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Código de Conduta
1. Princípios Organizacionais
Em comprometimento com a qualidade, temos como princípio o desenvolvimento e a realização de
empreendimentos imobiliários visando a qualidade de vida e bem-estar dos nossos clientes, assim
como a qualidade do produto a eles entregue e sua satisfação, buscando sempre o atendimento
de suas necessidades e expectativas, respeitando o meio ambiente, através da busca pela redução
dos impactos ambientais da produção e também do ciclo de vida dos produtos. No entanto, sem
esquecer da satisfação e realização dos nossos colaboradores e do bom relacionamento e parceria
com todos os fornecedores.
Ao mesmo tempo, buscamos continuamente a otimização de todos os processos produtivos, de
forma a melhorar a produtividade e competitividade, porém sem abrir mão da qualidade e da
segurança para sua execução, mantendo em destaque o reconhecimento da marca e dos produtos.

1.1. Missão
“Viva melhor todos os dias”
 Proporcionamos uma vida melhor para os clientes, oferecendo-lhes casas inspiradoras a um
preço justo;
 Proporcionamos uma vida melhor para nossos funcionários, oferecendo-lhes um ambiente para
que aprendam e ensinem, cresçam e participem de uma grande causa;
 Proporcionamos uma vida melhor para nossos fornecedores e parceiros, trabalhando juntos em
um contexto de confiança e apoio mútuo, aonde todos ganham;
 Proporcionamos uma vida melhor para nossos investidores, oferecendo retornos atrativos
através de nossos projetos;
 Proporcionamos uma vida melhor para as comunidades em que trabalhamos, através do
desenvolvimento sustentável, da criação de empregos e do pagamento de nossos impostos.

1.2. Visão
Ocupar uma posição de destaque no mercado imobiliário nacional através sua plataforma integrada
de incorporação, construção e gestão de ativos imobiliários.

1.3. Valores
 Equipe: Acreditamos que juntos podemos fazer mais que cada um isoladamente e
reconhecemos a contribuição individual de cada um;
 Comprometimento: Acreditamos que todos devem ter responsabilidade sobre seu trabalho e
devem compartilhar o sucesso econômico da empresa;
 Ousadia: Acreditamos na melhoria contínua, na inovação e no rompimento das barreiras do que
pode ser feito;
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 Execução: Acreditamos que somente uma boa execução viabiliza uma boa estratégia, por isso
investimos na capacitação do nosso pessoal;
 Diversão: Por último, mas não menos importante, temos orgulho do que fazemos e de quem
somos e nos divertimos com nosso trabalho.

2. Abrangência de Aplicação
As regras de conduta previstas neste código deverão ser cumpridas por todos os que atuam na
HausBau S.A., suas Subsidiarias e Parceiras (HausBau Vendas e Já Crédito) (em conjunto,
“Empresas”), assim como, pelo os que interagem com as “Empresas”, sem distinção de nível
hierárquico.

3. Princípios de Gestão
Harmonizar as expectativas dos clientes e usuários com a busca de resultados empresariais e de
desenvolvimento de nossos colaboradores, com transparência, ética e qualidade.
Acreditamos que ética pessoal e a empresarial são inseparáveis. Portanto, a conduta esperada de
cada colaborador deve expressar a identidade organizacional da empresa, orientando o teor e a
tomada de decisões. Além de que acreditamos que padrão individual de valores deve ser
compatível com o das “Empresas”.
Nesse sentido, este Código busca estabelecer os princípios éticos e de conduta que deverão ser
observados pelos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços, a fim de que atuem de
forma integrada e coerente na condução de suas relações e negócios com os diferentes públicos
de interesse, garantindo articulação para o sucesso comum de forma ética e transparente.

4. Objetivos
Este código tem como principal objetivo ser a referência para as atitudes e comportamento de cada
colaborador das “Empresas”, de forma que todos atuem pautados pelos mesmos valores e
princípios éticos. Assim compões este objetivo:
 Fortalecer a reputação e a imagem interna e externa das “Empresas”, de seus profissionais,
caracterizando suas atitudes como corretas, justas, adequadas e voltadas para o bem comum;
 Consolidar os valores das “Empresas” por meio de sua prática permanente;
 Definir diretrizes e parâmetros de código de ética a serem observados nas relações com os
colaboradores, clientes, acionistas, comunidades, concorrentes, empresas coligadas,
fornecedores, prestadores de serviços, meio ambiente, governos e demais partes interessadas;
 Criar mecanismos de consulta à conduta ética esperada dos colaboradores, fornecedores e
prestadores de serviço.

