-par�dárias. É vedado a doação, 

acesso e uso dos recursos polí�co-par�dários.

3.1.10.2 É proibido divulgar ou comentar informações internas de caráter 

sigiloso ou restrito, exceto com autorização da Diretoria Execu�va.

3.1.10.3 Materiais acadêmicos, discursos, palestras, ar�gos ou trabalhos 

que envolvam informações ou a marca da Dínamo, deverão ser subme�dos 

previamente o seu conteúdo à Área de Comunicação e Marke�ng e à 

Diretoria Execu�va para análise e aprovação.
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g) Postar imagens ou vídeos de baixa qualidade;

i) Não compar�lhar e cur�r imagens e textos que vão de encontro ao que é 

disseminado pela empresa;

h) Responder comentários de forma grosseira;

d) Conteúdos irrelevantes com o negócio ou com as polí�cas da empresa;

e) Não foque nos memes;

c) Fazer propaganda sobre os produtos e serviços sem autorização da 

empresa;

f) Fazer posts mal escritos ou com erros ortográficos;

a) Não criar páginas com o nome da Dínamo;

3.1.11.1 A Dínamo Engenharia exige cumprimento das leis e as diretrizes 

governamentais aplicáveis que regem a mídia social. Além disso, ao usar 

mídia social (por exemplo, Facebook, Snapchat, Pinterest, YouTube, 

Twi�er, Instagram, Linkedin, Tik Tok, Whatsapp e Telegram, 

compar�lhamento de arquivo, vídeo e áudio gerados pelo usuário ou 

qualquer forma de publicação e discussão on-line, incluindo blogs), deve-

se cumprir este Código de É�ca e Conduta.

b) Promover ou se envolver em situações de assédio ou discriminação de 

etnia, origem, gênero, orientação sexual, crença religiosa e/ou ideológica, 

classe social, condição de deficiência, estado civil ou idade. Além de ser 

crime,  há o compromisso de respeitar Código de É�ca e Conduta, que não 

admite estas situações;

3.1.11 Mídias Sociais

Importante ressaltar que além das consequências contratuais (demissão, 

encerramento de contrato de prestação de serviços, etc), há a 

responsabilização civil e criminal pelo conteúdo das mensagens que 

publicar nas redes sociais.

Recomenda-se minimamente os seguintes cuidados:
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k) Postar comentários nega�vos sobre o trabalho ou a empresa;

m) Comentar questões privadas da empresa de forma pública;

n) Publicar fotos ou vídeos de gosto duvidoso ou moralmente reprovável;

s) Ao filmar ou fotografar, atente-se para não revelar telas de computador 

ou papéis com informações confidenciais ou áreas restritas da empresa, 

verifique se o ambiente tem as condições de segurança;

Se encontrar algum conteúdo crí�co ou estranho sobre a Dínamo 

Engenharia nas mídias sociais, manifeste através do site dinamo.srv.br ou 

pelo telefone 0800 591 3584, do Canal de Ouvidoria.  

v) Siga as redes sociais ou canais oficiais da Dínamo.

l) Fazer comentário ofensivos aos seus superiores, colegas, clientes ou 

parceiros;

t) Informações já divulgadas publicamente podem ser compar�lhadas e 

comentadas;

o) Manifestações de racismo;

q) U�lizar das redes para alcançar obje�vos ilícitos;

r) U�lizar corretamente os equipamentos de segurança indicados para cada 

a�vidade e área da empresa e, se es�ver fazendo qualquer a�vidade com 

risco, não é o momento de usar o celular para uma selfie;

u) Verifique a fonte da informação e não espalhe Fake news.

p) Evitar o uso das redes sociais, durante a jornada de trabalho, pois pode 

interferir diretamente na produ�vidade e na concentração do Empregado, 

ensejando, inclusive, a demissão por justa causa;

j) Pra�car atos que revelam indisciplina, insubordinação ou negligência no 

desempenho das funções que lhe foram confiadas;

3.2 - CONDUTAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Na execução de suas a�vidades, a Dínamo zela pela redução de seus 

impactos ambientais, cumprindo as exigências legais para promover o 

desenvolvimento sustentável. Este compromisso também é estendido à 

terceiros vinculados na relação por meio dos contratos, que deverão
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3.3 - COMBATE À CORRUPÇÃO

A Dínamo u�lizará ferramentas de prevenção às prá�cas corrup�vas e 

controles internos com fim de combate à corrupção para fazer cumprir a 

sua Polí�ca An�corrupção. 

