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COMPLIANCE

Mesmo trabalhando de casa (home o�ce), todos
os colaboradores devem exercer suas atividades
em conformidade com as diretrizes do Código de
Conduta da empresa, em todos os seus termos,
mantendo um elevado padrão ético de trabalho,
alinhado com a legislação e normas internas,
zelando pela imagem e integridade da empresa;
Políticas institucionais, processos internos e
instruções de trabalho também devem ser
seguidas;
Atenção às determinações excepcionais de sua
empresa em meio à crise sanitária vivenciada com
a pandemia do Coronavírus – algumas de suas
rotinas podem ser alteradas;
Se em momentos de crise o stress corporativo
aumenta, todos devem zelar por um ambiente de
trabalho respeitoso e saudável;
Atenção redobrada na operação: saúde, segurança
e meio ambiente, sempre;
Havendo dúvidas sobre como se portar em uma
situação excepcional ocasionada pela crise do
Coronavírus e relacionada ao tema Conformidade,
institucional ou legal, entre em contato com o
responsável pela área de Compliance, com o
Departamento Jurídico ou com seu gestor.

PROTEÇÃO
DE DADOS

Se você ou sua equipe estão trabalhando de casa, �quem atentos para
não compartilharem, ainda que involuntariamente, informações
estratégicas da empresa ou dados clientes, fornecedores e
colaboradores com seus familiares ou amigos;
Caso tenha à sua disposição um computador e/ou celular corporativo
para o desempenho de suas funções, não utilize equipamentos
particulares para executar seu trabalho; da mesma forma, utilize seu
e-mail corporativo e não o particular para �ns pro�ssionais;
Se tiver levado para casa documentos contendo informações
corporativas estratégicas ou dados de terceiros relevantes para seguir
com seus afazeres, importante que zele pela integridade desse material
evitando a perda ou divulgação acidental;
Atenção à utilização de redes de internet wi-� públicas ou domésticas:
reforce a segurança de seus sistemas, equipamentos e redobre a atenção
no armazenamento de dados;
Da mesma forma, siga todas as recomendações de sua área de TI quando
acessar sistemas e ambientes corporativos de forma remota, como o
GED , via VPN;
Informações compartilhadas em reuniões virtuais via plataformas on-line
também merecem atenção: certi�que-se que todos os participantes
podem ter acesso aos dados apresentados.

