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A Wana Wear Industria e Comércio de EPI Ltda, CONSIDERANDO que o estabelecimento de um 

Código de Ética, de forma a regular a conduta moral e profissional, indicando normas que devem 

inspirar o exercício de suas atividades profissionais, é matéria de alta relevância para as atividades 

fins da empresa,

Resolve: 

Aprovar e instaurar o novo Código de Ética da empresa, regulamentos e seu sistema de processo 

ético.

O Código e Ética é o guia orientador e estimulador de novos comportamentos e está 

fundamentado em um conceito de ética direcionado para o desenvolvimento, servindo 

simultaneamente de estímulo e parâmetro para que os colaboradores da empresa ampliem sua 

capacidade de pensar, visualize seu papel e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade.

DAS REGRAS DOS DEVERES E DA MORAL

I - O indivíduo não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e oinoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto;

RESOLUÇÃO NORMATIVA
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II - A moralidade da Empresa não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 

acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade, na conduta do indivíduo, é que poderá consolidar a moralidade dos atos; 

III - O trabalho desenvolvido pelo funcionário perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito 

desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio;

IV- A função deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 

particular de cada um. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua 

vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

V - Toda pessoa tem direito à verdade. O funcionário não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que 

contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração da Empresa;

 

VI - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados caracterizam o esforço pela 

disciplina. Tratarmal uma pessoa direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da 

mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio, deteriorando-o, por 

descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações 

da Empresa, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu 

tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los;



VII - Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas 

funções, permitindo a formação de insatisfação, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação 

do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas 

principalmente grave dano moral aos clientes internos e externos;

 

VIII – O funcionário deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando 

atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o 

descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 

imprudência no desempenho de suas funções;

 

IX - Toda ausência injustificada de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço, o 

que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas;

X – O funcionário que trabalha em harmonia com aestrutura organizacional, respeitando seus 

colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade é a 

grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da sociedade.

DOS  DEVERES

 

XI - Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e 

interesse de clientes e/ou fornecedores, instituições e sociedades sem abdicar de sua dignidade, 

prerrogativas e independência profissional; 



XII- Manter sigilo sobre tudo o que souber em função de sua atividade profissional;

 XIII - Conservar independência na orientação técnica de serviços e em setores que lhe forem 

confiados; 

XIV - Comunicar ao cliente, sempre com antecedência e por escrito, sobre as circunstâncias de 

interesse para seus negócios, sugerindo, tanto quanto possível, as melhores soluções e 

apontando alternativas;

 XV - Informar e orientar o cliente e/ou fornecedor a respeito da situação real do objeto de relação 

estabelecida; 

XVI - Renunciar, demitir-se ou ser dispensado do posto, cargo ou emprego, se, por qualquer forma, 

tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com o seu trabalho, hipótese 

em que deverá solicitar substituto;

XVII - Evitar declarações públicas sobre os motivos de seu desligamento, desde que do silêncio não 

lhe resultem prejuízo, desprestígio ou interpretação errônea quanto à sua reputação;

 

XVIII - Esclarecer o cliente e/ou fornecedor sobre a função social da organização e a necessidade 

de preservação do meio ambiente;



 

XIX - Manifestar, em tempo hábil e por escrito, a existência de seu impedimento ou 

incompatibilidade para o exercício da função, formulando, em caso de dúvida, consulta ao 

Departamento de Recursos Humanos da Empresa;

 

XX - Cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos, relativos ao exercício 

profissional;

 

XXI - Manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão;

XXII - São deveres fundamentais do funcionário: 

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo e função;

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 

prioritariamente resolver situações adversas, principalmente diante de qualquer espécie de atraso 

na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano 

moral ao cliente interno ou externo; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 

sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os colaboradores, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato; 



f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 

adequada prestação dos serviços; 

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os colaboradores, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, 

sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa 

forma, de causar-lhes dano moral; 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 

comprometimentoindevido da estrutura em que se funda a Empresa; 

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benefícios ou vantagens indevidas em decorrência de ações 

morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

j) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

l) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

dos valores e princípios da empresa, exigindo as providências cabíveis; 

m) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à 

sua organização e distribuição; 

n) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

o) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

p) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e as legislações pertinentes ao 

setor onde exerce suas funções; 



q) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo 

ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em 

boa ordem;

r) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços porquem de direito; 

s) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de 

Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 

DAS PROIBIÇÕES

XXIII - Anunciar-se com excesso de qualificativos, admitida a indicação de títulos, cargos e 

especializações;

