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palavra dos administradores

Este Código de Ética e Con-
duta foi formulado de acordo 
com os princípios e valores que 
regem as atividades das Em-
presas Rio Deserto e deve ser-
vir de base para que todos os 
trabalhos sejam desenvolvidos 
com efi ciência, tendo em vista 
o respeito e a atenção com as 
pessoas e o meio ambiente. 
Neste documento, estão elen-
cadas as principais atitudes 
que gostaríamos que fossem 
tomadas diante de cada situa-
ção.

Acreditamos no potencial de 
todos e esperamos contar com 
a colaboração para que nossas 
unidades sejam cada vez mais 
organizadas e unidas. Temos a 
certeza de que, se cada pessoa 
fi zer a sua parte, cumprindo 
com os seus objetivos, seja na 
empresa, na comunidade onde 
vive ou junto à família, teremos 
uma sociedade mais integrada.

Forte abraço a todos!
Heitor Agenor Zanette

Giovanni Pagnan Zanette
Valcir José Zanette

João Gabriel Pagnan Zanette
Administradores das Empresas Rio Deserto

Caros colaboradores, amigos e parceiros,



www.riodeserto.com.br  5



6  www.riodeserto.com.br

mensagem dos administradores

Negócio

Valores

Suprimento de insumos minerais.

O comportamento das Empresas Rio Deserto é o reflexo do pensamento voltado ao 
desenvolvimento socioeconômico do país. Todas as ações são tomadas na direção do crescimento, 
tanto da empresa quanto de seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros em geral.

• Inovação
• Ética
• Comprometimento
• Responsabilidade Socioambiental

Missão
Contribuir com o desenvolvimento nacional através da extração, industrialização e 
comercialização de produtos minerais, transformando recursos minerais em soluções.

Visão
Ser referência nacional no fornecimento de insumos minerais.

apresentação
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O Código de Ética e Con-
duta foi criado com o objetivo 
de orientar a realização das 
atividades profi ssionais. Este 
regulamento visa cumprir com 
a missão, visão e valores das 
Empresas Rio Deserto e deve 
servir de base para o trabalho 
de administradores, superin-
tendentes, assessores, ge-
rentes, coordenadores, pres-
tadores de serviço e todos os 
colaboradores.

O conjunto de normas des-
crito neste documento refl ete 
o compromisso com a ética e o 
profi ssionalismo, e é essencial 
para que seja mantida uma re-

objetivos

lação de cordialidade, respon-
sabilidade e confi ança entre 
todos.

As Empresas Rio Deserto 
cumprem com todas as leis e 
regulamentações aplicáveis ao 
negócio. Da mesma forma, os 
colaboradores devem conhe-
cer e cumprir os regulamentos 
internos da atividade profi ssio-
nal que executam.

Todos os colaboradores de-
vem assinar o Termo de Com-
promisso, que está anexo a 
este Código de Ética e Condu-
ta. O documento fi cará arquiva-
do nas Empresas Rio Deserto.

Algumas páginas deste 
Código de Ética e Con-
duta são ilustradas com 

o “Joanin”. O mascote 
representa a fi gura do 

fundador das Empresas 
Rio Deserto, João Zanette 

(in memoriam).
* Condições de trabalho desumanas e degradantes, bem como trabalho infantil e trabalho escravo, 
são expressamente proibidas nas Empresas Rio Deserto.
* Todas as ações das Empresas Rio Deserto são registradas no Relatório Anual de Sustentabilidade. 
Mais informações no site www.riodeserto.com.br
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mensagem dos administradores

Utilizando
o código
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utilizando o código

Independente do setor, car-
go ou unidade, ao fazer par-
te das Empresas Rio Deserto 
o colaborador compreende e 
aceita defender os valores da 
empresa e certifi ca que o Có-
digo de Ética e Conduta, assim 
como outras normas, seja efe-
tivado em todas as demandas 
de sua rotina profi ssional. 