A Dínamo Engenharia se empenhará no combate a qualquer forma de 

corrupção, incluindo, mas não se limitando, a aceitação de subornos, 

extorsão, promessas, ofertas, presentes, favores e/ou agrados com o fim 

de obter quaisquer �pos de vantagens, seja no âmbito Privado ou da 

Administração Pública e se compromete a respeitar o disposto nos 

princípios norteadores da Lei nº 12.846 e 1º de Agosto de 2013, Lei 

An�corrupção, e do Decreto que a regulamenta (Dec. 8.420/15), bem 

como suas posteriores alterações ou legislação equivalente que venha a 

subs�tuí-la.

O colaborador da Dínamo Engenharia deve se destacar pelo seu elevado 

grau de profissionalismo, baseando seu comportamento nos seguintes 

princípios:

c) Cooperação e sinergias: Cooperar pessoal e a�vamente com as diversas 

áreas da Empresa, bem como, com seus colaboradores e/ou outros 

colaboradores, buscando e aproveitando as sinergias no âmbito 

corpora�vo;

a) Formação: Aprimorar sua própria formação e a de seus colaboradores, 

com o obje�vo de alcançar o maior rendimento na realização de suas 

funções;

b) Eficiência: Aspirar à consecução dos resultados de forma o�mizada e 

produ�va no desempenho de suas funções;

conhecer e cumprir os padrões internos de sustentabilidade.

3.4 - PROFISSIONALISMO
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d) Informação: Facilitar aos seus superiores informações precisas, 

verdadeiras, necessárias, completas e oportunas acerca do andamento das 

a�vidades de sua área de competência, bem como, aos seus 

colaboradores, aquelas que sejam necessárias ao adequado desempenho 

das funções destes;

e) Legalidade: Conhecer e cumprir todas as normas reguladoras das 

a�vidades da Dínamo Engenharia rela�vas ao seu âmbito de 

responsabilidade;

g) Inovação e qualidade: Promover e implementar a melhoria con�nua e a 

inovação de processos para alcançar a máxima qualidade, considerando os 

critérios de rentabilidade;

h) Orientação ao Cliente: basear a orientação ao cliente na eficácia, 

profissionalismo, eficiência do serviço e colaboração, buscando a máxima 

sa�sfação de nossos clientes, apresentando soluções compe��vas e de 

qualidade. Deverá primar pelo trato amável, cortês e responsabilidade. A 

informação que se ofereça aos clientes deve ser clara e correta, 

processando as solicitações e reclamações pelos canais formais e sendo 

fornecida em tempo hábil;

i) U�lização de Recursos da Empresa: Empregar os recursos da empresa, 

tais como veículos, equipamentos, instalações, sistemas, telefonia, marca, 

informações, tecnologias, serviços contratados, recursos financeiros e 

créditos, exclusivamente para a realização de a�vidades que atendam aos 

interesses da Dínamo, obedecendo as normas e regulamentos internos.

f) Prevenção de Riscos no Trabalho: Conhecer e cumprir a Polí�ca de 

Segurança e Medicina do Trabalho, iden�ficando, controlando e mi�gando 

riscos, u�lizando os meios de proteção individuais e cole�vos que a 

empresa disponibilize aos seus colaboradores;

j) Colaboradores: Dedicar especial atenção à mo�vação e ao 
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3.5 - CONFIDENCIALIDADE

