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• DISMAFE – Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A

• LUMEN – Consultoria, Construções e Comércio Ltda.

• EQUIMAF  – Equipamentos e Máquinas S/A

• LUMIRAL– Comércio, Importação e Exportação S/A

• MAQUIPEÇAS  – Com. de Maq.  Peças e Serviços Ltda.

• ABSOLUTI  – Tecnologia da Informação Ltda.

• TOTAL – Comércio e Representações Ltda.

• ACQUAVIX – Comércio e Representações Ltda.
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CARTA AOS COLABORADORES

   PREZADOS COLABORADORES:

 A Ética no trabalho consiste em PROPAGAR os princípios da moral e da boa conduta, estabelecendo 

parâmetros profissionais no convívio coletivo e mantendo um bom conceito da nossa organização 

junto à sociedade.

 

 O nosso Código de ética pauta as relações com os clientes, fornecedores, colaboradores, mercado e 

meio ambiente, definindo nosso compromisso público. Procura também disseminar as informações 

básicas relativas ao comportamento e condutas necessários ao local de trabalho e serem a base 

das relações interpessoais, para que se garanta um convívio saudável, ordem, respeito, segurança, 

qualidade de vida e produtividade.

 Este Código de Ética aplica-se a todo colaborador, independente do cargo que ocupa no Grupo 

DISMAFE. O comprometimento com essas orientações é condição essencial para estarmos sintoni-

zados no mesmo objetivo e representa, em primeiro lugar, o comprometimento e responsabilidade 

de todos na defesa dos interesses do Grupo.

 

 Acreditamos que você se integrará no sistema de trabalho,

aproveitando as oportunidades que surgirem para sua realização pessoal e profissional,

sempre favorecendo o seu crescimento como pessoa e colaborando no progresso da empresa.

Quanto mais a empresa progredir, mais oportunidades poderão surgir.

Temos o orgulho de pertencer ao quadro de colaboradores do

Grupo Dismafe e esperamos que você sinta o mesmo ao estar entre nós.

Parabéns! A partir de hoje, você fará parte de nossa história!
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HISTÓRIA

A história da DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A, é uma história familiar 

de tradição, ética e perseverança, iniciada em janeiro de 1983, quando seus sócios atuavam 

e gerenciavam empresas do ramo de ferramentas em Brasília – DF, onde aprimoraram sua 

formação profissional, resolvendo instalar a sua primeira loja do ramo de ferramentas e 

máquinas em Cuiabá – MT.

Em 1991 a DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A, instalou-se em prédio 

próprio com todo o conforto, num espaço de 4.460 m² de área construída, e depois abriu 

sua primeira filial em Várzea Grande –MT.

Em 12 de abril de 1996, a DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A altera 

seu contrato social e passa a atuar nos seguintes ramos:  construção civil, saneamento e 

irrigação.

O GRUPO DISMAFE é composto por:
DISMAFE – DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A

 Loja – Cuiabá - matriz                                  Loja – Rondonópolis

 Loja – Várzea Grande               Loja – Sinop

 Loja – Cuiabá Distrito Industrial          Loja – Primavera do Leste 

 Loja – Tangará da Serra 

•   EQUIMAF  S/A – EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS. 

 Loja Brasília -DF

 Loja Taguatinga – DF

•   LUMEN – CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.    

•   LUMIRAL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A                      

•   MAQUIPEÇAS - COM. DE MAQ.  PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

•   ABSOLUTI -  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

•   ACQUAVIX -  AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA.
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Direitos - sempre agir de forma ética, transparente, respeitando sempre os direitos individuais dos cidadãos.

Inovações - a empresa tem que estar sempre na vanguarda dos fatos, criando, se modernizando em todos os 

momentos e se aprimorando para atender bem seus clientes.

Satisfação - manter nossos clientes sempre felizes, assistindo-os de uma maneira singular, qualificada, difer-

enciada pelo bom serviço e atendimento. Satisfazendo-os de forma plena e constante.

Melhoria - a empresa deve estar promovendo a melhoria contínua de seus processos e colaboradores.

Alegria - fazer todas as obrigações com alegria e respeito ao próximo.

Fidelidade - fidelizar a todo momento seus parceiros comerciais.

Excelência - primar sempre pela excelência no atendimento a seus clientes internos e externos.

   MISSÃO

Fomentar o crescimento econômico e social, criando oportunidades para que todos - empresa, 

colaboradores, clientes, fornecedores - se desenvolvam numa parceria proativa, e, através do lucro 

sustentável, garantir a realização profissional e a continuidade da organização.

   VISÃO: EMPRESA SOLUÇÃO 

Ser reconhecida e respeitada pelos seus clientes e fornecedores como empresa solução, que con-

tribui de forma ética, competente ativa, e com qualidade contínua no desenvolvimento dos merca-

dos em que atua. 

   PRINCÍPIOS

 A empresa orgulha-se por ter um forte e respeitável relacionamento com seus clientes, for-

necedores, colaboradores e comunidade, portanto, devem ser sempre assegurados o tratamento 

e oferecimento de produtos e serviços com honestidade e respeito, como também, as decisões 

deverão ser tomadas de forma imparcial e livre de qualquer preconceito.