1. Cumprir com todas as normas descritas;

2. Cooperar com colegas que tenham dúvidas quanto ao Código;

3. Apresentar comportamento exemplar e coerente com o trabalho;

4. Relatar incertezas;

5. Nunca ignorar uma ação realizada que pode violar as normas do Código;

6. Ouvir todas as sugestões e problemas expostos por um colega.

Na utilização do Código de Ética e Conduta você tem o compromisso de:

Em caso de dúvidas sobre como realizar deter-
minadas ações, pergunte ao seu superior imedia-

to ou encaminhe e-mail para
comiteinterno@riodeserto.com.br

O Comitê Interno é composto pelo Gerente da 
Unidade, e profi ssionais do departamento de Re-

cursos Humanos e do departamento Jurídico.
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Dúvidas e 
questionário
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dúvidas e questionário

Se mesmo ao consultar o Código de Ética e Conduta, o cola-
borador ainda tiver dúvidas sobre se deve ou não informar algum 
fato ocorrido nas dependências das Empresas Rio Deserto, ele 
deve responder ao seguinte questionário:

Se acreditar que a si-
tuação não respeita 
o Código de Ética e 

Conduta e os valores 
das Empresas Rio 

Deserto, o colabora-
dor tem a liberdade 
e o compromisso de 
relatar o fato ao seu 
superior imediato. 

1. O ato descumpre o Código de Ética e Conduta ou algu-
ma lei? 

2. A situação vai contra a visão, missão e valores das Em-
presas Rio Deserto?

3. O acontecimento interfere na segurança direta ou indire-
ta de alguém?

4. Como você reagiria se o fato fosse exposto na mídia?

5. Está em conformidade com seus valores pessoais?

Questionário:
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O que ocorre
quando as normas 
do código são
violadas?
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o que ocorre quando as normas do código são violadas?

Quando uma situação for 
exposta, a confi dencialidade 
do colaborador será respeitada 
e o processo de análise segui-
rá conforme a natureza e gra-
vidade da ação. É fundamental 
que a pessoa forneça todas as 
informações possíveis.

Desrespeitar o Código de 
Ética e Conduta é considerado 
um comportamento inapro-
priado, que será tratado com 
seriedade pela empresa, po-
dendo gerar ações disciplina-
res para quem as descumpre.

Se além de violar o Código de Ética e 
Conduta, o comportamento do colabora-
dor infringir uma lei, a questão será levada 

às autoridades competentes.
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O Código
de Ética
e Conduta  
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1. Nossos 
Colaboradores
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saúde e segurança

As Empresas Rio Deserto 
prezam pela saúde e segu-
rança de todos os colabora-
dores, clientes e terceirizados. 
Para realizar as atividades di-
árias, portanto, é fundamental 
o atendimento das normas de 
segurança e a utilização corre-
ta dos Equipamentos de Prote-
ção Individual – EPI.

O que você pode fazer?

As Empresas Rio Deserto possuem Ordens de Serviço de 
Saúde e Segurança e Manual de Segurança que regem todas as 
normas e que devem ser seguidas na íntegra. 

Os gestores de cada unidade são responsáveis por aplicar as 
diretrizes apontadas pelos regulamentos. É importante que o co-
laborador compreenda e respeite as normas, pois somente assim 
será possível executar as tarefas em um local seguro.

saúde e segurança
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uso de álcool, drogas e tabaco

É estritamente proibido o 
consumo de álcool, drogas ou 
tabaco nas dependências das 
Empresas Rio Deserto. Todo 
colaborador deve exercer suas 
atividades apresentando con-
duta condizente com o am-
biente profi ssional. Em casos 
de confraternizações, é funda-
mental que os colaboradores 
mantenham a moderação, não 
violando as normas deste Có-
digo.

Com o objetivo de preservar 
a saúde e a segurança dos co-
laboradores, diariamente são 
realizados testes do bafôme-
tro nas unidades das Empresas 
Rio Deserto. Além disso, se o 
colaborador for fl agrado por-
tando objetos como isqueiro e 
fósforo (subsolo) estará sujeito 
às penas da lei. 

A organização compreende 
a dependência química como 
uma doença e, por essa razão, 
se algum colaborador estiver 
nesta situação deve procurar 
por tratamento de saúde.

1. Informe ao departamento médico 
nas situações em que você esteja 
tomando remédios com prescri-
ção médica que podem afetar sua 
capacidade;

2. Apresente-se ao trabalho em 
estado apto para realizar as ativi-
dades;

3. Identifi que os sintomas de depen-
dência química e procure trata-
mento com um especialista;

4. Converse com seu superior 
imediato ou um colaborador do 
departamento Recursos Humanos 
quando houver dúvidas, sempre 
tratando as situações com respei-
to e sigilo.

Correto
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A igualdade e o respeito em 
todas as unidades das Empre-
sas Rio Deserto são fundamen-
tais. 