Entende-se que o colaborador da Dínamo Engenharia desenvolve sua 

atuação profissional, tanto no âmbito interno da Organização como em 

suas relações com clientes, sob o estrito dever de manter permanente 

confidencialidade a respeito da informação cuja divulgação ou publicidade 

possa afetar aos interesses da Empresa. Este princípio, que mantém sua 

vigência ainda depois do término da condição de colaborador da Dínamo 

Engenharia, se concre�za em:

desenvo lv imento  profiss iona l  de  sua  equ ipe  de  t raba lho, 

comprometendo-se a lhes propiciar oportunidades de desenvolvimento 

tendo como base o mérito e sua contribuição profissional. Para isso, entre 

outros, proporcionará condições de empregabilidade de seus 

colaboradores, fomentará sua formação e aprendizagem, reconhecerá 

seus esforços de forma específica e valorizará obje�vamente seus êxitos;

k) Dedicação: Atuar com a dedicação para o desempenho de suas funções, 

bem como manter uma a�tude favorável à disponibilidade funcional que a 

Dínamo Engenharia possa requerer.

a) Sigilo Profissional: Manter o sigilo profissional dos dados/informações, 

relatórios, contas, balanços, planos estratégicos e demais a�vidades de 

grande importância para a Dínamo e seu pessoal, que não sejam de caráter 

público, e cuja publicidade possa afetar aos interesses da Empresa bem 

como de terceiros. O colaborador (a) que quebrar o sigilo ficará subme�do 

(a) as penalidades da legislação vigente. Não é permi�do fornecer ou 

facilitar tais informações, salvo quando se encontre expressamente 

autorizado/habilitado para tal ou atue em cumprimento de resolução 

judicial ou preceito expresso da Lei;
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Manter a mais estrita confidencialidade na u�lização do conhecimento 

interno fora do âmbito da Dínamo Engenharia. Para maiores informações, 

consulte o instrumento norma�vo SGI PS 018 – Polí�ca de TI.

b) Propriedade Intelectual: Não u�lizar para fins próprios, de terceiros, 

e/ou para obter bene�cio/lucro, os programas, sistemas de informação, 

tecnologias, manuais, vídeos, cursos, estudos, relatórios e outros, 

desenvolvidos ou aperfeiçoados na Dínamo Engenharia, dado que a 

Empresa conserva em todo o momento a propriedade intelectual deles. 

Não é permi�da a violação dos direitos de qualquer pessoa ou empresas 

protegidas por direitos autorais, segredo comercial, patente ou outro 

direito de propriedade intelectual ou leis e regulamentos similares. São de 

propriedade da Dínamo Engenharia todas as invenções ou melhorias 

decorrentes das a�vidades associadas ao contrato de trabalho que vierem 

a ocorrer durante a vigência deste contrato e no prazo de um ano após o 

seu término. As inovações ou melhorias, mesmo que não decorrentes das 

a�vidades associadas ao contrato de trabalho do colaborador, que tenham 

sido desenvolvidas u�lizando recursos, dados, meios, materiais, 

instalações ou equipamentos da Dínamo Engenharia, são de propriedade 

exclusiva desta. Conhecimentos e Formas de Fazer:

3.6 - INFORMAÇÕES PESSOAIS

É dever de cada colaborador informar aos setores de RH e DP, qualquer 

alteração em seus dados pessoais (endereço, telefone, estado civil, 

sobrenome, cursos), além de afastamentos pelo INSS ou atestados 

médicos. Quaisquer alterações rela�vas aos seus dependentes devem ser 

comprovadas com cópia de documentos cer�dão de casamento, cer�dão 

de nascimento, cer�dão de óbito e conta de água, luz ou telefone.
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3.7 - APRESENTAÇÃO PESSOAL, UNIFORME E USO DO CRACHÁ

Colaboradores em exercício de suas a�vidades 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, sempre primando pela imagem da empresa, sendo o 

crachá de uso obrigatório no exercício das a�vidades.