 

XXIV - Permitir a utilização de seu nome e de seu registro por qualquer instituição pública ou 

privada onde não exerça pessoal ou efetivamente função inerente à sua atividade;

 

XXV - Facilitar, por qualquer modo, o exercício da profissão a terceiros, não habilitados ou 

impedidos;

 

XXVI - Assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros ou elaborados por 

leigos alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização;

 



XXVII - Organizar ou manter sociedade profissional sob forma desautorizada por lei;

 

XXVIII - Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem razão 

fundamentada e sem notificação prévia ao cliente ou empregador;

 

XXIX - Contribuir para a realização de ato contrário à lei ou

destinado a fraudá-la, ou praticar, no exercício da profissão, ato legalmente definido como crime 

ou contravenção;

 

XXX- Estabelecer negociação ou entendimento com a parte adversa de seu cliente, sem sua 

autorização ou conhecimento;

 

XXXI - Recusar-se à prestação de contas, bens, numerários, que lhes sejam confiados em razão do 

cargo, emprego, função ou profissão, assim como sonegar, adulterar ou deturpar informações, 

em proveito próprio, em prejuízo de clientes, de seu empregador ou da sociedade;

 

XXXII - Revelar sigilo profissional, somente admitido quando resultar em prejuízo ao cliente ou à 

coletividade, ou por determinação judicial;

 

XXXIII - Pleitear, para si ou para outrem, emprego, cargo ou função que esteja sendo ocupado por 

colega, bem como praticar outros atos de concorrência desleal;



XXXIV - Obstar ou dificultar as ações fiscalizadoras;

 

XXXV - Usar de artifícios ou expedientes enganosos para obtenção de vantagens indevidas, 

ganhos marginais ou conquista de contratos;

 

XXXVI - Prejudicar, por meio de atos ou omissões, declarações, ações ou atitudes, colegas de 

profissão, membros dirigentes ou associados das entidades representativas de sua categoria; 

 

XXXVII - É vedado; 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter 

qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros funcionários ou de cidadãos que deles 

dependam; 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código 

de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para impedir ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 

causando-lhe dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento de sua função; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoalinterfiram no trato com os demais colaboradores, ou com colegas hierarquicamente 

superiores ou inferiores; 



g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 

prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer 

pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar funcionário servidor para o mesmo 

fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de qualquer atendimento ou orientação em 

seus serviços; 

j) desviar funcionários para atendimento a interesse particular; 

l) retirar da empresa, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem 

pertencente ao seu patrimônio; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício 

próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 

dignidade da pessoa humana; 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho 

duvidoso.

DOS DIREITOS

XXXVIII - Exercer a profissão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, condição social ou de qualquer natureza discriminatória;



 XXXIX - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições, quando as julgar indignas do 

exercício profissional ou prejudiciais ao cliente, devendo, nesse caso, dirigir-se ao setor 

competente, Departamento de Recursos Humanos;

 

XL - Exigir justa remuneração por seu trabalho, a qual corresponderá às responsabilidades 
assumidas a seu tempo de serviço dedicado;

 

XLI - Recusar-se a exercer a profissão onde as condições de trabalho sejam degradantes à sua 
pessoa, à profissão e à classe;

 

XLII - A competição honesta no mercado de trabalho, a proteção da propriedade intelectual sobre 
sua criação, o exercício de atividades condizentes com sua capacidade, experiência e 
especialização;

DOS DEVERES ESPECIAIS EM RELAÇÃO AOS 
COLEGAS

 

XLIII - Com relação aos colegas, o funcionário deverá: 

a) evitar fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras; 

b) evitar emitir pronunciamentos desabonadores sobre serviço profissional entregue a colega; 

c) evitar desentendimentos; 

d) tratar com urbanidade e respeito os colegas, quando no exercício de suas funções, fornecendo 
informações e facilitando o seu desempenho; 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES

 

XLIV - Constituem infrações disciplinares sujeitas às penalidades a serem determinadas pela 
Direção da Empresa, todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, 



descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos 
reconhecidos de outrem;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

XLV - Caberá ao Departamento de Recursos Humanos, ouvido a Direção da Empresa, promover a 
instauração de apurações para devidas penalidades, sempre que se fizer necessário.
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