O que você pode fazer?

Qualifi que-se com o objetivo 
de buscar novas oportunidades 
nas unidades das Empresas Rio 
Deserto. Cumpra com os valores 
e respeite as diversidades encon-
tradas entre os colaboradores. 
Mantenha boa relação e exponha 
qualquer conduta considerada 
inadequada ao seu superior ime-
diato.

1. Certifi que-se que as escolhas referentes a promoções, empregos, 
remuneração, entre outras, sejam defi nidas em decorrência de méritos 
e questões profi ssionais;

2. Cumpra com os valores da empresa e as normas do Código de Ética e 
Conduta;

3. Respeite as diferenças entre seus colegas de trabalho;
4. Relate ao seu superior imediato qualquer caso de tratamento desuma-

no ou discriminação.

Correto

igualdade no trabalho

Correto
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assédio e bullying

Assédio

Se uma pessoa apresen-
ta comportamento ofensivo, 
intimidador e inconveniente 
com alguém, essa conduta é 
considerada assédio. Ações 
indesejadas de caráter sexu-
al, cujo objetivo é denegrir ou 
constranger uma pessoa, são 
vistas como assédio sexual. Es-
sas práticas podem ser verbais, 
não verbais ou físicas. 

Bullying

Bullying é classifi cado como 
abuso e tipo de violência que 
acontece repetidas vezes por 
uma pessoa a outra ou a um 
grupo específi co com a fi nali-
dade de intimidar ou humilhar. 
Pode ser praticado de forma 
física, verbal, social ou até psi-
cológica. Os apelidos, quando 
deixam de ser uma brincadeira 
sadia, também se enquadram 
em bullying.
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O que você pode fazer?

Tenha boa índole, seja res-
peitoso, cumpra com os valores 
da empresa, e nunca esteja rela-
cionado a situações de assédio e 
bullying. Seja acessível e exponha 
dúvidas ou opiniões quando pre-
ciso. As Empresas Rio Deserto se 
comprometem em seguir a legis-
lação tratando todos os colabora-
dores com igualdade e justiça. 

1. Respeite as diferenças e culturas 
distintas;

2. Estimule outros colaboradores a 
manter um ambiente de respeito 
e justiça;

3. Siga os valores das Empresas Rio 
Deserto e trate seus colegas com 
dignidade;

4. Relate ao seu superior imediato, 
em caso de assédio ou bullying, 
mesmo que não envolva você;

5. Esteja pronto para se adequar 
após um feedback de seus supe-
riores;

6. Mantenha comportamento res-
peitoso com clientes, fornecedo-
res e prestadores de serviços.

Correto
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2. Órgãos públicos
e comunidades
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Os colaboradores das Em-
presas Rio Deserto têm o com-
promisso de manter um víncu-
lo honesto e respeitoso com as 
comunidades e órgãos públi-
cos.

O que você pode fazer?

Quando for necessário repas-
sar informações das Empresas 
Rio Deserto aos órgãos públicos, 
entre em contato imediato com 
o departamento Administrativo/
Contábil, que tomará as devidas 
providências.

1. Trate os funcionários de órgãos pú-
blicos com cordialidade e respeito;

2. Mantenha-se afastado de ações 
com potencial risco de corrupção.

Correto

trabalhando com órgãos públicos
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contribuições e atividades políticas

As Empresas Rio Deserto 
não permitem a realização e/
ou patrocínio de eventos que 
tenham vínculo com candida-
tos a cargos públicos e políti-
cos, com o objetivo de arreca-
dar capital fi nanceiro. Também 
é proibido oferecer, de forma 
gratuita ou com qualquer van-
tagem fi nanceira, dispositivos 
ou ferramentas das Empresas 
Rio Deserto caracterizando do-
ações a partidos políticos.

O que você pode fazer?

As Empresas Rio Deserto per-
mitem que os colaboradores par-
ticipem de ações políticas fora 
do horário normal de trabalho, 
porém, cabe salientar que, nes-
tes momentos, o colaborador não 
estará representando a empresa. 
Se for necessária a realização de 
atividades a um partido ou can-
didato político durante o horário 
de trabalho, ou se o colaborador 
for candidato a um cargo políti-
co, é obrigatória a solicitação de 
licença da empresa. É importante 
ressaltar que em processos polí-
ticos o colaborador estará expon-
do suas próprias opiniões, não 
estando ligado às ideologias das 
Empresas Rio Deserto. 