3.8 - COMPORTAMENTO

e) 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. Maiores informações conheça o 

Programa Corrente 5S Dínamo Engenharia; 

b) Zele pela u�lização dos carros, fazendo com que sempre estejam limpos, 

nunca deixe o tanque de combus�vel na reserva e qualquer problema com 

o veículo deve ser repassado para o supervisor;

a) Zele pelos equipamentos e materiais da empresa de maneira a evitar 

acidentes, perdas estragos e prejuízos;

Zele pelos procedimentos da empresa, respeitando-os. A empresa preza 

por um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, para tanto, 

contamos com um bom relacionamento interpessoal. A seguir, outras 

orientações acerca de comportamentos é�cos do colaborador Dínamo:

d) Mantenha um bom relacionamento com os colaboradores, evitando 

discussões e conflitos durante a jornada de trabalho;

c) Cumpra seu horário de trabalho;
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f) Seja aberto a novas ideias;

g) Em relação ao uso da copa para café da manhã ou lanches, não faça que 

os horários se tornem extensos e conversas nos corredores devem ser 

evitadas mantendo-se a ordem;

i) Jamais chame o cliente de “querido”, “meu bem”, “benzinho”;

h) Esteja atento e seja cordial com todos. Muitas oportunidades começam 

no trato com pessoas “menos importantes”.

j) Lembre-se que cada cargo ou função demanda algumas posturas e 

responsabilidades diferentes.

3.9 - CONSUMO DE BEBIDAS OU DROGAS

A empresa não admite que seus colaboradores estejam sob efeito de 

bebidas alcoólicas ou drogas durante a jornada e/ou no ambiente de 

trabalho, inclusive em viagens, eventos, treinamentos e refeições de 

negócios. 

3.10 - RESPEITO À DIVERSIDADE

É expressamente proibido qualquer �po de manifestação discriminatória 

de qualquer natureza (raça, cor, idade, sexo, gênero, orientação sexual, 

religião, incapacidade �sica ou mental, preceitos étnicos, condição 

sociocultural ou econômica, ideologia sindical, posicionamento polí�co, 

naturalidade, nacionalidade ou estado civil) dirigida a qualquer pessoa.

3.11 - ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL

Assim sendo, são terminantemente proibidas as condutas de ASSÉDIO 

MORAL e ASSÉDIO SEXUAL abaixo, apenas exemplificadamente:

3.13.1 Não será admi�do nenhum ato que caracterize assédio moral ou 

sexual ou qualquer conduta que afete nega�vamente o desempenho do 

trabalho, que ofenda a dignidade de qualquer pessoa ou gere um 

ambiente de trabalho in�midador, hos�l ou ofensivo.
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f) Pressionar o funcionário para que não exerça seus direitos trabalhistas;

c) Ques�onar suas decisões, tarefas e/ou formas de condução de suas 

a�vidades de forma exagerada;

d) Exigir o desempenho de tarefas de forma exacerbada e de forma 

divergente de outros funcionários que desenvolver a mesma função, com 

intuito de prejudicar o funcionário;

e) Atribuir frequentemente tarefas dis�ntas das duas funções, com o 

intuito de desmo�var o empregado;

i) Cri�car a vida pessoal, fazer referências maldosas e/ou falaciosas do 

funcionário; 

a) Re�rar autonomia funcional dos trabalhadores ou privá-los de acesso a 

instrumentos de trabalho necessários ao exercício de suas funções;

b) Negar informações necessárias ao exercício de suas funções ou induzi-lo 

a erros; 

q) Chantagem para permanência ou proposta de promoção; 

j) Espalhar boatos a respeito da vida profissional e/ou pessoal do 

funcionário, buscando denegrir sua imagem no ambiente de trabalho; 

r) Ameaças de represália, perda de emprego, punições ou afins, tendo a 

nega�va de envolvimento;

n) Insinuações explicitas ou veladas, sobre o corpo do assediado(a)

m) Usá-lo como exemplo para fazer chacotas,  brincadeiras 

desproporcionais e/ou diminui-lo perante os demais funcionários, a fim de 

se exaltar;

k) Ignorar estado de saúde delicado de funcionário, no momento de 

designação de tarefas; 

g) Agredir verbalmente os funcionários, causando constrangimento;

o) Gestos ou palavras obscenas ou de cunho sexual, falada ou escrita;

h) Usar da hierarquia para menosprezar e/ou diminuir o funcionário;

p) Promessa de tratamento diferenciado dentro do ambiente, em troca de 

favores sexuais;

l) Isolar o funcionário em confraternizações, almoços e/ou a�vidades de 

integração pessoal; 
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s) Conversas indesejáveis e constrangedoras sobre sexo;

t) Uso de expressões de cunho sexual;

u) Contato �sico indesejado, tanto dentro do ambiente de trabalho, como 

fora dele; 