5. Condutas e Compromissos dos Colaboradores
A fim de satisfazer os princípios definidos neste Código de Conduta, os colaboradores devem:
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 Buscar a excelência no dia a dia de trabalho, nos serviços que prestamos, na qualidade do
produto entregue e no alcance de nossas metas de negócios e financeiras;
 Evitar qualquer conflito entre os interesses de negócio e os interesses pessoais, de forma a não
obter ou oferecer vantagens indevidas decorrentes da função ou cargo que ocupa;
 Jamais obter receita proveniente de participação em sociedade ou trabalho de qualquer
natureza em que direta ou indiretamente esteja envolvido as “Empresas”, seus acionistas e
suas participações;
 Manter um ambiente de trabalho seguro e protegido, por meio do cumprimento das políticas
ambientais e dos programas de saúde e segurança;
 Cultivar uma aparência pessoal e vestuário que não agridam os valores predominantes da
cultura onde atua e jamais realizar qualquer tarefa sob efeito do álcool ou substâncias
psicotrópicas;
 Preservar a confidencialidade das informações não públicas relativas aos negócios e mercado,
assumindo o compromisso de não usar, em benefício pessoal ou de terceiros, quaisquer dados
estratégicos a que tiver acesso;
 Manter em sigilo as informações confidenciais e estratégicas, inclusive após o término do
contrato de trabalho. Portanto, não devem ser divulgadas informações/documentos, tais como:
o Contratos celebrados;
o Preços dos serviços prestados;
o Desenvolvimento de novos métodos e processos;
o Ações de marketing elaboradas;
o Informações pessoais dos colaboradores, inclusive remuneração;
o Operações societárias nas quais as “Empresas” estejam envolvidas;
o Novos projetos que estão sendo prospectados e eventuais propostas elaboradas;
o Usuários e senhas pessoais dos sistemas de informática das empresas;
o Custos e dados financeiros das empresas;
 Não conceder entrevistas ou depoimentos para mídia externa em geral (emissoras de TV,
rádios, jornais, revistas, redes sociais, etc.) sem previa autorização da diretoria.
 Elaborar os registros contábeis, relatórios internos e divulgações externas, de modo completo,
preciso e confiável, contendo informações atualizadas, exatas, verdadeiras e íntegras;
 Utilizar o correio eletrônico, internet e mídias sociais, de acordo com as diretrizes dispostas em
lei e nas normas internas de segurança da informação (Anexo A), assinadas no processo
admissional;
 Cumprir com as leis, regras e regulamentos que regem as operações de negócios, com especial
atenção às normas relativas às transações com partes relacionadas;
 Pautar as relações com todas as partes interessadas pelo mais alto padrão ético e baseado no
princípio de transparência, evitando qualquer forma de discriminação ou injustiça;
 Garantir nas relações com concorrentes ou fornecedores, os princípios da livre concorrência;
 Informar a contratação de parentes aos seus superiores imediatos e à área de Recursos
Humanos.
Obs.: O parentesco entre colaboradores não é obstáculo para que façam parte das equipes,
desde que tragam benefícios a operação da empresa;
 Engajar suas equipes, enquanto líderes, na aplicação deste Código de Conduta, tanto na
adoção de postura exemplar, como na participação ativa para disseminar e exigir o cumprimento
de boas práticas de conduta ética;
 Jamais fazer campanha política ou solicitar recursos de outro(s) colaborador(es) a qualquer
candidato ou partido político dentro do ambiente de trabalho e durante as horas de expediente;
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 Manter relacionamento com autoridades, políticos e agentes públicos pautado por atitudes
transparentes, profissionais e éticas, comunicando imediatamente à direção da empresa e/ou
comitê de conduta, qualquer forma de solicitação ou pressão por parte de agente público, que
não correspondam a essas definições;
 Jamais fazer campanha sindical dentro do ambiente de trabalho e durante as horas de
expediente;
 Zelar pelo bom e correto uso de bens, veículos em geral, computadores, notebooks, celulares,
instalações, equipamentos operacionais e ferramentas de trabalho das “Empresas”, utilizandoos em benefício exclusivo destas e evitando desperdício;
 Não manter outros empregos ou qualquer atividade paralela, durante o horário de expediente
que venham a prejudicar sua atuação profissional ou entrar em conflito com os interesses das
“Empresas”;
 Limitar o recebimento e o oferecimento de presentes e brindes a clientes, fornecedores e
prestadores de serviços, somente para os de valores não significativos, que não caracterizem
qualquer tipo de influência nas decisões relativas às suas atividades e funções;
 Respeitar a propriedade intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos
desenvolvidos por colegas, independentemente de sua posição hierárquica;
 Comunicar obrigatoriamente ao seu superior imediato, caso uma empresa que tenha um
familiar, sócio ou funcionário, venha a habilitar-se a prestar serviços ou realizar negócios com
as “Empresas”, se isentando através de documento formal, da relação comercial/contratual
entre as partes e não podendo ser integrante da equipe gestora do contrato de fornecimento ou
prestação de serviços;
 Reportar ao seu superior imediato e à área de Recursos Humanos quando se deparar com uma
situação na qual o seu interesse pessoal conflite com o interesse da empresa;
 Respeitar a diversidade e desenvolver um ambiente em que todos os colaboradores, incluindo
terceiros, sejam tratados com respeito e cortesia, não praticando condutas que causem
constrangimento ou intimidação, como ameaça, chantagem, falso testemunho, assédio moral,
assédio sexual, insultos, exposição ao ridículo, ofensas, insinuações, discriminação, seja por
raça, nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade, religião, posição social, opinião, convicção
política, função, ou qualquer outro fator de diferenciação individual;
 Comunicar qualquer violação deste Código de Conduta, devendo ser informado ao Comitê de
Conduta, através dos canais de comunicação mencionados no item 14 deste documento.