 A conquista e manutenção dos clientes, fornecedores e colaboradores   deverão ser basea-

das na Missão e Visão . Portanto, é compromisso de todos a satisfação e a busca por soluções que 

atendam às necessidades dos clientes em consonância com os objetivos da empresa.

VALORES



6

INTRODUÇÃO

O Código de Ética tem por objetivo oferecer uma compreensão clara sobre as condutas que orien-

tam os comportamentos nos negócios e nos relacionamentos, devendo estar presentes no exercí-

cio diário das atividades na Empresa, expressando o compromisso e respeito quanto:

1. À conduta das relações pessoais e profissionais;

2. Ao Cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis ao negócio;

3. À imediata manifestação sobre qualquer violação comprovada do Código de Ética;

4. Os instrumentos de regulamentação interna complementam os princípios aqui expres-

sos. Em caso de dúvidas deverá ser consultada a chefia imediata.

   COMPORTAMENTOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

A empresa considera o exercício da transparência nas relações com os seus colaboradores, questão 

fundamental para a construção de um ambiente de confiança mútua e de responsabilidades em 

todos os níveis. Portanto, as qualificações, habilidades, realizações e o potencial dos colaboradores 

são os únicos fatores nos quais se baseiam decisões referentes à admissão, avaliações de desem-

penho e promoções, assim como é fator decisivo para a permanência na empresa o cumprimento 

de metas, resultados, prazos, Código de Ética e legislação aplicável.

O convívio no ambiente de trabalho deve ser alicerçado na conduta ética. Portanto, cabe a todos 

respeitar e tratar a todos como iguais, com atitude de educação, lealdade, cortesia, cooperação e 

consideração.

Todos os colaboradores devem comprometer-se com o cumprimento da Missão e das Políticas da 

empresa. Para tanto se faz necessário a participação de todos nos treinamentos, cursos, palestras e 

outros eventos, realizados pela empresa.

O compromisso trabalhista do colaborador em seu horário de trabalho é para com a empresa, não 

sendo permitido o desenvolvimento de outra atividade própria ou para terceiros durante o expedi-

ente de trabalho na empresa.

A empresa não se responsabiliza por objetos perdidos ou roubados dos funcionários no ambiente 

de trabalho.

Fique atento as suas funções e responsabilidades, pois as mesmas são descritas claramente, e 

têm como finalidade esclarecer como deve ser a participação das pessoas, promover  a sinergia 

do trabalho em equipe, a eficiência e produtividade do sistema de trabalho como um todo.
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   COMPORTAMENTOS IMPORTANTES

 Pontualidade: estar no local de trabalho no horário que for estipulado evita desconforto, 

além de não  prejudicar o trabalho dos colegas e também da empresa.

 Iniciativa: o crescimento profissional depende também do grau de iniciativa com relação às 

atividades por ele exercida, cumprindo sempre o prazo de conclusão das mesmas. 

 Proatividade: disposição voluntária em contribuir na solução de problemas.

 Colaboração: pensamento e atitude positivos com o objetivo de auxiliar o grupo de tra-

balho na realização de tarefas. O trabalho em equipe contribui no aprendizado de todos e agiliza 

a solução de problemas na empresa.

 Postura adequada: fazer do local de trabalho o espaço do crescimento pessoal e profission-

al, atentando sempre para o respeito com o colega de trabalho e clientes.

              Comprometimento: vínculo do funcionário com a empresa, sendo o esforço  para contribuir 

com o crescimento da empresa e cumprindo suas orientações.

 

A preservação da saúde e da integridade física das pessoas é fundamental. Portanto, todos os co-

laboradores devem garantir condições de trabalho seguras e sadias, cumprindo e fazendo cumprir 

os procedimentos e instruções que regulam e preservam a saúde e a segurança própria e de tercei-

ros.

  

 RESPEITO À DIVERSIDADE

 A empresa tem o compromisso de valorizar as diferenças, tratar de maneira justa e igualitária todas 

as pessoas e de manter o ambiente de trabalho livre de qualquer discriminação.

Lembre-se: “ discriminação é crime”.

 Os colaboradores devem respeitar as diferenças existentes entre as pessoas, não tolerando qualquer 

discriminação, seja de raça, gênero, condição física ou social, credo, política e outras.

ASSÉDIO SEXUAL E ASSÉDIO MORAL
É compromisso da empresa e colaboradores, proporcionar um ambiente de trabalho livre de assédio 

sexual e assédio moral, portanto, não será tolerado qualquer molestamento desse tipo. É proibido expor 

no ambiente de trabalho objetos, quadros, fotos ou ilustrações relacionadas a sexo ou cena de sexo.