É igualmente proibido:

v) Convites e pressões indesejáveis para “saídas” e/ou “encontros”;

a) U�lizar-se do cargo para: constranger, ameaçar, humilhar, ou qualquer 

outra tenta�va de diminuir funcionário por erro ou omissão. Qualquer 

advertência deve ser feita de maneira respeitosa com intuito de sanar 

qualquer ponto nega�vo;

c) U�lizar-se do cargo para “vingar-se” de colaborador, por mo�vos 

pessoais;

b) Que se advirta funcionário em público, com o intuito de denegrir a 

imagem do trabalhador;

w) Conversas pessoalmente ou por via de WhatsApp, e-mail, com 

insinuações e convites de cunho sexual.

d) Convites para jantar, saída, cinema e afins, para colegas de trabalho com 

intuito de relação amorosa, com ou sem consen�mento do outro; 

e) Ameaça e u�lização de violência �sica;

f) A invasão de privacidade do funcionário, com ligações, cartas e/ou 

apontamentos da vida pessoal, fora do ambiente de trabalho.

É importante frisar que, o rol é meramente exemplifica�vo, existem 

inúmeros outros métodos de assédio moral e sexual dentro do ambiente 

laboral, sendo, portanto, estes os mais comuns.

3.12 - CRÍTICAS E SUGESTÕES

Crí�cas e sugestões que visem agregar e es�mular melhorias para a 

empresa são extremamente constru�vas e bem-vindas. Desta maneira, as 

crí�cas e sugestões deverão ser encaminhadas para o seu superior que 

dará andamento ao departamento responsável ou nos canais de 

comunicação conforme o item 5.
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3.13 - PADRÕES DE CONDUTA COM O CLIENTE

Manter a cordialidade, agilidade, eficiência respeito e é�ca, fornecendo 

informações claras e precisas às suas solicitações e reclamações, com vista 

a buscar con�nuamente a sa�sfação dos clientes.

3.14 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E USO DE SISTEMAS 

CORPORATIVOS

3.14.2 Todos os arquivos enviados ou recebidos por esses meios são de 

propriedade da empresa, cabendo a esta o direito de verificação, u�lização 

e até divulgação do seu conteúdo em caso de li�gio ou inves�gação legal.

3.14.1 É terminantemente proibido o uso do sistema de internet, intranet, 

sistemas de controle, book de metas, orçamentos, correio eletrônico ou 

qualquer outro meio de comunicação da Dínamo Engenharia para o envio 

ou recepção de mensagens com conteúdo de discriminação, assédio, 

racismo, pornografia, pedofilia, material obsceno, correntes, 

entretenimento (arquivos de vídeo, jogos, sons e afins), ou solicitações 

comerciais que, de qualquer outra forma, infrinjam o presente Código de 

É�ca e Conduta.

3.15 - CONTRATAÇÃO DE PARENTES OU PESSOAS COM 

RELAÇÃO ÍNTIMA 

3.15.1 É proibida a admissão de pessoas com parentesco de até 3º grau – 

inclusive por afinidade e consanguinidade, para trabalhar em 

subordinação direta, exceto mediante aprovação prévia da Alta 

Administração com o aval do Comitê de É�ca e Conduta.