6. Condutas e Compromissos dos Fornecedores e Prestadores de
Serviços
A fim de satisfazer os princípios definidos neste Código de Conduta, os fornecedores e prestadores
de serviços devem:
 Preservar a confidencialidade das informações não publicas relativas aos negócios e mercado,
assumindo o compromisso de não usar, em benefício pessoal ou de terceiros, quaisquer dados
estratégicos a que tiver acesso;
 Cumprir com as leis, regras e regulamentos que regem as operações de negócios das
“Empresas”;
 Pautar as relações pelo mais alto padrão ético e baseado no princípio de igualdade, justiça e
transparência, evitando qualquer forma de discriminação ou injustiça;
 Comunicar obrigatoriamente às áreas de contratação de fornecedores ou prestadores de
serviços, quando algum dos familiares (pais, filhos, irmãos, cônjuges, companheiros, primos,
etc.) de colaboradores do seu corpo técnico, gerencial e/ou comercial, venha a se tornar
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colaborador em uma das “Empresas”. Sendo que este novo colaborador deverá, no ato da
admissão, se isentar através de documento formal, da relação comercial/contratual entre as
partes e não poderá ser integrante da equipe gestora do contrato de fornecimento ou prestação
de serviços;
Limitar o oferecimento e recebimento de presentes e brindes aos colaboradores das “Empresas”
e aos seus respectivos clientes finais, sendo permitido apenas os de valores não significativos
(agendas, calendários, livros e materiais de escritório institucionais), que não caracterizem
qualquer tipo de influência nas decisões relativas às condições comerciais/contratuais;
Assegurar um ambiente em que todos os seus colaboradores, incluindo terceiros, sejam
tratados com respeito e cortesia, aceitando a diversidade e combatendo todas as formas de
preconceito, tais como condutas que causem constrangimento ou intimidação, como ameaça,
chantagem, falso testemunho, assédio moral, assédio sexual, insultos, exposição ao ridículo,
ofensas ou insinuações, discriminação, seja por raça, nacionalidade, sexo, orientação sexual,
idade, religião, posição social, opinião, convicção política, função, ou qualquer outro fator de
diferenciação individual;
Repudiar o trabalho infantil e qualquer forma de trabalho forçado que reduza o homem à
condição de escravidão ou equivalente;
Comunicar qualquer violação deste Código de Conduta, quanto aos conceitos de ética e
conduta definido no mesmo, ao Comitê de Conduta através dos canais de comunicação
mencionados no item 14.

7. Condutas e Compromissos das “Empresas”
7.1. Com os atuais e potenciais clientes
 Salvaguardar informações sensíveis, privadas ou confidenciais a que tiver acesso;
 Ter relação transparente e pautada por princípios éticos;
 Pautar a atuação com base na melhoria contínua da qualidade dos serviços e nos avanços
tecnológicos;
 Perpetuar as “Empresas” no papel de agente contribuidor para a elevação dos padrões de
serviços prestados nos mercados em que atua;
 Repudiar ações consideradas anticompetitivas, monopolistas ou contrárias às boas práticas de
mercado ou que se caracterizem como violação dos princípios da livre concorrência;
 Tratar os Clientes com honestidade, ética e transparência, respeitando todas as condições
contratuais, não procurando obter vantagens indevidas nos contratos celebrados;
 Não estabelecer relações comerciais com empresas que não compartilham de seus padrões
éticos e de conduta e que, comprovadamente, falhem no cumprimento da legislação.