Decisões trabalhistas não serão tomadas com base em submissão ou rejeição de assédios sexuais, atos 

verbais ou físicos dessa natureza.Assim, duas ressalvas já devem ser feitas: o assédio moral possui na-

tureza psicológica, enquanto o outro possui natureza sexual; 
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   RELACIONAMENTOS

   CLIENTES

 O Grupo Dismafe acredita que para termos um bom relacionamento com o cliente todos de-

vem ter uma atitude proativa de antecipar as necessidades dos clientes, mas para que isso seja 

feito todo profissional deve conhecer bem a empresa, os produtos que dispomos para venda, o 

mercado de atuação e o perfil do cliente. Sabendo disso a empresa disponibiliza aos seus fun-

cionários treinamentos técnicos constantemente, participando desses eventos os resultados ac-

ontecerão de forma positiva e rápida. 

 Os clientes devem ser atendidos com educação, cortesia e respeito, devendo as informações solicitadas 

ser prestadas de forma rápida, clara, precisa e transparente, com igualdade de tratamento, sem distin-

ção ou movidas por interesse ou sentimentos pessoais. Nenhuma atividade de negócio deve ser tratada 

em clubes ou restaurantes que possam ser considerados inapropriados ou ofensivos.

 O tratamento das reclamações é muito importante para a empresa, pois a mesma tem a finali-

dade de eliminar falhas em serviços e produtos, melhorando assim os níveis de satisfação e de 

fidelização dos clientes. Portanto, não ignore, pois toda reclamação tem que ser recebida como 

um voto de confiança do cliente, ele está nos informando a “falha” e nos dando uma oportuni-

dade de melhoria, além de poder gerar mais vendas. 

   BOM ATENDIMENTO

Um atendimento de qualidade não significa apenas assistir o cliente em suas necessidades. Além disso, 

é imprescindível estabelecer ações que possam encantá-lo. 

A primeira delas está relacionada ao atendente com talento e vontade de servir o cliente com presteza, 

independentemente de ser cliente interno ou externo. A segunda está atrelada ao estabelecimento de 

padrões que possam ajudar a avaliar a qualidade do atendimento:

a) do serviço; 

b) do atendimento; 

c) do tratamento dispensado ao cliente. 
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A qualidade de um serviço deve ser avaliada antes de ele ser entregue ao cliente. Itens como 

aparência pessoal, apresentação ou demonstração dos produtos, domínio do conhecimento sobre 

o produto e sua aplicabilidade devem ser observados com rigor.

   A qualidade do atendimento, de modo geral, é determinada por indicadores percebidos pelo 

próprio cliente relativamente a:

a. Competência – pessoas capacitadas que conhecem o que está oferecendo;

b. Confiabilidade – qualidade do produto vendido;

c. Credibilidade – honestidade no serviço proposto;

d. Facilidade de acesso ao produto – formas de pagamento; 

e. Comunicação – clareza nas instruções de utilização dos produtos; 

   A qualidade do tratamento, por sua vez, refere-se à atuação do atendente quando interage com 

o cliente. Está relacionada a:

a. Presteza – demonstração do desejo de servir, valorizando prontamente a solicitação 

do cliente;

b. Cortesia – manifestação de respeito ao cliente e de cordialidade;

c. Flexibilidade – capacidade de lidar com situações não previstas.

    FORNECEDORES

 A escolha dos fornecedores deve ser baseada em critérios puramente profissionais e téc-

nicos de acordo com as necessidades das empresas. Portanto, não deverão ser aceitos presentes, 

gratificações, gorjetas ou pagamentos que possam influenciar decisões de compra ou venda.

Não serão realizados negócios com fornecedores de reputação duvidosa ou que tenham valores 

e atitudes antiéticas e em desacordo com as leis, ou que empreguem mão de obra em condições 

degradantes, escrava e/ou infantil.

Todos os colaboradores devem respeitar as condições contratuais e comerciais, bem como sal-

vaguardar o sigilo das informações estabelecidas entre a empresa e fornecedores.

   CONCORRÊNCIA   

A concorrência é saudável para os negócios e boa para os clientes. A empresa compete com base na 

qualidade dos produtos e serviços e buscará atingir sua visão através do sucesso do negócio com 

clientes e parceiros.

A empresa não admite que seus colaboradores façam comentários difamatórios sobre os concor-

rentes, pois considera um dever dar o mesmo tratamento digno e respeitoso que espera receber.
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   CONTRATO DE TRABALHO

   EXPERIÊNCIA

Na admissão, o colaborador passará por um período de experiência que poderá ser de até 90 dias.

Durante este período o colaborador será avaliado de forma a identifi car sua adaptação à cultura e 

forma de trabalhar dentro da empresa, o mesmo acontecerá em dois momentos. No primeiro mo-

mento o funcionário receberá formulário de avaliação que deve ser respondido e enviado para o 

departamento de Recursos Humanos e por fi m o gerente ou encarregado fará, juntamente com o 

funcionário, a avaliação de desempenho desse período.

   REMUNERAÇÃO

- Até o 5.º dia útil do mês;

- A empresa não tem a prática de fazer vales;

- O colaborador não poderá usar mais que 70% do seu salário mensal, em benefícios e descontos 

diversos em folha;

- Conta Poupança – os salários serão depositados exclusivamente em conta poupança aberta para 

este fi m.