Nota: Importante saber:
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TIPOS DE PARENTESCO - ATÉ 3º GRAU 

PARENTES EM LINHA 
RETA 

(Consanguíneos) 

PARENTES EM 
LINHA 
COLATERAL 
(Natural) 

PARENTES POR 
AFINIDADE 
Cônjuge ou 

Companheiro (a) 

PARENTES EM 
LINHA COLATERAL 
Cônjuge ou 
Companheiro (a) 

Ascendentes: 
1° grau: pai e mãe 
2° grau: avô e avó 
3° grau: bisavô e 
bisavó 
Descendentes: 1° 
grau: filho 
e filha 
2° grau: neto e neta 
3° grau: bisneto e 
bisneta 

1° grau: - 
2° grau: irmão e 
irmã 
3° grau: tios, tias, 
sobrinhos e 
sobrinhas 

Ascendentes: 1° 
grau: sogro, sogra, 
padrasto e madrasta 
(do cônjuge) 
2° grau: pais dos 
sogros (avós do 
cônjuge) 
3° grau: avós dos 
sogros (bisavós do 
cônjuge) 
Descendentes: 1° 
grau: filhos do 
cônjuge (enteado), 
genro e nora 

1° grau: - 
2° grau: cunhados e 
cunhadas (irmãos do 
cônjuge) 
3° grau: tios, tias, 
sobrinhos e 
sobrinhas 

    2° grau: filhos dos 
enteados (netos do 
cônjuge) 

  

  
  

3° grau: bisnetos e 
bisnetas 

  

 

3.15.2 É expressamente proibida a existência de relação de chefia direta ou 

subordinação direta com pessoa com quem tenha relacionamento ín�mo.

b) Avalizar a contratação de parentesco ou pessoas com relação ín�ma 

exigidas neste Código;

O Comitê de É�ca é órgão colegiado permanente formado por membros 

estratégicos da organização e possui, não se limitando, as seguintes 

atribuições:

a)Avaliar a atualização e per�nência do Código de É�ca e Conduta, 

propondo e discu�ndo alterações de conteúdo e revisões;

c) Determinar as ações necessárias para sua divulgação e disseminação;

4. DO COMITÊ DE ÉTICA
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b) Interpretação do Código de É�ca e Conduta e sua aplicação ao caso 

concreto;

d) Manter e alimentar acervo de experiência é�ca da empresa, visando 

embasar ações de melhoria e produção de relatórios;

f) Realizar avaliações internas espontâneas e recebidas sob denúncia sobre 

o fiel cumprimento do Código de É�ca e Conduta.

c) Recomendar aplicação das medidas disciplinares de acordo com a 

gravidade das transgressões iden�ficadas e apuradas;

a) Oferecer subsídios para as decisões relacionadas à violação do Código de 

É�ca e Conduta;

e) Apreciar os casos omissos do Código de É�ca;

5.2 Fale Conosco  no endereço: dinamo.srv.br/faleconosco ou por e-mail: 

atendimento@dinamo.srv.br

5.1 Contato direto com a Gerência Local; 

Dúvidas quanto às questões é�cas e legais estabelecidas por este Código, 

sobre a sua interpretação, violação ou aplicação, deverá ser consultado a 

Gerência local e/ou o Comitê de É�ca Corpora�vo da empresa, conforme 

estabelecido no SGI PG 016-  Comunicação, par�cipação e consulta, sendo, 

portanto, estes os canais:

5.3 Ouvidoria: Através do site, dinamo.srv.br ou pelo telefone 0800 591 

3584, o canal de ouvidoria está disponível para receber denúncias, 

reclamações ou elogios permi�ndo pron�dão na tomada de ações 

sistêmicas, cada vez menos rea�vas e mais proa�vas. É seguro, confidencial 

e garante sigilo, além de ter a opção do anonimato.

5. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Dínamo Engenharia entende ser fundamental resguardar as operações 

relacionadas à Segurança da Informação, bem como a proteção de direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade de cada pessoa.

6 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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Portanto, em consonância com a Lei nº 13.709/18-  Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), alterações posteriores e as determinações de órgão 

reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, todos os des�natários deste 

Código deverão efetuar o tratamento dos dados pessoais envolvidos em 

nossas operações com boa-fé, observando a finalidade para a qual se 

des�nam estes dados e a necessidade deste tratamento, cer�ficando se 

foram adotados os cuidados com a preservação da confidencialidade 

destes dados e estrita finalidade para a qual foram compar�lhados.