7.2. Com os colaboradores
 Promover condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e
familiar de todos;
 Garantir a segurança e saúde no trabalho, disponibilizando programas de treinamento e todas
as condições e equipamentos necessários para o bom exercício da atividade;
 Assegurar o direito de recusa de seus colaboradores, aceitando a suspensão de suas
atividades, caso haja situação de risco grave e iminente à vida ou à integridade física sua e/ou
de outros;
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 Respeitar a vida pessoal e a privacidade de cada colaborador, mantendo a confidencialidade
de suas informações médicas, funcionais e pessoais;
 Assegurar um ambiente em que todos os colaboradores, incluindo terceiros, sejam tratados
com respeito e cortesia, aceitando a diversidade e combatendo todas as formas de preconceito,
tais como, condutas que causem constrangimento ou intimidação, como ameaças, chantagem,
falso testemunho, assédio moral, assédio sexual, insultos, exposição ao ridículo, ofensas ou
insinuações, discriminação, seja por raça, nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade,
religião, posição social, opinião, convicção política, função, ou qualquer outro fator de
diferenciação individual;
 Manter e aprimorar uma política transparente de admissão, formação, promoção e progressão
na carreira, comprometendo-se em promover a equidade de oportunidades, de forma que o
processo de ascensão profissional seja pautado no mérito individual, de acordo com parâmetros
que incluem a aferição de desempenho;
 Disponibilizar instalações e meios necessários para a execução das tarefas pelos
colaboradores;
 Repudiar o trabalho infantil e qualquer forma de trabalho forçado que reduza o homem à
condição de escravidão ou equivalente.

7.3. Com a Comunidade
 Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que está inserida,
trabalhando para que os projetos promovam o desenvolvimento local e alcancem resultados
efetivos e duradouros, fortalecendo a comunidade como agente de sua própria transformação;
 Assumir sua responsabilidade perante as comunidades em que atua e considera essencial na
sua atuação o respeito a todas as leis e regulamentos referentes ao meio ambiente, à saúde e
à segurança. Com isso, as “Empresas” assumem o compromisso de cumprir a legislação
ambiental e as políticas internas de QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(Anexo B), bem como, empenhar-se na preservação do meio ambiente e no uso racional e
consciente dos recursos naturais;
 Disponibilizar todas as condições e equipamentos necessários para propiciar um ambiente de
saúde e segurança no trabalho;
 Estimular uma atitude de respeito às pessoas, suas tradições e valores;
 Adotar e manter um processo transparente de definição de ações sociais;
 Respeitar os interesses e necessidades das comunidades onde atua;
 Colaborar com conhecimento e informações técnicas que possam trazer benefícios públicos;
 Participar da discussão de políticas públicas relacionadas com as atividades que desenvolve e
de outros temas de interesse para a sociedade.

7.4. Com os Governos e Partidos Políticos
 Respeitar a legislação e as normas aplicáveis nas relações mantidas com órgãos de
administração governamental, direta ou indireta, em seus diferentes níveis: federal, estadual e
municipal;
 Manter relacionamento com autoridades, políticos e agentes públicos pautado por atitudes
transparentes, profissionais e éticas, comunicando imediatamente a direção das “Empresas”,
qualquer forma de solicitação ou pressão por parte de agentes públicos aos seus
colaboradores, que não correspondam a essas definições;
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 Não oferecer brindes e/ou presentes com valor comercial significativo a agentes públicos ou
políticos, ou a pessoas a ele relacionadas, em troca de benefícios particulares ou para as
“Empresas”;
 Não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou
político, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 Não utilizar interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular interesses ou a
identidade de quem vier a se beneficiar dos atos ilícitos praticados;
 Ter como premissa, no relacionamento com o poder público, a responsabilidade e o espírito de
colaboração;
 Contribuir financeiramente para partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a
cargos eletivos, caso assim decida, desde que tal apoio seja feito em estrita obediência à
legislação vigente, sem manifestar-se publicamente;
 Não se utilizar de recursos das “Empresas” de qualquer natureza para divulgação de
propaganda político-partidária;
 Nos casos de licitações e contratos com o Poder Público, as “Empresas” proíbem e repudiam
que seus colaboradores adotem, como prática:
o Fazer acordos ou combinações prévias com concorrentes, que frustrem ou fraudem o
caráter competitivo do processo de licitação pública;
o Fraudar a realização de qualquer procedimento licitatório público ou contrato dele
decorrente, incluindo ações que busquem afastar licitante de forma ilícita, por meio de
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
o Criar de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
o Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação.

