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 O compromisso da nossa empresa com os mais altos padrões de 
conduta ética é conhecido por todos e agora estamos elevando este 
compromisso a um novo patamar de comprometimento, com a 
apresentação do nosso Código de Ética e Conduta. 

 Fundamentado nos valores da transparência, responsabilidade, 
dedicação e profissionalismo, este documento se aplica a todos os 
funcionários, prestadores de serviços e fornecedores das unidades de 
negócio da Soluções Integradas Verdes Vales Ltda. Ele nos ajudará a 
atuar de maneira mais responsável e coerente com os nossos valores e 
esclarecerá algumas questões jurídicas importantes.

 O Código de Ética e Conduta não esgotará todas as situações 
delicadas com as quais poderemos nos deparar, mas certamente nos 
orientará para esclarecer as dúvidas sobre o que é correto fazer ou não 
fazer em nossa atuação. Lembramos que o Comitê de Ética e Compliance 
da Soluções Integradas Verdes Vales Ltda deverá ser consultado para o 
esclarecimento de dúvidas e para o relato de condutas inapropriadas, 
mediante o uso do Canal Direto de Conformidade, com garantia de 
confidencialidade.

 Frisamos que a promoção de padrões éticos de conduta está 
alinhada com as melhores práticas de gestão da nossa empresa e é um 
ponto fundamental para prosseguirmos em nossa trajetória de sucesso, 
rumo a um crescimento sustentado ao longo dos próximos anos. 
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VALORES DA NOSSA EMPRESA

      Valores são os marcos éticos que utilizamos para orientar 

a nossa conduta. Na Soluções Integradas Verdes Vales Ltda, orientamos 
de acordo com quatro valores fundamentais:

DEDICAÇÃO

Foco nos clientes, colaboradores e na comunidade;

TRANSPARÊNCIA

Clareza e objetividade em nossas relações;

RESPONSABILIDADE

Comprometimento com o resultado do negócio;

PROFISSIONALISMO

Busca da excelência.

          

        
 Recomendamos que você siga três passos para decidir se uma ação ou 
conduta é adequada, em qualquer circunstância:

Se você estiver em dúvida, pergunte ao seu gestor ou encaminhe uma consulta ao 
Canal Direto de Conformidade. 

i Verifique 
se está de 

acordo com a 
legislação;

ii          Verifique se 
           está de acordo 

           com este Código 
           e, quando aplicável, 
           com outras políticas 

           internas da 
           empresa;

iii Analise se 
está de acordo 
com os valores 

da Verdes Vales. 

1. ATUANDO DE MANEIRA ÉTICA EM TODAS AS SITUAÇÕES
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 Todos os funcionários, prestadores de serviços e fornecedores da 
Soluções Integradas Verdes Vales Ltda, têm o dever de conhecer as leis e 
regulamentos aplicáveis às suas atividades profissionais, incluindo as 
políticas internas na empresa, devendo agir de acordo com os mesmos. 

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda tem o compromisso de 
registrar todas as transações contábeis e financeiras em seus relatórios e 
balanços de modo correto, verdadeiro e completo, assegurando a 
transparência necessária às suas demonstrações contábeis. É um dever 
dos nossos funcionários, prestadores de serviços e fornecedores reportar 
qualquer prática que possa comprometer a veracidade dessas 
demonstrações. 

 

 
 

 
 A honestidade e a transparência na relação com os clientes são 
indispensáveis para os nossos negócios. Ao anunciar ou ofertar produtos, 
nossos funcionários e prestadores de serviços devem evitar a utilização de 
informações que não sejam verdadeiras e/ou fazer promessas que 
sabidamente não poderão ser cumpridas. 

 1.1 Conformidade com leis e regulamentos

 1.2 Relações com clientes
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1.3 Relações com órgãos do Governo

 
 As relações da Soluções Integradas Verdes Vales Ltda com 
quaisquer órgãos governamentais são pautadas pela estrita observância, 
dentre outras, das normas previstas na Lei Anticorrupção (Lei no 
12.846/13) e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92). 
Frisamos que a violação destas leis pode resultar em pesadas sanções 
administrativas e judiciais para a empresa e também para os indivíduos 
nelas envolvidos.
 