1. Esclareça e exponha formal-
mente que ao realizar atividades 
políticas você está expressando 
suas próprias posições e opini-
ões e não as das Empresas Rio 
Deserto;

2. Tenha cuidado com a imagem 
das Empresas Rio Deserto e es-
teja consciente de suas atitudes 
para evitar interpretações equi-
vocadas sobre seu vínculo com 
funcionários públicos;

3. Antes de se candidatar a qual-
quer cargo público, converse 
com seu superior imediato. Se 
isso comprometer seu horário 
de trabalho nas Empresas Rio 
Deserto ou gerar um confl ito de 
interesses, solicite uma licença.

Correto
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corrupção

A teor da Lei nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), nas Em-
presas Rio Deserto é proibida 
qualquer prática de suborno 
ou atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangei-
ra envolvendo colaboradores 
que exercem atividades dire-
tamente ligadas a clientes, for-
necedores e órgãos públicos. É 
fundamental que todas as tran-
sações envolvendo as Empre-
sas Rio Deserto sejam trans-
parentes. É proibido oferecer, 
prometer, receber, entregar, 
pagar, enfi m, praticar quais-
quer dos atos insculpidos no 
art. 5º da Lei Anticorrupção que 
visem obter vantagem ou be-
nefício indevido/ilícito. A viola-
ção da Lei Anticorrupção e de 
normas internas das Empresas 
Rio Deserto que visem comba-

O que você pode fazer?

As Empresas Rio Deserto têm 
a cautela de analisar e realizar 
todas as ações para que se cum-
pram com as leis de anticorrup-
ção. Dessa forma, antes de ofere-
cer bens, patrocínios ou doações, 
é necessária a autorização dos 
administradores. 

1. Informe instantaneamente ao e-mail 
comiteinterno@riodeserto.com.br 
qualquer ato de corrupção visto nas 
Empresas Rio Deserto.

Corretoter essas práticas, pode gerar, 
além das medidas previstas 
em lei, punições disciplinares.
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As Empresas Rio Deserto 
buscam estar sempre junto às 
comunidades onde estão inse-
ridas, pois se importam com o 
bem-estar das pessoas. Além 
disso, os colaboradores são 
incentivados a participar de 
ações e projetos sociais.

O que você pode fazer?

Sempre que possível, esteja 
envolvido em projetos ou ações 
sociais, mesmo que estes não 
tenham sido desenvolvidos pelas 
Empresas Rio Deserto.

1. Considere as opiniões e perspectivas das comunidades onde você vive 
e onde estão inseridas as unidades das Empresas Rio Deserto. Converse, 
ouça as solicitações e questione sobre como está o desenvolvimento do 
local;

2. Respeite a diversidade de culturas apresentadas nas comunidades em 
que as unidades estão inseridas;

3. Todo e qualquer patrocínio relacionado aos projetos sociais e às comu-
nidades devem ser direcionados para o departamento Comunicação e 
Marketing das Empresas Rio Deserto.

Correto

envolvimento com as comunidades
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meio ambiente

As Empresas Rio Deserto 
analisam, elaboram e execu-
tam projetos para controlar os 
riscos ambientais decorrentes 
dos trabalhos de mineração. 
O trabalho da empresa é foca-
do na sustentabilidade, equili-
brando a economia, o meio so-
cial e o meio ambiente. 

Da mesma forma, espera-
se que os colaboradores man-
tenham um comportamento 
adequado em relação à preser-
vação da natureza, não apenas 
dentro das unidades, mas em 
suas próprias casas, em locais 
públicos ou em qualquer outro 
espaço.

O que você pode fazer?

O colaborador que, porven-
tura, presenciar derramamentos 
ou incidentes ambientais, deverá 
informar o caso imediatamente 
ao seu superior imediato e a àrea 
de meio ambiente. As boas práti-
cas, como jogar lixo no local cor-
reto, ajudar a manter o pátio das 
unidades sempre limpo, e usar a 
água de forma consciente, tam-
bém devem ser realizadas todos 
os dias pelos colaboradores.