7.5. Com os Fornecedores e Prestadores de Serviços
 Adotar práticas equitativas e justas no relacionamento com os fornecedores e prestadores de
serviços;
 Realizar processos transparentes de tomada de preço, através de práticas comparativas e
justas, tais como licitação, cotação de preços, leilão reverso, etc.;
 Selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviços baseando-se em critérios
estritamente legais e técnicos de qualidade, custo e pontualidade;
 Repudiar práticas que possam caracterizar violação dos princípios de livre concorrência ou
reserva de mercado, como oferecer informações privilegiadas sobre pesquisa de mercado ou
termos de contrato;
 Exigir dos fornecedores e prestadores de serviços um perfil ético em suas práticas de gestão e
responsabilidade social e ambiental, de acordo com o que está previsto na Política de Compras,
recusando fornecedores e prestadores de serviços que utilizem de práticas de concorrência
desleal, trabalho infantil, forçado ou compulsório, e outras práticas contrárias aos princípios
deste Código de Conduta;
 Exigir que seja assegurado um ambiente em que todos os seus colaboradores, incluindo
terceiros, sejam tratados com respeito e cortesia, aceitando a diversidade e combatendo todas
as formas de preconceito , tais como, condutas que causem constrangimento ou intimidação,
como ameaça, chantagem, falso testemunho, assédio moral, assédio sexual, insultos,
exposição ao ridículo, ofensas ou insinuações, discriminação, seja por raça, nacionalidade,
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sexo, orientação sexual, idade, religião, posição social, opinião, convicção política, função, ou
qualquer outro fator de diferenciação individual;
 Disponibilizar para os colaboradores de empresas, fornecedores e prestadores de serviços,
quando em atividade em nossas instalações, as mesmas condições saudáveis e seguras
oferecidas aos colaboradores das “Empresas”;
 Não estabelecer relações comerciais com empresas que não compartilhem de seus padrões
éticos e de conduta e que, comprovadamente, falhem no cumprimento da legislação.

7.6. Com Concorrentes
 Pautar a atuação com base na melhoria contínua da qualidade dos serviços e nos avanços
tecnológicos;
 Perpetuar as “Empresas” no papel de agente contribuidor para a elevação dos padrões de
serviços prestados nos mercados em que atua;
 Repudiar ações consideradas anticompetitivas, monopolistas ou contrárias às boas práticas de
mercado ou que se caracterizam como violação dos princípios da livre concorrência.

7.7. Com Acionistas e Investidores
 Promover uma comunicação aberta e direta com todos os acionistas e investidores,
independentemente de suas participações, fornecendo informações para acompanhamento das
atividades e do desempenho das “Empresas”, de maneira transparente, viabilizando a tomada
de decisões;
 Tratar as informações confidenciais, ainda não públicas, com sigilo total, salvaguardando o
patrimônio e a imagem no mercado;
 Dar apoio aos acionistas e investidores no entendimento das propostas de investimentos,
aumentos de capital e outros temas que por eles devam ser avaliados e deliberados;
 Fazer com que a prestação de contas seja baseada em elementos qualitativos e quantitativos,
identificadores dos riscos econômicos, financeiros, sociais, ambientais e de sustentabilidade,
comprometendo-se ainda com a defesa, proposição e aplicação de medidas adequadas à
eliminação ou mitigação dos riscos envolvidos.

7.8. Com o Meio Ambiente
 Pautar todas as atividades em estrita obediência à legislação e às normas ambientais,
buscando a otimização no uso de recursos naturais, o desenvolvimento sustentável, a
preservação da natureza e a biodiversidade;
 Comunicar eventuais danos ambientais decorrentes de emergências às entidades
competentes, aos clientes e demais partes interessadas, de forma mais breve possível.