 Desse modo, são inaceitáveis práticas que envolvam prometer, 
oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público ou a terceira pessoa a ele relacionada. São igualmente 
inaceitáveis quaisquer práticas tendentes a frustrar ou fraudar, mediante 
ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
de uma licitação pública ou a execução de contrato dela decorrente. 

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda caracteriza-se pela 
absoluta neutralidade partidária e político-ideológica nas suas relações 
de negócios, não se admitindo favorecimentos ou discriminações em 
virtude de orientação partidária ou ideológica. 

 
 
 

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda valoriza a participação 
em associações e sindicatos legalmente constituídos, respeitando os 
princípios das entidades de classe das quais é participante. Os seus 
funcionários terão respeitada a liberdade de decisão sobre a participação 
sindical e serão observados os termos de convenções coletivas. 

1.4 Relações com partidos políticos e candidatos

1.5. Relações com sindicatos e associações
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1.6 Relações com fornecedores e prestadores de serviços

 A  dtransparência e o profissionalismo evem ser os principais 
vetores nas tratativas com fornecedores e prestadores de serviços. Os 
critérios de necessidade, preço, qualidade e expertise e os termos e 
condições do negócio devem ser ao únicos levados em consideração 
para fins de escolha e contratação. 

 Nossos funcionários não devem negociar com fornecedores e 
prestadores de serviços em troca de benefícios ou vantagens pessoais. 
Adicionalmente, verifique as seções 1.9 Conflitos de Interesse e 1.10 
Presentes e Entretenimento. 
 

 A transparência é o vetor mais importante nas relações entre a 
Soluções Integradas Verdes Vales Ltda e os seus sócios. A empresa adota 
um elevado padrão de governança no âmbito das relações societárias, 
estabelecendo quais são os direitos e obrigações entre os sócios e destes 
para com a Soluções Integradas Verdes Vales Ltda e impondo uma rígida 
separação entre o patrimônio e as transações financeiras da empresa e da 
pessoa física dos seus sócios. 

 
 A participação da Soluções Integradas Verdes Vales Ltda em 
processos de fusões, aquisições, reorganizações societárias ou no 
estabelecimento de parcerias será efetuado com a devida diligência na 
análise de documentos e verificação de eventuais irregularidades e atos 
ilícitos. As situações em desacordo com os preceitos deste Código ou 
com a legislação vigente deverão ser imediatamente comunicadas aos 
responsáveis pela operação ou ao Comitê de Ética e Compliance.

1.7 Relações com sócios

1.8 Operações societárias e parcerias



Você contrata um prestador de serviços 
da Verdes Vales (um eletricista ou 
encanador, p. ex) para lhe prestar um 
serviço particular e isso lhe impede de 
tomar decisões imparciais na empresa;

Você utiliza informações confidenciais 
da Verdes Vales em atividades particulares;
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Você possui outro emprego que afeta 
seu desempenho na Verdes Vales ou 
leva-o a fazer uso indevido dos recursos 
da empresa (p.ex. computadores e 
impressoras);

 Potenciais conflitos de interesse podem surgir quando interesses 
pessoais do colaborador influenciam, direta ou indiretamente, sua 
atuação profissional e suas decisões na empresa. Podemos ilustrar essas 
situações com os seguintes exemplos:
 
 
 

 

 
 

 

 
 Estes conflitos são mais comuns nos casos em que o colaborador 
ocupa uma posição que possui poderes de decisão ou influência em 
transações de negócios ou que tenha acesso a dados confidenciais da 
empresa. É um dever do colaborador reportar possíveis conflitos de 
interesse ao seu gestor ou ao Comitê de Ética e Compliance, para 
avaliação. 

1.9 Conflitos de interesse
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1.10 Presentes, brindes e entretenimento

 Nas relações de negócios frequentemente recebemos ou 
ofertamos presentes, brindes ou convites para eventos de 
entretenimento (corporativos, esportivos, culturais, etc.). Trata-se de uma 
prática natural, mas precisamos ter cuidado para que não seja utilizada 
como meio de influência indevida nas relações de negócios. 