   ATUALIZAÇÃO DE DADOS

O Colaborador deverá informar ao departamento de pessoal mudanças de estado civil, endereço, 

telefone, nascimento de fi lhos, grau de escolaridade, participação em cursos e treinamentos, para 

que tenha seu cadastro atualizado junto aos órgãos.

   ENDEREÇO - MUDANÇA DE ESTADO CIVIL

a) É obrigatória a apresentação de comprovante de endereço completo (contas de telefone, luz 

e água) na admissão e sempre quando houver mudança do mesmo, devendo constar no referido 

comprovante o nome do colaborador ou familiar com mesmo sobrenome;

b) Quando houver mudança de estado civil (casamento, divórcio, formalização de união estável 

ou sua desconstituição, viuvez), o colaborador deverá apresentar o comprovante da modifi -

cação; 

c) - No caso de residência alugada, deverá o colaborador apresentar o contrato de locação do 

imóvel.TEIRA DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLARTEIRA DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR
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   CARTEIRA DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR

Para ter direito ao recebimento do benefício salário-família pelo INSS, o colaborador deverá:

- a cada 6 meses - MAIO e NOVEMBRO – apresentar declaração de frequência escolar do semestre 

anterior, de filhos com até 14 anos de idade;

- a cada ano – NOVEMBRO – apresentar cópia da carteira de vacinação dos filhos com até 5 anos de 

idade.

OBS.: esses documentos deverão ser entregues ao departamento de pessoal da empresa.

 

CONTROLE DE JORNADA

O colaborador deverá cumprir rigorosamente a sua jornada de trabalho evitando atrasos, podendo 

ter seu horário de trabalho alterado conforme a necessidade da empresa.

Toda a jornada diária de trabalho deverá ser registrada pelo colaborador, inclusive no intervalo para 

as refeições;

É expressamente proibido ao colaborador solicitar que outra pessoa registre o seu cartão ponto, 

ou registrar para outro colaborador, ficando ciente de que, caso isso ocorra, poderá ser punido com 

demissão por justa causa;

A tolerância legal para atrasos é de 10 minutos diários, os quais poderão ser utilizados quando 

houver ocorrências eventuais, sendo que esses minutos não devem ser inseridos pelo colaborador 

como se já fizesse parte de sua jornada diária.

O Colaborador que usar do benefício do café da manhã no refeitório da empresa, somente poderá 

efetuar o registro do seu cartão ponto após utilizá-lo.  Atrasos ou ausências, deverão ser comunica-

dos e justificados junto ao superior imediato do colaborador.

FALTAS LEGAIS

O colaborador poderá se ausentar do trabalho sem prejuízo salarial nos casos e mediante apresen-

tação dos documentos abaixo:
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   TIPO DE AFASTAMENTO                                  DIAS CORRIDOS COMPROVANTE

   Licença Paternidade                                                                    5                     Certidão de Nascimento

   Licença Maternidade                                                                    120 Atestado Médico

   Casamento                                                                                           3                   Certidão de Casamento

   Morte (Cônjuge, Pais, Filhos, Irmãos)                       2  Certidão de óbito

   Comparecimento à Justiça                                              Variável                                    Certidão de comparecimento

Os comprovantes acima devem:

a) – Ser entregues no Depto de Pessoal da empresa, pelo Colaborador ou, não sendo possível, por outra pessoa, ime-

diatamente ao fato ocorrido e dentro do mês da ocorrência, para informações aos órgãos devidos.

b)– Quando ocorrer afastamento médico superior a 30 dias, o colaborador deverá fazer o exame médico de retorno ao 

trabalho, antes de voltar a trabalhar; 

   BENEFÍCIOS

Os benefícios disponibilizados aos funcionários não são automáticos, portanto, o funcionário deve fazer solicitação 

para tê-los. Para desconto em folha de pagamento o funcionário assinará um termo de autorização de desconto. O 

prazo mínimo para adesão a qualquer um dos benefícios disponibilizados pelo Grupo é de no mínimo três meses de 

empresa e esse tempo varia de benefício para benefício.

   VALE -TRANSPORTE

O benefício é devido ao trabalhador que necessitar, exclusivamente, do uso de ônibus para o deslocamento residên-

cia/trabalho/residência, caso faça através de outros meios de locomoção como bicicleta, motocicleta, carro etc., o fun-

cionário perde o direito do benefício. 

A declaração falsa de endereço e o uso indevido do benefício, caracterizam-se falta grave, sendo passível de demissão 

por justa causa.

A opção ou a renúncia ao benefício é feita através de declaração assinada pelo empregado com a informação correta 

de seu endereço e das linhas de ônibus que irá utilizar. É de responsabilidade de o colaborador informar ao seu líder 

qualquer alteração dessa condição. O colaborador contribui com 6% de seu salário-base mensal.

   UNIMED

O colaborador poderá optar pelo plano da empresa que arcará com 50% dos custos, referente ao plano do funcionário, 

podendo colocar como dependente esposa e/ou filhos, no entanto os custos dos dependentes será repassado na 

integralidade ao funcionário.
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   UNIODONTO

Este plano é também opcional, a empresa também arca com um percentual para o colaborador. Após ter aceitado o 

plano, este tem duração mínima de 1(um) ano, usando ao não. Poderão ser inclusos dependentes, no que diz respeito 

aos dependentes a empresa fica isenta de qualquer custo adicional referentes aos mesmos.