7. ACEITAÇÃO DE BRINDES, ENTRETENIMENTO E VANTAGENS

a) Não seja proibido por Lei;

b) Não seja dinheiro, moeda eletrônica ou equivalente;

d) Não seja ofertado ou recebido de agente público;

f) Não caracterize conflito de interesses;

7.1 Brindes, entretenimento e vantagens são bene�cios aferíveis 

economicamente, ofertados ou recebidos, que tenham o obje�vo de 

divulgar e lembrar a marca Dínamo ou, no caso de recebidos, a marca de 

parceiros. Assim sendo, sua oferta ou o recebimento são permi�dos, desde 

que respeitados os limites descritos abaixo:

i) Esteja de acordo com os códigos de conduta daqueles que receberam ou 

ofertaram os brindes;

g) Não tenha o propósito de pra�car corrupção, suborno ou troca de 

favores;

e) Em nenhuma hipótese, tenha a pretensão de gerar qualquer �po de 

vantagem ou facilitação para a aquisição de negócios;

h) Ocorra de modo claro e transparente;

c) Seu valor de mercado não supere 20% do salário-mínimo vigente;



23
Código de É�ca e Conduta - SGI COD01 - Revisão 00 | Data: 01/07/2021 CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.2 Exceção somente para a letra “c”, e para o caso da recusa parecer ser 

rude ou prejudicial à negociação com a empresa, devendo ser 

obrigatoriamente entregue ao RH ou Setor de Comunicação e Marke�ng, 

que divulgará o recebimento e des�nação dos brindes, de acordo com a 

determinação da Diretoria.

8. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

d) A prevenção dos riscos de trabalho é uma condição intrínseca do 

trabalho e cada colaborador deve assumir a sua responsabilidade pelas 

a�vidades que desenvolve;

c) Nos casos para os quais não estejam previstas normas e procedimentos 

internos, as decisões devem ser tomadas em conjunto com o superior 

imediato;

b) As leis e normas referentes à segurança de instalações e do trabalho 

devem ser rigorosamente observadas. As decisões tomadas na Dínamo 

Engenharia devem levar em consideração os riscos à Segurança e ao Meio 

Ambiente;

A Dínamo promove uma Polí�ca a�va de Segurança no Trabalho e adota as 

medidas preven�vas estabelecidas na legislação vigente. Assim, são 

exigidas as seguintes prá�cas:

e) A Dínamo orienta e exige dos seus colaboradores, seja próprio ou 

terceiro, o cumprimento de suas Polí�cas de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente;

a) Cada colaborador é responsável pela sua integridade �sica, pela sua 

própria segurança e dos demais colaboradores no seu local de trabalho, 

das famílias, dos clientes e da comunidade onde a Dínamo opera;   
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f) Nenhuma emergência/urgência jus�fica o não cumprimento das normas 

de segurança, colocando em risco as pessoas ou o patrimônio da Dínamo 

Engenharia;

g) A Dínamo Engenharia fornece equipamentos de proteção individual e 

cole�va adequado ao risco, para todos os colaboradores que deles 

necessitem para o desenvolvimento de suas a�vidades, de acordo com as 

tarefas a serem realizadas.

h) A não u�lização dos equipamentos de proteção e a não observância das 

normas de segurança do trabalho são consideradas faltas leves, graves ou 

gravíssimas, a depender do caso. O(a) colaborador(a) infrator(a) estará 

sujeito(a) às penalidades previstas em lei e no SGI Procedimento de 

Consequência, inclusive, dispensa por justa causa. 

9 - VOLUNTARIADO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Dínamo Engenharia desenvolve a�vidades de responsabilidade social e 

voluntariado interno através da formação de grupos de voluntários e 

calendário anual de ações em todas as suas bases operacionais. Essas 

a�vidades são consideradas parte da responsabilidade com a comunidade 

onde possuímos atuação e devem ser estruturadas e organizadas 

obje�vando obter o máximo de retorno social possível em relação aos 

recursos empregados e ao tempo dos colaboradores envolvidos. 