7.9. Com Outras Partes Relacionadas
 Zelar pela transparência e equilíbrio nas relações entre as “Empresas”, de forma que as
informações transmitidas entre elas sejam exatas e verdadeiras.
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8. Responsabilidades das Lideranças
 Todas as empresas devem garantir o uso dos meios existentes, quando necessário, para
assegurar o cumprimento das disposições deste Código de Conduta;
 Os colaboradores que ocupam cargos de liderança nas empresas têm o dever adicional de
divulgar às suas equipes e assegurar o cumprimento deste Código de Conduta em suas
respectivas áreas de trabalho.

9. Comitê de Conduta
O Comitê de Conduta é um órgão de assessoramento à diretoria nas questões que envolvem
valores éticos e de conduta de todas as “Empresas”, incluídas as violações por parte dos
colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços.
Suas atribuições incluem:
 Atuar com confidencialidade, independentemente do assunto, incluindo o sigilo em relação aos
que identifiquem e denunciem condutas em desalinho com este Código de Conduta, visando
preservar direitos e proteger o denunciante e a neutralidade das decisões;
 Garantir respostas às denúncias e/ou consultas recebidas;
 Encaminhar, para a instância de decisão adequada da empresa envolvida na denúncia, as
recomendações para os casos analisados;
 Contribuir, em caráter não exclusivo, com a atualização do Código de Conduta e com os demais
regulamentos internos das “Empresas” que tenham como objetivo disciplinar a ética e a conduta
dos colaboradores e terceiros;
 Atuar preventivamente sugerindo ações corretivas decorrentes dos questionamentos recebidos,
junto à gestão das “Empresas”;
 Informar periodicamente à diretoria sobre a situação dos casos analisados pela Comitê de
Conduta.

10. Divulgação
O Código de Conduta, suas atualizações e alterações serão amplamente divulgadas e acessíveis
por todos, estando disponibilizado em versão eletrônica e nos sites.

11. Sanções
O descumprimento de quaisquer das disposições elencadas nesse Código de Conduta sujeitará os
responsáveis a sanções internas, de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida.
Tais sanções podem variar de uma simples advertência até o término do vínculo empregatício, ou
da relação contratual no caso de fornecedores e prestadores de serviços.
Qualquer descumprimento, após análise pelo Comitê de Conduta, será comunicado, via relatório
interno confidencial, à diretoria, que deliberará sobre qual sanção deverá ser aplicada.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1571 – 3º Andar
CEP 01452-001 – São Paulo/SP
Tel.: +55 11 3031 – 3054 www.hausbau.com.br
Rev. 01 - Revisado em: 15/06/2020

Página 9 de 16

www.hausbau.com.br
12. Consultas
No caso de dúvidas, incentiva-se que os colaboradores realizem a consulta previa de maneira
preventiva em qualquer circunstância, evitando em violação do Código de Conduta.
Para consultas a cerca deste Código de Conduta ou obtenção de informações, é disponibilizado
diversos meios de comunicações, que se encontram elencados no item 14 deste documento.

13. Comunicação de Violação ao Código de Conduta
A comunicação de violação a este Código poderá ser realizada ao Comitê de Conduta, através dos
Canais de Comunicação abaixo identificados, que irá assegurar o tratamento confidencial a quem
relatar ocorrências que descumpram os termos deste Código.
O sigilo da apuração será rigorosamente mantido e medidas apropriadas serão adotadas, sempre
que necessário. No entanto, caso a pessoa opte por não se identificar, poderá utilizar-se do link
como forma a preencher o formulário. Portanto, as “Empresas” incentiva somente as comunicações
de ocorrências feitas de boa-fé, com responsabilidade e compromisso ético.
As comunicações de ocorrências de violação ao Código de Conduta, feitas de boa-fé por qualquer
colaborador não causarão nenhum tipo de retaliação. Contudo, constitui violação a esse Código, a
apresentação de falsas acusações ou informações incorretas e inverídicas.
Todas as comunicações de ocorrências de violação deste Código serão tratadas de maneira isenta,
clara e objetiva, com o dever de analisar e tomar as respectivas ações corretivas, se necessário.

14. Canais de Comunicação
Ações ou comportamentos contrários ao descrito neste Código de Conduta possuem canais
adequados para serem reportados e serão tratados de forma confidencial e segura. Os
colaboradores podem encaminhar suas ocorrências à diretoria ou Comitê de Conduta por meio dos
Canais de Comunicação abaixo:






Website: www.hausbau.com.br
Telefone: (11) 3031-3054
E-mail: condutacerta@hausbau.com.br
Carta: Endereço no rodapé deste documento
Link (garante a anonimidade): Fale Conosco (Site HausBau) em Reclamações e Sugestões

15. Termo de Compromisso
Todo membro do comitê, membro de diretoria executiva, diretor da empresa, colaborador,
fornecedor e prestador de serviços é responsável por conhecer, aceitar, cumprir e divulgar este
Código de Conduta, além de zelar pelo cumprimento de suas condições. Também deverão manterse atentos na prevenção e detecção de condutas não compatíveis com este documento,
comunicando quaisquer violações através dos Canais de Comunicação.
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O Termo de Compromisso, após assinado, ficará arquivado no dossiê do colaborador. O
correspondente termo encontra-se ao final desse documento.