   FACULDADE

A empresa oferece convênio com diversas faculdades, onde as mesmas oferecem descontos e praticam preços aces-

síveis, para isso deverá cumprir tempo mínimo de permanência na empresa para usufruir desse benefício, que é de seis 

meses de empresa.

   CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Para segurança dos colaboradores, clientes e empresas,  as  dependências internas são monitoradas por câmeras de 

vigilância.

   FÉRIAS

As férias serão gozadas uma vez por ano, em período a ser fixado pela empresa dentro da programação anual. Todos 

os aspectos relativos às férias são regidos dentro da legislação trabalhista em vigor.

Os dias de férias são reduzidos conforme a quantidade de faltas injustificadas ao trabalho que o empregado tenha, 

dentro do período aquisitivo, conforme abaixo:

   Até  5 faltas                                       30 dias de férias

   De  6 a 14 faltas                 24 dias de férias

   De 15 a 23 faltas                18 dias de férias

   De 24 a 32 faltas                12 dias de férias

   Acima de 32 faltas                 Perde o direito às  férias

 

O colaborador deverá encaminhar a carteira de trabalho, antes de sair de férias, para as anotações devidas. 

   RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A empresa, quando necessário, aplica apenas os tipos de rescisão de contrato previstos na legislação trabalhista vi-

gente, sendo proibido ao colaborador solicitar simulação de demissão sem justa causa para saque de FGTS e de outros 

benefícios, uma vez que essa prática é crime e,  portanto, ilegal. 
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   TREINAMENTOS

 A capacitação dos funcionários, no Grupo Dismafe, tem por fi nalidade oferecer as habilidades e 

os conhecimentos para que eles possam desenvolver suas atividades diárias, de forma a garantir a 

efi ciência e a sinergia da equipe. A participação em treinamentos é obrigatória, para que assim o 

funcionário possa desempenhar de forma plena as atividades do cargo.

1 - INTEGRAÇÃO

 Todo novo colaborador receberá treinamento específi co na função que desempenhará, para que 

se adapte mais rapidamente à empresa e ao cargo.

2 - TREINAMENTOS NA FUNÇÃO

 O Grupo Dismafe desenvolve e capacita continuamente seus colaboradores, formando para o mel-

hor desempenho das atividades e para o desenvolvimento profi ssional e da empresa.

3 - CUSTEIO DE CURSOS EXTERNOS

 O Grupo Dismafe disponibilizará aos seus funcionários custeio de cursos externos, desde que os 

mesmos tenham relação direta com as atividades do cargo e interesse da empresa. A empresa dis-

põe de convênio com faculdades particulares que concede ao funcionário descontos para a gradu-

ação em faculdades. Para maiores informações consulte o setor de Recursos Humanos.

   PROPRIEDADES DA EMPRESA

 Os colaboradores são responsáveis pela proteção dos bens móveis, imóveis e equipamentos, próp-

rios ou alugados, bem como das tecnologias, programas de computador, planos de negócios e 

outras informações confi denciais. Não permita a entrada de pessoas estranhas no ambiente de 

trabalho  e que não mexa com os equipamentos e instrumentos sem autorização prévia.

Nenhum colaborador pode infl uenciar decisões ou utilizar sua posição na empresa para obtenção 

de recursos físicos ou fi nanceiros que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. Como 

também apropriar-se de bens ou recursos da empresa, nem utilizar os mesmos para benefícios 

próprios. 

A condução de veículos da empresa deve obedecer às leis de trânsito, qualquer infração que venha 

causar danos ao condutor ou a terceiros de ser uma violação do Código de Trânsito, o mesmo será 

uma violação ao Código de Ética. A multa existente será repassada ao infrator/funcionário, assim 

como os pontos adquiridos e o devido desconto referente ao valor da multa. Alertamos que a ca-

rona é proibida para os funcionários que tem como ferramenta de trabalho o automóvel.

Não deve retirar, sem prévia autorização da gerência competente, qualquer documento ou objeto 

da empresa;
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Não deve permitir a entrada de pessoas estranhas à empresa, salvo nos casos previstos neste regu-

lamento ou em normas internas, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordi-

nados;

Não deve descumprir leis, regulamentos, normas e atos da administração;

Não deve manifestar-se sem prévia autorização dos diretores ou da autoridade competente, em 

nome da empresa, pela imprensa ou qualquer outro meio de comunicação;

Não deve provocar discussão, desordem ou escândalo nos recintos da empresa;

Não deve prejudicar, deliberadamente, a reputação profissional de outro colaborador;

Não deve ser conivente com o erro de outro colaborador;

Não deve entrar ou permanecer, sem prévia autorização da diretoria, fora do horário de trabalho, 

nas dependências da empresa;

Não deve referir-se de modo ofensivo às autoridades e atos da empresa;

Não deve escriturar voluntariamente com inexatidão documentos e outros papéis, ou informá-los 

incorretamente.

   SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Os sistemas de informação do GRUPO DISMAFE, abrangendo os sistemas de telefone, Internet e e-

mail, são fornecidos somente para fins de negócio, com o intuito de ajudá-lo a desempenhar o seu 

trabalho.    É proibido usar os sistemas de comunicação do GRUPO DISMAFE para visualizar, receber 

ou transmitir materiais inapropriados conforme estabelecido pela empresa.

Também é vedado o acesso às dependências da empresa com equipamentos (NOTEBOOK, PEN-

DRIVE, DVD, CD etc.) que não sejam de propriedade do GRUPO DISMAFE ou sem autorização da 

empresa.  Assuntos de caráter sigiloso ou que se referem aos procedimentos utilizados na empresa 

devem ser restritos ao ambiente interno, evitando-se comentários externos que possam comprom-

eter a imagem e os resultados da empresa. Mantenha sigilo sobre estratégias, ações e informações 

confidenciais, não fazendo qualquer comentário com pessoas estranhas à empresa ou em locais 

públicos fora do ambiente de trabalho.

 É conveniente evitar comentar assuntos pertinentes ao trabalho, a clientes e pessoas que não fazem 

parte da empresa ou mesmo em relação a colegas ou pessoas ligadas a eles. A discrição também é 

sinal de competência, evita constrangimentos e desentendimentos no ambiente de trabalho.

 A utilização dos computadores e do acesso à internet deverá ser para fins profissionais, qualquer 

uso pessoal, como por exemplo: salas de bate-papo, sites pornôs, redes sociais ou similares, será 

punido com ações disciplinares.

 Embora a empresa entenda a necessidade limitada, ocasional e inconstante do uso dos sistemas de 

comunicação para fins pessoais, é importante saber que as mensagens enviadas e recebidas através 

dos sistemas de comunicação da empresa podem ser monitoradas, analisadas e armazenadas.
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   USO DA INTERNET EMPRESA

O uso da Internet pelos empregados da Dismafe é permitido e encorajado desde que seu uso seja 

aderente aos objetivos e atividades-fins do negócio da Dismafe.

Entretanto, a Dismafe tem uma política para o uso da Internet desde que os funcionários/colabora-

dores assegurem que cada um deles:

-Siga a legislação corrente (sobre pirataria, pedofilia, ações discriminatórias)

-Use a Internet de uma forma aceitável para fins profissionais e que siga  as orientações existentes 

nesse código.

-Não crie riscos desnecessários para o negócio e para a Dismafe

Se você tem alguma dúvida ou comentário sobre essa política de Uso de Internet, por favor, entre 

em contato com seu supervisor.

Será considerado totalmente inaceitável tanto no uso quanto no comportamento dos empregados:

-Visitar sites da Internet que contenham material obsceno e/ou pornográfico.

-Usar o computador para executar quaisquer tipos ou formas de fraudes, ou formas de fraudes, ou 

software/música pirata.

-Usar a Internet para enviar material ofensivo ou de assédio para outros usuários.

-Baixar (download) de software comercial ou qualquer outro material cujo direito pertença a tercei-

ros (copyright), sem ter um contrato de licenciamento ou outros tipos de lecence.

-Atacar e/ou pesquisar em áreas não autorizadas (Hacking).

-Criar ou transmitir material difamatório.

-Executar atividades que desperdicem os esforços do pessoal técnico ou dos recursos da rede.

-Introduzir de qualquer forma um vírus de computador dentro da rede corporativa.

Monitoramento

A Dismafe reafirma que o uso da Internet é uma ferramenta valiosa para seus negócios. Entretanto, 

o mau uso dessa facilidade pode ter impacto negativo sobre a produtividade dos funcionários e a 

própria reputação do negócio.

Em adição, todos os recursos tecnológicos da Dismafe existem para o propósito exclusivo de seu 

negócio. Portanto, a Dismafe se dá ao direito de monitorar o volume de tráfego na Internet e na 

Rede, juntamente com os endereços web (http://) visitados.

A falha em não seguir a política irá resultar em sansões que variarão desde procedimentos disci-

plinares, com avisos verbais ou escritos, até a demissão por justa causa.
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     SUGESTÃO DE POLÍTICA DE USO DOS ATIVOS VIRTUAIS DA EMPRESA

Por Ativos Virtuais entendam-se todos os ativos não tangíveis, colocados à disposição dos colaboradores, fun-

cionários, prestadores de serviços, e que incluem, não exclusivamente, as informações necessárias ou não ao 

desenvolvimento dos trabalhos e à comunicação requerida para transmiti-las, incluindo a telefonia fixa, telefone 

celular, VoIP, estação de trabalho, navegação por Internet, E-mails, Instant Messaging, Streaming Media, e demais 

serviços e softwares a serem futuramente desenvolvidos pela empresa ou por terceiros.

Essa política de uso ficará permanentemente à disposição no endereço da empresa, para o conhecimento de 

todos os nossos colaboradores, da qual não poderá se alegar o seu desconhecimento.

