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CÓDIGO DE

Ética e Conduta



O CÓDIGO DE ÉTICA E 

CONDUTA FOI CRIADO COMO 

UMA FERRAMENTA DO 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

CONTENDO AS DIRETRIZES 

ÉTICO-MORAIS ADOTADAS 

PELA DYNATEST.

Apresentação



É compromisso permanente 

manter a idoneidade e 

qualidade de serviços, e os 

valores de hones�dade, 

integridade, transparência 

e legalidade.



LEGALIDADE – compromisso com 

verdade e respeito ao ordenamento 

jurídico.

L EA L DA D E  –  co m p a n h e i r i s m o, 

respeito, determinação, mantendo-se 

fiel  às responsabil idades e aos 

compromissos assumidos.

ÉTICA E PROBIDADE – adoção de 

prá�cas de gestão e aprimoramento 

dos padrões de trabalho pautados pela 

é�ca, virtude e hones�dade.

RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E 

AO MEIO AMBIENTE – respeito aos 

direitos humanos fundamentais e 

prá�cas de defesa e preservação 

ambiental, adotando todos os esforços 

e treinamentos para melhorar o 

desempenho sustentável.

Princípios Gerais 
e Valores



Oferecidos para a Dynatest e/ou seu 

pessoal: 

O valor máximo será de R$ 500 

(quinhentos reais). Fica vedado 

solicitar ou sugerir, explícita ou 

implicitamente que presentes ou 

outros �pos de bene�cios sejam 

concedidos a quem quer que o seja 

como forma de es�mular favoreci-

mento indevido à empresa ou seu 

pessoal.

Oferecidos pela Dynatest:

O valor máximo será de R$ 500,00 

(quinhentos reais), incluindo brindes, 

presentes e hospitalidades oferecidas 

pela Dynatest. Nenhuma cortesia 

poderá ser oferecida a quem quer que 

o seja, principalmente:

BRINDES, PRESENTES E 

HOSPITALIDADE

 a) indivíduo que possa beneficiar a 

Dynatest, de forma implícita ou 

explícita, em decorrência do cargo que 

ocupa ou a�vidade que realiza, a fim 

de influenciar a decisão de terceiros;

 b) que tenha poder ou influência de 

interferir em procedimentos de 

interesse da Dynatest.

Diretrizes Gerais 
de Conduta



A Dynatest repudia todas as prá�cas 

de corrupção.

É expressamente vedado a todos os 

integrantes da Dynatest efetuar ou 

receber pagamentos ou quaisquer 

outras vantagens com a finalidade de 

realizar negócios ou influenciar 

decisões em bene�cio próprio, da 

Dynatest, ou de outros interessados, 

bem como induzir pessoas a conceder 

qualquer �po de favorecimento, em 

obediência a Lei nº 8.429/1992.

Não manter quaisquer negócios ou 

conflitos de interesses com pra�cantes 

de atos ilícitos ou condutas moralmen-

te indevidas que não se enquadrem 

aos conceitos fundamentais de é�ca 

da Dynatest.

COMBATE À 

CORRUPÇÃO
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COMUNICAÇÕES 

PÚBLICAS - PROTEÇÃO 

DE INFORMAÇÕES

Somente pessoas autorizadas pelo 

departamento de Compliance pode-

rão realizar contato com os meios de 

imprensa ou governamentais. 

A divulgação e veiculação de imagens 

das instalações internas ou obras 

externas da Dynatest em qualquer 

canal de comunicação será permi�da 

com a prévia autorização.
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A Dynatest respeita as diferenças 

individuais  e entende que tais 

diferenças são saudáveis para a 

formação de um ambiente cria�vo. 

Não serão toleradas discriminações, 

piadas, insultos ou assédios devido a 

origem étnica, local de nascimento, 

nacionalidade, naturalidade, situação 

familiar, condição �sica, mental, raça, 

cor, sexo, gênero, orientação sexual, 

idade, religião, polí�ca ou qualquer 

outra caracterís�ca protegida por lei.

São vedadas todas as condutas 

perturbadoras que causem constran-

gimento, medo ou hos�lidade no 

ambiente de trabalho.

São inadmi�das as retaliações contra 

pessoa que faça uma reclamação de 

boa-fé a respeito de tais prá�cas, 

sendo que os infratores estarão 

sujeitos a medidas disciplinares 

cabíveis.