16. Considerações Finais
A adoção deste Código de Conduta está baseada na relação de confiança mutua, cooperação e
solidariedade existente entre clientes, colaboradores, acionistas, credores, investidores,
fornecedores, prestadores de serviços e demais partes interessadas, para que atuem de forma
integrada, coerente e ética na condução de suas relações e negócios com os diferentes grupos de
interesse e garantam a articulação para o sucesso comum.
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Anexo A
TERMO DE POLÍTICA DE USO DA INTERNET, REDE CORPORATIVA, SISTEMA DE
TELEFONIA, COMPUTADORES E UTILIZAÇÃO DE E- MAILS CORPORATIVOS
O presente Termo de Política de uso da Internet, rede corporativa, sistema de telefonia,
computadores e utilização de e-mails corporativos foi elaborado pela empresa HausBau S.A.,
inscrita no CNPJ sob no 16.803.814/0001-02, e também aplicado a todas as ela vinculada,
doravante denominadas por “Empresas”, com a finalidade de disciplinar a política de uso tanto de
seus empregados como de seus prestadores de serviço, doravante denominados por
“Colaborador” ou em conjunto ”Colaboradores” que fazem uso do ambiente computacional e da
rede da Empresa:
1. Como condição de uso, as áreas, serviços e conteúdo da Empresa não poderão ser usados
para quaisquer propósitos que sejam ilegais ou proibidos por esta Política de Uso, de modo a
danificar, desativar, sobrecarregar ou prejudicar 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;
2. O uso e o acesso pelo colaborador da rede corporativa, computadores, sistema de telefonia,
Internet e/ou utilização de e-mail coorporativo, deverão ser prioritariamente para uso
profissional, para a execução e desempenho dos objetivos da Empresa, evitando-se, assim,
possíveis abusos;
3. A Empresa 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
colaboradores e a própria reputação da Empresa;
4. Todos os recursos tecnológicos da Empresa existem para o proposito exclusivo de seu
negócio;
5. A Empresa possuiu softwares e sistemas implantados que podem monitorar o uso da Internet,
e-mails, Skype, redes sociais, chats, etc., através da rede local e das estações de trabalho da
Empresa. Da mesma forma, todas as ligações feitas através do sistema de telefonia da
Empresa podem ser gravadas;
6. A Empresa se reserva o direto de inspecionar, sem a necessidade de aviso prévio, as
estacoes de trabalho e qualquer arquivo armazenado, estejam no disco local da estação ou
nas áreas privados da rede, assim como monitorar o volume de trafego na Internet e na Rede
juntamente com os endereços web (http://) visitados, visando assegurar o cumprimento desta
política;
7. O acesso à Internet para propósitos particulares ou estranhos às atividades da Empresa
poderá ser bloqueado, sem previa comunicação ao colaborador, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis;
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8. Não é permitida a navegação aos sites pertencentes às categorias abaixo, e tampouco a
exposição, o armazenamento, a distribuição, a edição, a gravação através do uso dos
recursos computacionais e de comunicação da empregadora:
a. Material sexualmente explicito (em especial pedofilia) e ainda material contrário a moral
ou aos bons costumes;
b. Material de conteúdo improprio, ofensivo, preconceituoso ou discriminatório;
c. Apologia à violência ou ao terrorismo;
d. Apologia as drogas;
e. Violação de direito autoral (pirataria);
f. Execução de quaisquer tipos ou formas de fraudes;
g. Compartilhamento de arquivos estranhos às atividades da Empresa e não autorizados
pelo superior hierárquico.
9. Não é permitida a troca de arquivos de vídeo ou música.;
10. É proibida a transferência de qualquer tipo de programa, jogo e similares para a rede interna
da Empresa sem autorização específica do superior hierárquico;
11. É proibido downloads de arquivos de extensões tipo: exe, .mp3, .wav, .bat, .com, .sys, .scr,
.ppt, .mpeg, .avi, .rmvb, .dll, e de programas de entretenimento ou jogos, exceto os
estritamente relacionados aos serviços inerentes a função do colaborador com vistas às
atividades da Empresa;
12. É proibido o uso de jogos, inclusive os da Internet (online);
13. O uso do e-mail corporativo não garante direito sobre este, nem confere autoridade para
liberar acesso a outras pessoas, pois se constitui de informações pertencentes Empresa;
14. O colaborador não poderá revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer
natureza de que tenha conhecimento por força de suas atribuições, salvo em decorrência de
decisão competente na esfera legal ou judicial;
15. O colaborador que divulgar informações confidenciais da Empresa em grupos de discussão,
bate-papos, Instant Messaging, e-mail, telefone, não importando se a divulgação foi
deliberada ou inadvertida, poderá sofrer as penalidades previstas nas políticas e
procedimentos internos e/ou na forma da lei, responsabilidade criminal ou civil;
16. 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 o seu uso não
comprometa o uso de banda da rede, nem perturbe o bom andamento dos trabalhos,
observados em todos os casos os termos desta política de uso;
17. A utilização da Internet para atividades não relacionadas com os negócios da Empresa é
facultada durante o horário de almoço, ou fora do expediente, desde que dentro das regras de
uso definidas nesta política;
18. Cada colaborador com acesso a rede recebeu um código de identificação (login) e uma senha
(password), ambos são pessoais e confidenciais, não sendo permitido o seu empréstimo a
quem quer que seja. Os colaboradores que se utilizarem de códigos de identificação e de
senhas de terceiros poderão ser demitidos por justa causa, sem prejuízo de outras
cominações pertinentes;
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19. O uso de qualquer recurso da Empresa para atividades ilegais é motivo para demissão por
justa causa ou rescisão imediata de contratos e a Empresa cooperará ativamente com as
autoridades policiais ou judiciais nesses casos;
20. É proibida a saída de qualquer equipamento de propriedade da Empresa pelo colaborador,
exceto se houver autorização por expresso neste sentido formalizada por documento escrito e
assinado;
21. A entrada e consequente uso de equipamentos de informática pessoais tais como tablets e
notebooks, deverá ser comunicada à Empresa, em especial se for de qualquer forma utilizada
qualquer de suas redes, inclusive Internet. Em hipótese alguma a Empresa será
responsabilizada por danos no equipamento pessoal do colaborador ou ainda em casos de
furto ou roubo;
22. O presente Termo ficará permanentemente à disposição para conhecimento de todos os
colaboradores, sendo que não poderá ser alegado desconhecimento para eximir-se de
quaisquer responsabilidades;
23. Caso o colaborador tenha alguma dúvida ou comentários sobre a Política de uso adotada pela
Empresa, deverá entrar em contato com o gerente de seu departamento;
24. As excepcionalidades e os casos omissos deverão ser relatados para a diretoria.
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Anexo B
POLÍTICA DE QSMS E DE SUSTENTABILIDADE
O presente Termo tem a finalidade de padronizar quanto as atitudes de seus colaboradores frente
a Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) e Sustentabilidade.