Como condição de uso, as áreas, serviços e conteúdo da empresa não poderão ser usados para quaisquer propósi-

tos que sejam ilegais ou proibidos por esta Política de Uso, de modo a danificar, desativar, sobrecarregar ou preju-

dicar qualquer área, serviço ou conteúdo, ou interferir no uso e participação de qualquer um dos colaboradores. 

Não é permitido tentar obter acesso não autorizado a qualquer área, serviço ou conteúdo dos sistemas ou redes 

de computadores conectados, através de ações mal-intencionadas, corrupção de senha ou outros meios.

A utilização, devidamente autorizada, de qualquer página de endereço eletrônico, áreas, serviços ou conteúdo 

constitui aceitação das condições aqui estabelecidas.

1. A empresa possui softwares, appliances e sistemas implantados que podem monitorar e gravar todos os usos 

do telefone, da Internet, E-mail, Instant Messaging etc, através da rede local, das estações de trabalho da empresa 

e do sistema telefônico.

2. A empresa se reserva o direito de inspecionar, sem a necessidade de aviso prévio, as estações de trabalho e 

qualquer arquivo armazenado, estejam no disco local da estação ou nas áreas privadas da rede, visando assegurar 

o rígido cumprimento desta política.

3. Material sexual explícito (em especial pedofilia), racista, político, religioso ou de quaisquer tipos de discrimi-

nação, não pode ser exposto, armazenado, distribuído, editado ou gravado através do uso dos recursos com-

putacionais e de comunicação da empresa.Se qualquer um dos colaboradores tomar conhecimento da prática de 

algum dos atos ilícitos, já aqui elencados, deverá informar o ato à empresa, para que sejam tomadas as devidas 

providências junto às autoridades competentes.

A empresa informa que a qualquer tempo, em havendo suspeita de cometimento de algum ato ilícito, e a 

pedido das autoridades competentes, poderá disponibilizar os dados pessoais de seus colaboradores para 

auxiliar nas investigações.

4. O uso de qualquer recurso da empresa para atividades ilegais é motivo para demissão por justa causa ou re-

scisão imediata de contratos e a empresa cooperará ativamente com as autoridades nesses casos.

5. É proibida a realização de qualquer tipo de download de arquivos, cujo conteúdo não se tenha o conhecimento 

de quem os enviou e de sua confiabilidade, sob pena de responsabilidade pelos danos que possam vir a ocorrer 

ao sistema.

6. Nenhum colaborador pode utilizar os recursos da empresa para fazer o download ou distribuição de software 

ou dados “pirata”, bem como se utilizar da rede para tentar e/ou realizar acessos não autorizados a dispositivos de 

comunicação, informação ou computação, internos ou externos.

7. É proibida a divulgação de propaganda ou anúncio de produtos ou serviços particulares através do correio 

eletrônico da empresa (“mala-direta” ou “spam”).
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8. Nenhum colaborador pode utilizar os recursos da empresa para, deliberadamente,  propagar qualquer tipo de 

vírus, worms, vermes, cavalos de troia, ou programas de controle de outros computadores (Back Oriffi  ce, Netbus, 

e assemelhados).

9. Somente os colaboradores devidamente autorizados a falar em nome da empresa para os meios de comuni-

cação podem escrever em nome da empresa em sites de Bate-papo (chat-room) ou Grupos de Discussão (Fóruns, 

Newsgroups).

10. Os colaboradores que divulgarem informações confi denciais da empresa em Grupos de discussão, Bate-papo, 

Instant Messaging, E-mail, Telefone, não importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida, poderão sof-

rer as penalidades previstas nas políticas e procedimentos internos e/ou na forma da lei, responsabilidade crimi-

nal ou civil.

11. Sendo do interesse da empresa que os seus colaboradores estejam bem informados, o uso de sites de notícias 

ou de serviços de notícias é aceitável, desde que seu uso não comprometa o uso de Banda da rede, nem perturbe 

o bom andamento dos trabalhos.

12.  Os colaboradores poderão utilizar a Internet para atividades não relacionadas com o negócio durante o 

horário de almoço, ou fora do expediente, desde que dentro das regras de uso defi nidas nesta política.

13. Os colaboradores com acesso a Internet podem baixar somente programas ligados diretamente às atividades 

da empresa e devem providenciar o que for necessário para regularizar a licença e o registro desses programas.

14.  É vedada a supressão, manipulação ou violação de copyright ou direitos autorais, reproduzindo material sem 

a prévia autorização.

15. O download (baixar) de programas de entretenimento ou jogos não podem ser efetuados através das ligações 

Internet da empresa. Da mesma forma o uso de jogos contra oponentes na Internet é proibido.

16. Colaboradores com acesso a Internet não podem modifi car, copiar, distribuir, transmitir, exibir, executar, re-

produzir, publicar, licenciar, efetuar upload de qualquer software licenciado à empresa ou de informações de 

propriedade da empresa ou de seus clientes, mesmo que de  forma parcial, sem expressa autorização do gerente 

ou diretor responsável pelo software ou pelos dados.