10 - DAS PENALIDADES

O conhecimento das polí�cas e prá�cas expressas neste Código de É�ca e 

Conduta é de inteira responsabilidade de cada colaborador. Caso seja 

constatada de violação de qualquer norma estabelecida neste Código, 

serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, sujeitas inclusive a 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Dínamo Engenharia espera que todos os colaboradores, clientes e 

parceiros sigam as recomendações nele con�das evitando a necessidade 

da aplicação de penalidades. Da mesma forma, a Dínamo Engenharia não 

Este Código de É�ca e Conduta representa pilares básicos que norteiam as 

relações é�cas de seus profissionais e é baseado em valores e princípios 

que devem estar presentes nas relações da Dínamo Engenharia com os 

seus diferentes públicos, internos e externos. 

advertências, suspensões e rescisões do contrato de trabalho, sempre 

garan�ndo o pleno direito de defesa e ao contraditório das partes 

envolvidas. A inicia�va de confessar violações de condutas é�cas será 

levada em conta no momento de se determinar a ação disciplinar a ser 

tomada.  A omissão diante do conhecimento de possíveis violações por 

terceiros (demais colaboradores) serão igualmente consideradas conduta 

an�é�ca. O sigilo sobre a iden�dade daqueles que relataram ou 

par�ciparam da inves�gação da violação deste Código serão man�das pela 

empresa.

Para efeito das infrações come�das pelos funcionários/colaboradores em 

desobediência dos princípios e normas expostas no presente Código ficam 

passíveis das seguintes medidas disciplinares:

a) Advertência: forma de penalidade mais branda, u�lizada no primeiro 

ato de indisciplina do colaborador, salvo nos casos em que a Empresa achar 

cabível outra penalidade transcrita neste tópico;

c) Rescisão do contrato de trabalho: forma de penalidade mais severa, 

u�lizada quando o colaborador cometer faltas graves e correlacionadas 

com o Ar�go 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

b) Suspensão: forma de penalidade intermediária, u�lizada quando o 

colaborador vier a repe�r atos de indisciplina, salvo quando a empresa 

achar cabível a rescisão do contrato de trabalho;
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Este Código de É�ca e Conduta será revisado periodicamente, visando 

mantê-lo atualizado com as polí�cas da Dínamo Engenharia. Sugestões 

serão sempre bem-vindas.

admi�rá que as pessoas, ao zelarem pelo cumprimento deste Código, 

sofram qualquer �po de retaliação, reprovação ou discriminação.

12. RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A Alta Direção, todos os membros da gestão e seus colaboradores são 

responsáveis por conhecer, aceitar, respeitar, zelar, cumprir e fazer 

cumprir, bem como divulgar as disposições deste Código É�ca e Conduta, 

fomentando uma cultura que enriqueça a relação da Empresa com seus 

diversos públicos. 

Espera-se que os gestores liderem por meio do exemplo, demonstrando 

compromisso com nossos Valores e agindo com o mais alto padrão de 

integridade. Os líderes devem permanecer atentos na prevenção e 

detecção de violações a este Código, comunicando qualquer desvio à 

empresa, colocando-se à disposição para responder a perguntas e receber 

denúncias de conduta inadequada. Deve, também, incen�var os debates 

regulares sobre nossos Valores e promover um ambiente de trabalho 

concre�zador desses valores como parte regular das tomadas de decisão. 
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13. ENTRADA EM VIGOR

O presente Código de É�ca e Conduta entrará em vigor a par�r da data de 

sua aprovação pela Diretoria Execu�va da Dínamo Engenharia, devendo 

ser comunicado a todos os colaboradores da Empresa.

Dalton Andrade
Sócio-Diretor Execu�vo

Livio Andrade
Sócio-Diretor Execu�vo
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ANOTAÇÕES



29
Código de É�ca e Conduta - SGI COD01 - Revisão 00 | Data: 01/07/2021 CÓPIA NÃO CONTROLADA

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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