1. Paralise instantaneamente todos 
os trabalhos capazes de colabo-
rar para um incidente ambiental 
ou comunitário;

2. Informe ao seu superior imedia-
to todos os casos ou possíveis 
casos de impacto ambiental nas 
comunidades onde as unidades 
estão localizadas, independente 
da causa e gravidade;

3. Verifi que e adote maneiras para 
reduzir os impactos ambientais 
relacionados às atividades das 
Empresas Rio Deserto;

4. No dia a dia, realize ações bá-
sicas de cuidados com o meio 
ambiente.

Correto

suas próprias casas, em locais 
públicos ou em qualquer outro 
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3. Relações
com terceiros
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conflito de interesse

Os confl itos de interesse se 
manifestam a partir do momen-
to em que os interesses pesso-
ais dos colaboradores passam 
a comprometer a qualidade da 
execução do trabalho. 

O que você pode fazer?

Os colaboradores devem es-
tar atentos para não deixar que 
relações pessoais e negociações 
provoquem supostos confl itos de 
interesse, pois mais cedo ou mais 
tarde a ação pode ser descober-
ta. Devem permanecer afastados 
de transações e resoluções onde 
sua participação ou presença in-
terfi ra na decisão fi nal. Caso exis-
ta alguma possibilidade real ou 
não de confl ito de interesse em 
questões fi nanceiras e externas 
que envolvam algum colabora-
dor, este deve comunicar seu su-
perior imediato. 

1. Apresente-se imparcial e profi ssional;
2. Afaste-se de processos empresarias que possam motivar confl itos 

de interesse;
3. Relate ao seu superior imediato sobre interesses fi nanceiros e ativi-

dades externas com possibilidade de gerar confl itos;
4. Pondere antes de fazer algum investimento em clientes, fornece-

dores ou concorrentes das Empresas Rio Deserto, pois indireta-
mente essa ação pode criar um confl ito de interesse;

5. Se existe algum potencial de surgir confl ito de interesse em nego-
ciações, decisões ou outras relações, mantenha-se afastado.

Correto

conflito de interesse
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recebimento de presentes e hospitalidade

Como o tópico anterior ex-
plica, é recomendável evitar 
confl itos de interesse entre de-
sejos pessoais e as atividades 
profi ssionais. Não é proibido re-
ceber presentes, com exceção 
aos casos em que se pretende 
infl uenciar alguém ou alguma 
decisão e obter vantagens. A 
prática de presentear gera um 
bom relacionamento comer-
cial. É essencial lembrar que 
em todos os casos é preciso 
avaliar a situação com atenção.

O que você pode fazer?

É proibido que qualquer um 
dos colaboradores das Empresas 
Rio Deserto ou associações de 
colaboradores solicite presentes 
para uma instituição ou pessoa 
que possua negócios com a em-
presa. Isso inclui clientes, parcei-
ros e fornecedores. 

1. Analise previamente as propostas de ofertas para evitar confl itos de inte-
resse;

2. Tenha em mente que presentes e outras ofertas entregues por um inter-
mediário são igualmente como se fossem entregues diretamente; 

3. Entenda que você precisa estar pronto para não aceitar educadamente 
propostas que não sejam adequadas e não sigam as políticas adotadas 
pelas Empresas Rio Deserto.

Correto
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A participação de fornece-
dores no desenvolvimento das 
Empresas Rio Deserto é funda-
mental. Em função disso, é pre-
ciso manter relacionamentos 
bons e honestos. Ações inade-
quadas podem gerar prejuízos 
fi nanceiros, produtivos e dene-
grir a imagem das Empresas 
Rio Deserto. 

O que você pode fazer?

Manter a honestidade e a 
justiça em qualquer ação reali-
zada. Caso haja incertezas sobre 
a seriedade de um fornecedor 
já contratado ou de um possível 
fornecedor, discuta e reavalie a 
proposta juntamente com seu 
superior imediato. 

1. Fique atento a qualquer conduta ou ação realizada por um fornecedor 
das Empresas Rio Deserto que não siga as normas e informe seu supe-
rior imediato;

2. Faça pesquisas frequentemente sobre o seu relacionamento com os 
fornecedores;

3. Verifi que se todos os itens ou serviços oferecidos estão sendo cumpri-
dos pelos fornecedores e/ou prestadores de serviços;

4. Refl ita antes de ofertar ou receber presentes;
5. Mantenha um bom relacionamento com os fornecedores e prestadores 

de serviços.