17. Os conteúdos da rede, intranet, extranet e os serviços da empresa são para uso profi ssional e exclusivo desta.

18. Cada colaborador com acesso à rede recebeu um código de identifi cação (login) e uma senha (password), 

ambos são pessoais e confi denciais, não sendo permitido seu empréstimo a quem quer que seja. Os colabora-

dores que se utilizarem de códigos de identifi cação e de senhas de terceiros serão demitidos por justa causa, sem 

prejuízo de outras cominações pertinentes.

19. A empresa instalou uma série de softwares e hardwares para proteger a rede interna e garantir  a integridade 

dos dados e programas, incluindo diversos Firewalls, que é a primeira, mas não a única barreira entre a rede in-

terna e a internet. Qualquer tentativa de alteração dos parâmetros dos Firewalls por qualquer colaborador, sem 

o mesmo estar devidamente credenciado e autorizado para tal, ocasionará sua demissão por justa causa e outras 

ações cabíveis.

20. Para denunciar qualquer violação a essa política de Uso, por favor, envie uma mensagem para:

dismafe@dismafe.com.br 
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     COMPROMETIMENTO COM O CÓDIGO DE ÉTICA

Compete à liderança divulgar, orientar e garantir que o conteúdo do Código de Ética seja com-

preendido e seguido pelos colaboradores.

Todo colaborador da empresa deve relatar violações (ou preocupações quanto a possíveis vio-

lações) às leis e regulamentos, ou mesmo ao Código de Ética.

A violação dos princípios aqui prescritos por qualquer colaborador acarretará em sanções conforme 

estabelecidos nas normas vigentes do GRUPO DISMAFE.

Violar qualquer norma abordada neste Código de Ética constitui falta grave, e o infrator poderá ficar 

sujeito a processo judicial cabível ao caso. Além disso, ações contrárias ao Código de Ética são, por 

definição, prejudiciais a todos e às empresas e a sua reputação. 

Portanto, violações, mesmo que sejam pela primeira vez, podem resultar em ação disciplinar e 

dependendo da gravidade do caso podem resultar na rescisão do contrato de trabalho por justa 

causa. É importante ressaltar que, caso for constatada alguma irregularidade em relação ao Código 

de Ética, e se for comprovado que outro colaborador tinha conhecimento do fato e não informou à 

empresa, portanto foi conivente ao fato, o mesmo poderá sofrer ação disciplinar.

Todos os colaboradores devem tomar conhecimento do conteúdo do Código de Ética, sua ciência 

e aceitação dos termos que integram o referido documento.

Em concordância ao disposto no Código de Ética, o colaborador deve assinar 1 (uma) via do TER-

MO DE COMPROMISSO DO CÓDIGO DE ÉTICA, ao final desse Código de Ética, sendo que o termo 

constará dos arquivos e prontuários de cada colaborador. 

Estamos certos que, após ter tomado conhecimento dessas informações, a sua integração com a 

empresa e com seus companheiros de trabalho será melhor e mais fácil.

O fato de ter feito opção em trabalhar conosco nos leva a acreditar que você deseja crescer.

Tudo depende de você. O desafio está em suas mãos.

Se você acreditar que é capaz, nada se tornará impossível.

Mais uma vez, bem-vindo ao Grupo Dismafe!

 Recursos Humanos 
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   AVALIAÇÃO INTEGRAÇÃO

1. Como avalia o treinamento de Integração ao Grupo Dismafe?

(   ) Ótimo       (   ) Bom       (  ) Regular     (  ) Péssimo

2. Quem ministrou esse treinamento para vocês? 

   (    ) Gerente da loja/Encarregado  (   ) Subgerente  (   ) Colega de trabalho

3. As informações que foram transmitidas no treinamento foram:

(  ) Esclarecedoras   (  ) Pouco entendi do que foi falado   (  ) Preciso de mais informações

No que tem dúvida?

(  ) História da empresa      

(  ) Comportamentos no ambiente de trabalho 

(  ) Relacionamentos com clientes/fornecedores/concorrência 

(  ) Contrato de Trabalho  

(  ) Segurança da Informação

4. Acredita que as informações recebidas contribuirão para sua adaptação na empresa? 

(  ) Sim              (  ) Não 

5. Quais assuntos foram mais importantes para você?

(  ) História da empresa      

(  ) Comportamentos no ambiente de trabalho 

(  ) Relacionamentos com clientes/fornecedores/concorrência 

(  ) Contrato de Trabalho   

(  ) Segurança da Informação

Observações: ....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

*Atenção funcionário, encaminhe ao setor de Recursos Humanos essa avaliação sobre o Processo de Integração ela é muito importante para a 

empresa. Agradecemos a sua colaboração.
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TERMO DE COMPROMISSO DO CÓDIGO DE ÉTICA

Eu declaro ter lido e compreendido os termos deste Código de Ética. Entendo que assinando este documento con-

cordo em respeitar todas as condições e obrigações nele orientadas.

________/____/ _____ de ______________ de _______

Assinatura: __________________________________

Setor:_______________________________________

Loja:________________________________________
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