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda proíbe a oferta e o 
recebimento de presentes brindes ou convites para eventos, que ,  
possam ser percebidos como tentativas de suborno para obter 
vantagens negociais indevidas . Normalmente, consideram-se 
aceitáveis brindes e presentes de valor equivalente a até U$ 100 (cem 
dólares americanos) ou itens que contenham uma marca corporativa e 
são distribuídos para o público em geral. 

 Despesas de terceiros somente serão custeadas pela Soluções 
Integradas Verdes Vales Ltda mediante autorização expressa das 
instâncias superiores da empresa e desde que estejam diretamente 
ligadas a estratégias comerciais e visem o fomento de relacionamentos 
de longo prazo, baseados em aspectos éticos e de integridade. Não é 
permitido o custeio de despesas com bebidas alcoólicas e cigarros. 
 
 Caso você receba uma oferta que considere inadequada, recuse-
a educadamente, manifestando seu apreço pelo ofertante e explicando que 
a Verdes Vales não permite que você a aceite. Em caso de dúvida, consulte o 
seu gestor ou encaminha uma consulta pelo Canal Direto de Conformidade.
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1.11 Tratamento de informações confidenciais

 Os funcionários, prestadores de serviços e fornecedores da 
Soluções Integradas Verdes Vales Ltda devem tratar as informações 
sigilosas da empresa de forma confidencial. Deve ser considerada 
confidencial qualquer informação que possa causar prejuízo à empresa 
se indevidamente divulgada, tais como:

 
 
 

 

A divulgação destas informações ou o seu uso para benefício pessoal não 
são permitidos. 

Planos estratégicos de negócios, investimentos, aquisições e 
expansão da empresa, ainda não divulgados ao público;

Informações pessoais, logins e senhas de funcionários, 
prestadores de serviços, clientes ou de empresas com 
as quais a Soluções Integradas Verdes Vales Ltda.

Resultados financeiros;

CONFIDENCIAISINFORMAÇÕES

NÃO PODEM 

SER DIVULGADAS
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1.12 Uso de bens e recursos tecnológicos da empresa

 Nossos funcionários e prestadores de serviços devem cuidar dos 
bens da empresa como se fossem seus próprios bens e utiliza-los de 
maneira apropriada, ou seja, para os propósitos de negócio da Soluções 
Integradas Verdes Vales Ltda. O mesmo cuidado se estende para a 
utilização dos recursos de tecnologia (e-mail, senhas, internet, intranet, 
etc.) disponibilizados pela empresa. 

 É proibido o uso pessoal dos recursos de tecnologia e internet da 
empresa ou o seu uso de modo ilegal e antiético. Isto inclui o acesso a 
transmissão e o armazenamento de materiais impróprios, tais como 
downloads e softwares piratas, materiais pornográficos, ofensivos ou 
depreciativos e etc. Estão igualmente proibidos o acesso a jogos, 
“correntes” e “pirâmides”, assim como o acesso a softwares de 
comunicação pessoal. 

 Cada um de nossos funcionários e prestadores de serviços é 
responsável pelo seu próprio login e pelas suas senhas de acesso aos 
sistemas da empresa, sendo vedado fornece-los para terceiros, inclusive 
para colegas de trabalho.
  

 
 Os funcionários e prestadores de serviços da Soluções Integradas 
Verdes Vales Ltda devem zelar pela reputação e pela boa imagem da 
empresa, comportando-se adequadamente em quaisquer ambientes ou 
situações. Atitudes contrárias aos princípios éticos e regras de conduta 
mencionados neste Código ou na legislação vigente, mesmo fora do 
ambiente de trabalho, são passíveis de avaliação pela empresa. 

1.13 Conduta fora da empresa
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 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda pauta sua atuação pela 
garantia ao respeito e dignidade de todos os seus colaborados, proibindo 
qualquer forma de abuso, assédio, preconceito ou discriminação de cor, 
étnica, sexual, religiosa ou atinente à condição física, mental ou social da 
pessoa.  