Correto

mantendo relacionamento com os fornecedores
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parceiros de negócios

As Empresas Rio Deserto 
entendem como “parceiros de 
negócios” aqueles que repre-
sentem e se relacionem com 
outras pessoas e instituições 
em nome da organização. En-
tre esses estão representan-
tes, consultores, advogados, 
contadores, consultores fi scais, 
assessores, procuradores e in-
termediários. Comportamentos 
inapropriados apresentados 
por parceiros de negócios não 
são tolerados, pois essas con-
dutas podem afetar a imagem 
das Empresas Rio Deserto.

O que você pode fazer?

Pesquise, avalie e se certifi que 
que possíveis ou reais parceiros 
de negócios cumpram com a le-
gislação. Fique atento a qualquer 
possibilidade de violação de nor-
mas das Empresas Rio Deserto 
por parte dos parceiros de negó-
cios. Antes de efetuar qualquer 
contrato, esteja convicto de que 
o parceiro de negócio é confi ável, 
respeitável, apresente boas qua-
lifi cações e que os valores cobra-
dos sejam correspondentes aos 
serviços prestados. 

1. Informe suspeitas sobre o 
comportamento inadequado 
de parceiros de negócios ao 
departamento responsável ou ao 
superior imediato;

2. Para a contratação de um novo 
parceiro de negócios, é preciso 
haver concordância e autorização 
dos responsáveis imediatos;

3. Constate que todas as práticas 
executadas por parceiros de 
negócios são adequadas;

4. Supervisione as ações e com-
portamentos dos parceiros de 
negócios.

Correto
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comunicação externa

Informações importantes 
das Empresas Rio Deserto ou 
anúncios devem ser transmiti-
dos à mídia de massa pelo de-
partamento de Comunicação 
e Marketing ou por colabora-
dores previamente autoriza-
dos. Respeitando as normas, as 
Empresas Rio Deserto podem 
fazer a divulgação de informa-
ções ou notícias relevantes à 
sociedade em seus canais pró-
prios e também na mídia.

O que você pode fazer?

Toda manifestação perante a 
opinião pública ou aos meios de co-
municação deve ser avaliada pelo 
departamento de Comunicação e 
Marketing das Empresas Rio Deser-
to. Por isso, caso lhe seja solicitada 
alguma informação da empresa, 
consulte seu superior imediato.

comunicação externa

Relacionamento com Concorrentes

As Empresas Rio Deserto mantém relação de respeito com todas 
as empresas do mesmo segmento. Ressalta-se, contudo, que os co-
laboradores não estão autorizados a divulgar informações internas 
sem o conhecimento e autorização prévia dos Administradores. Da 
mesma forma, as Empresas Rio Deserto não têm interesse em rece-
ber informações ou documentos confi denciais da concorrência, seja 
por meio dos colaboradores ou por qualquer outro meio.
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4. Uso de recursos 
da empresa



www.riodeserto.com.br  35

protegendo os bens das Empresas Rio Deserto

São considerados bens das 
Empresas Rio Deserto, as pro-
priedades físicas ou intelec-
tuais, como equipamentos, 
estruturas, capital fi nanceiro e 
informações. É preciso ter cau-
tela ao tratar de dados exclusi-
vos (pesquisas técnicas, planos 
de marketing, informações de 
atividade comercial, produção 
e processo) para que não se-
jam utilizados ou divulgados 
sem autorização. É vetado o 
empréstimo, descarte, venda 
ou doação de bens físicos sem 
autorização.

O que você pode fazer?

Preservar os bens físicos e in-
telectuais das Empresas Rio De-
serto. O uso de qualquer bem é 
estritamente voltado ao trabalho 
na empresa.

1. Comunique ao seu superior imediato ou pelo e-mail 
        comiteinterno@riodeserto.com.br qualquer possibilidade de prejuízo, 
        roubo ou fraude dos bens das Empresas Rio Deserto;
2. Previna para que pessoas sem autorização não tenham acesso às infor-

mações, estruturas e outros bens das Empresas Rio Deserto;
3. O uso dos veículos deve ser voltado somente para o trabalho nas 

Empresas Rio Deserto, sendo necessários cuidados com infrações e 
acidentes.

Correto
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segurança cibernética

Procurando manter a ética 
e o sigilo, as Empresas Rio De-
serto investem na segurança 
cibernética. Todos os dados ar-
quivados no sistema de Tecno-
logia da Informação (TI), bem 
como softwares e hardwares, 
são considerados proprieda-
des das Empresas Rio Deserto. 
Assim, é dever de todos os co-
laboradores garantir que as in-
formações estejam seguras. Se 
for comprovado que o sistema 
foi utilizado de forma indevida 
ou para acesso de conteúdo 
impróprio, o colaborador pode 
receber uma medida discipli-
nar ou ser notifi cado pelas au-
toridades competentes.