RESPEITO À 

DIVERSIDADE

SEGURANÇA E MEIO 

AMBIENTE

Todos que se relacionam com a 

Dynatest são treinados, por meio de 

apresentações e palestras acerca dos 

aspectos, impactos ambientais e seus 

riscos para a saúde e segurança de 

acordo com sua a�vidade.

São vedadas quaisquer prá�cas de 

a�vidades que coloquem em risco a 

segurança de qualquer pessoa, animal 

ou vegetal.  A inobservância de 

procedimentos de segurança no 
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trabalho ou ausência do uso de 

equipamentos de proteção individual 

é considerada falta grave implicando 

em punição tanto ao infrator como ao 

seu coordenador.

A comunidade que se relaciona com a 

Dynatest tem o livre arbítrio para não 

cumprir ordens que coloquem em 

risco a sua integridade �sica ou a de 

terceiros ou causem danos ao meio 

ambiente. FORNECEDORES E 

PARCEIROS DE 

NEGÓCIO

A seleção de fornecedores de bens e 

serviços se baseia nessa ordem de 

fatores: legalidade, qualidade, prazo 

de entrega, desempenho, preço e 

adequação às  necessidades da 

Dynatest. 

SIGILO

As informações ob�das ou que se 

tenha conhecimento em razão de 

qualquer �po de relação com o 

ambiente profissional devem ser 

guardadas com sigilo, salvaguardando 

sempre os interesses da Dynatest. O 

sigilo se aplica a todas informações de 

trabalho, na dúvida sobre o caráter 

sigiloso ou não da informação.  
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A Dynatest deseja obter novos 

negócios e prospectar por suas 

qualidades, pioneirismo e conjunto de 

obras técnicas, respeitando a legali-

dade das condições comerciais em 

cada um dos negócios que pretende 

par�cipar. Em caso de dúvida consulte 

o seu coordenador ou o departamento 

de Compliance.

PROSPECÇÃO DE 

NEGÓCIOS 



E-mails: o correio eletrônico somente 

pode ser u�lizado para assuntos 

per�nentes ao trabalho, sendo 

proibida a u�lização do e-mail corpora-

�vo para a criação de perfis em redes 

sociais e/ou quaisquer a�vida-des não 

relacionadas diretamente ao trabalho.

Informações pessoais: as informações 

pessoais rela�vas aos empregados e 

outras pessoas em posse da Dynatest 

são confidenciais e somente serão 

divulgadas por solicitação judicial.

Monitoramento: a Dynatest se reserva 

no direito de monitorar a u�lização de 

sistemas de informá�ca e de acessar 

mensagens e arquivos eletrônicos, 

mediante prévia autorização do 

diretor responsável.

Relações: O colaborador que possuir 

parentesco ou vínculo afe�vo com 

outro colaborador que trabalha para 

Dynatest, na hipótese de subordina-

çã o  d i re ta ,  d e ve rá  co m u n i ca r 

imediatamente o departamento de 

Compliance para análise e aprovação. 

Eventual  ocultação poderá ser 

considerada quebra de confiança.

Trabalho extras: É permi�do desde 

que as a�vidades não interfiram no 

horário e dedicação à Dynatest, bem 

c o m o  n ã o  g e re m  c o n fl i t o s  d e 

interesses.

Condições
Gerais



Para evitar um ambiente onde haja 

ausência de é�ca, desvios de conduta à 

legislação é necessária uma ação 

conjunta de todos, independen-

temente da natureza da relação que 

mantenha com a Dynatest. 

Assim caso você tenha ciência de 

violações é�cas ou legais ou suspeite 

de algo entre em contato com o Canal 

de É�ca da Dynatest.

Denúncias

www.contatoconfidencial.com.br/Dynatest

ou pelo telefone (11) 3522-9747

Todas as informações desse canal estão protegidas pelo compromisso de 

confidencialidade e podem ser prestadas de forma anônima. 



SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, nº 996, C j . 8 10 

CEP 01409-900
+55 ( 1 1 ) 3149.3969

RIO DE JANEIRO
Avenida Rio Branco, nº 245 - S l . 2202 

CEP 20040-009
+55 (21) 2224.8830

BRASÍLIA
SGAN 601 - Módulo H - S l . 2041

CEP 70830-010
+55 (61) 3039.8466

www.dynatest.com.br
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