Atuar de modo a transmitir aos clientes, colaboradores, parceiros e partes interessadas a
certeza de que somos uma organização confiável, dinâmica e atualizada tecnologicamente;
Concentrar esforços na melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade;
Buscar sistematicamente a satisfação do cliente, visando sempre atender os requisitos
aplicáveis e as expectativas de custos, prazos e qualidade requeridas;
Proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os colaboradores,
comprometendo-se com a melhoria contínua e com o atendimento da legislação e as normas
referentes à Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional;
Definir, em todas as ações, como prioridade absoluta a prevenção de doenças ocupacionais e
de acidentes no trabalho, adequadas aos riscos das atividades desempenhadas, estabelecendo
como meta ZERO acidente. Todos os colaboradores devem ser treinados e comprometidos
com esta meta;
Avaliar previamente, na execução de nossos serviços, o impacto no meio ambiente direto e
indireto, de forma a assegurar que as condições ambientais sejam respeitadas e os impactos
devidamente controlados;
Ter compromisso com a melhoria contínua das condições ambientais e a prevenção da poluição
nas suas atividades, atendendo a legislação e normas aplicáveis ao meio ambiente;
Promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos colaboradores, através do
treinamento de pessoas e equipes, visando maior produtividade e desenvolvimento tecnológico;
Integrar e disseminar a sustentabilidade na empresa visando abranger as suas três dimensões:
ambiental, econômico e social.
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