2. VALORIZANDO E RESPEITANDO AS PESSOAS

2.1 Respeito e dignidade no ambiente de trabalho

PROÍBE-SE

 qualquer conduta 

que vise ao 

assédio ou 

humilhação 

de outra pessoa. 

  Proíbe-se, igualmente, o constrangimento 
para obter vantagem ou favorecimento sexual, 
especialmente quando se vale de posição 
hierárquica, ascendência ou outra condição de 
autoridade na empresa. Tais condutas podem 
configurar e crime perante a legislação brasileira 
devem ser imediatamente reportadas ao Canal Direto 
de Conformidade. 
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2.2. Condições humanas de trabalho

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda não aceita condições 
de trabalho degradantes ou desumanas, ou que violem direitos 
fundamentais, tais como o trabalho infantil ou forçado. 

 

 Todos os nossos funcionários, prestadores de serviços e 
fornecedores devem assumir a segurança no ambiente de trabalho como 
um compromisso pessoal. Quaisquer situações que resultem no 
comprometimento da segurança do trabalho devem ser reportadas 
imediatamente ao gestor da área envolvida, para encaminhamento e 
solução. 

  

 
 

 O respeito à privacidade de nossos funcionários e prestadores 
de serviço é um valor importante para a Soluções Integradas Verdes 
Vales Ltda, assim, a empresa somente requer, obtém ou utiliza 
informações pessoais na medida em que são necessárias à adequada 
gestão dos seus negócios, sempre em conformidade com a legislação 
aplicável. 

2.3 Saúde e segurança no trabalho

2.4. Privacidade dos dados pessoais

VERDES VALES Jonh Deere

Óculos de Segurança

Protetor Auditivo

Luvas

Uniforme

Respirador

Calçado de Segurança
com bico de Proteção

Sinto de Segurança
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3. CRESCENDO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL

3.1 Responsabilidade social e relações com a comunidade

 A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda valoriza o trabalho 
voluntário em ações sociais, culturais e comunitárias, como forma de 
desenvolvimento pessoal e de agregação de valor à comunidade e à 
empresa. No entanto, não serão aceitas parcerias no campo social que 
possam influenciar e/ou comprometer as relações profissionais e 
comerciais do colaborador com a nossa empresa. Adicionalmente, 
consulte também o item 1.9  Conflitos de interesse. 
 Por meio de uma parceria com a Fundação John Deere, a 
empresa promove campanhas de cunho social em benefício de 
instituições assistenciais sediadas em nossas regiões de atuação.
 

 
 A preservação do meio-ambiente é um compromisso da 
Soluções Integradas Verdes Vales Ltda. Nossas atividades seguem a 
legislação aplicável à matéria e são pensadas para minimizar riscos e 
impactos ambientais. Nossos funcionários, prestadores de serviços e 
fornecedores têm o dever de fazer um uso responsável dos recursos 
naturais, evitando os desperdícios. 

3.2 Responsabilidade ambiental
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4. REPORTANDO DÚVIDAS E CONDUTAS AO CANAL DIRETO DE 
CONFORMIDADE. 

 As previsões deste Código não esgotam todos as situações que 
possam levantar dúvidas quanto ao que é eticamente adequado fazer 
ou não fazer. Por isso é importante que quaisquer dúvidas sejam 
encaminhadas, em um primeiro momento, ao seu gestor e caso elas 
persistam encaminhe-as ao nosso Canal Direto de Conformidade, no site 
www.verdesvales-rs.com.br, onde também pode ser encontrado a cópia 
deste código.
 
 Condutas que violam este Código e/ou impliquem em 
desvios éticos devem ser reportadas ao Canal Direto de 
Conformidade. O Canal está disponível 24 horas por dia e é uma 
ferramenta confidencial: não é necessário identificar-se para utiliza-lo e 
a matéria será tratada de forma sigilosa pelos canais competentes da 
empresa. Lembre-se que o Canal Direto de Conformidade deve ser 
utilizado com responsabilidade e boa-fé. 

 Lembre-se que violações às normas deste Código podem 
resultar na aplicação de penalidades previstas nas normas disciplinares 
internas da empresa. 
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