O que você pode fazer?

Os colaboradores das Em-
presas Rio Deserto devem estar 
cientes de que a utilização do sis-
tema de internet deve ser exclu-
sivamente para o trabalho e que 
as informações devem ser trata-
das de forma confi dencial.

1. Informe ao departamento de 
Tecnologia da Informação (TI) 
sobre qualquer comportamento 
ou utilização indevida do sistema 
das Empresas Rio Deserto;

2. Comunique ao responsável pelo 
departamento de Tecnologia da 
Informação (TI) quando estiver 
recebendo e-mails não solici-
tados ou desconhecidos com 
arquivos anexos ou links que 
apresentem suspeitas; 

3. Avise ao responsável pelo de-
partamento de Tecnologia da 
Informação (TI) quando houver 
roubo ou perda de dados;

4. Não instale softwares sem au-
torização do departamento de 
Tecnologia da Informação (TI);

5. Certifi que-se que informações 
importantes não sejam acessa-
das sem autorização.

Correto
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As Empresas Rio Deserto 
compreendem como informa-
ções privilegiadas todos os da-
dos que não estejam disponí-
veis para o acesso de qualquer 
pessoa, e cuja distribuição po-
deria gerar transtornos aos ne-
gócios. 

O que você pode fazer?

Evite repassar informações 
que possam prejudicar o anda-
mento dos negócios das Em-
presas Rio Deserto. Preserve a 
confi dencialidade de qualquer 
informação que envolva as Em-
presas Rio Deserto.

1. Informe seu superior imediato de qualquer informação privile-
giada que tenha sido divulgada sem autorização;

2. Avalie as informações que você tenha conhecimento sobre ne-
gociações, aquisições, projeto ou qualquer outra operação que 
envolva as Empresas Rio Deserto, e não as passe adiante.

CorretoCorreto

informações privilegiadas
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glossário

Assédio: Ação ou comportamento vis-
to como intimidador, inconveniente ou 
ofensivo por parte de quem recebe.

Assédio sexual: Qualquer conduta in-
desejada de caráter sexual realizada 
de forma verbal, não verbal ou física, 
com intuito de constranger, denegrir 
ou criar um ambiente humilhante a 
uma pessoa.

Bullying: Uma forma de violência re-
petitiva, podendo ser física ou verbal, 
com objetivo de humilhar ou intimidar 
uma pessoa ou um grupo de colegas.

Conflito de interesses: Circunstân-
cias em que o colaborador apresenta 
interesses secundários em atividades 
específicas, dessa forma, podendo 
afetar ou persuadir seu julgamento e 
comportamento.

Corrupção: Atitudes das quais utili-
zam-se do poder ou autoridade para 
corromper algo ou alguém, conseguir 
vantagens, receber recursos financei-
ros de terceiros ou desviar dinheiro 
público ou de empresas.

Direitos humanos: Direitos definidos 
com propósito de assegurar os valo-
res de uma pessoa, como a dignidade, 
igualdade, liberdade e solidariedade, 
sem distinguir por raça, sexo ou reli-
gião.

Discriminação: Atitudes injustas, que 
acontecem de forma intencional ou 
não, que diferenciam uma pessoa 
pela sua cor, deficiência, nacionalida-
de, raça, religião ou sexo. 

Drogas ilícitas: Substâncias ou me-
dicamentos considerados ilegais e 
proibidos, como maconha, cocaína, 
heroína, anfetaminas, LSD, outros alu-
cinógenos e tranquilizantes sem pres-
crição médica.

Fraude: Ação intencional praticada 
visando benefícios pessoais ou de 
terceiros com possibilidades de oca-
sionar perdas financeiras, como a fal-
sificação de produtos, documentos e 
marcas.

Violação: Condutas de uma pessoa 
que descumprem as normas da em-
presa gerando uma ação disciplinar. 
Estão incluídas nessas ações: ativida-
des comerciais desonestas, conflitos 
de interesses, apropriação indevida de 
recursos da empresa, assédio, fraudes 
e atos antiéticos. 
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mensagem dos administradores


