Código
de Conduta

Prezados colaboradores,
Aqui estão descritos os princípios que norteiam o relacionamento entre a
empresa Skyrail e seus colaboradores.
Este Código de Conduta tem aplicação obrigatória entre todos os
colaboradores da Skyrail e deve servir de referência para os parceiros
comerciais. Portanto, trata-se de um documento dinâmico que prevê
atualizações periódicas, sem a pretensão de atender a todas as possibilidades
inerentes ao desenvolvimento diário dos negócios.
A Skyrail espera que você leia, compreenda e utilize este Código de Conduta
como uma referência valiosa em seu dia-a-dia.
O Código de Conduta e sua aplicação
O presente Código de Conduta e eventuais aditivos integram o Contrato de
Trabalho, doravante denominado Contrato, celebrado entre a Skyrail e seus
colaboradores, que deverão ler e declarar seu recebimento.
A obrigatoriedade de seu cumprimento permanece por todo o tempo de
duração do mencionado Contrato, não sendo permitido a ninguém alegar seu
desconhecimento.
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Capítulo I
– Valores Essenciais e Filosofia de desenvolvimento
Valores Essenciais
Excelência, Pragmatismo, Paixão e Inovação.
a. Excelência
Motiva nossos sonhos por meio de vitalidade.
b. Pragmatismo
Transforma nossos sonhos em realidade.
c. Paixão
Impulsiona nossos sonhos.
d. Inovação
Facilita nossos sonhos por invenção.
Filosofia de Desenvolvimento
Base Tecnológica e Inovação Orientada.
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Capítulo II
– Perfil da empresa

u

1. Metrogreen Skyrail
Fundada em 2018, a Metrogreen Skyrail (denominada Skyrail) é uma
sociedade de propósito específico, brasileira, que faz parte do grupo da BYD.
A Skyrail foi criada após processo de licitação realizada pelo Governo do
Estado da Bahia, para atender ao Contrato de Concessão nº. 01/2019, na
modalidade Parceria Público-Privadas, compreendendo a implantação,
operação e manutenção VLT/Monotrilho do Subúrbio de Salvador.
Através deste contrato, a Skyrail Bahia, em parceria com o Governo do Estado
da Bahia, compromete-se com a concretização deste Empreendimento,
estando responsável pela execução obras para implantação do
VLT/Monotrilho do Subúrbio, assim como pela sua posterior operação durante
todo o período de concessão contratual.
2. BYD Company Limited
Fundada em 1995, a BYD Company Limited (denominada BYD) é uma empresa
cotada na Bolsa de Hong Kong e de Shenzhen, especializada em mobilidade
sustentável e novas energias. A empresa está presente em 5 continentes, 50
países e 200 cidades e têm entre seus acionistas o americano Warren Buffet.
Com mais de 220 mil colaboradores distribuídos em 40 parques industriais ao
redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores), a chinesa BYD é a
segunda maior produtora mundial de componentes para celulares, tablets e
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laptops e é premiada globalmente como uma das empresas mais inovadoras
do mundo.
Baseando-se no modo industrial de integração vertical e inovação integrada, a
BYD persiste no conceito de Base Tecnológica e Inovação Orientada e avança
com constantes inovações. Na área de TI, a BYD é empenhada principalmente
no ramo de baterias recarregáveis, celulares, componentes de computador e
serviços de montagem, proporcionando um balcão de serviços que inclui
design, fabricação, testes e montagem. Tendo como principais clientes a
Samsung, Huawei, Lenovo, Microsoft, Dell, HP, Toshiba, HTC, ZTE, BBK e outros
líderes de comunicações eletrônicas de classe mundial, a BYD tem crescido e
se tornado um dos fornecedores mais competitivos em EMS e ODM na
indústria de TI. No campo automobilístico, dominando as tecnologias de todo
o veículo, moldes, powertrain e eletrônica, a BYD enriquece constantemente
sua linha de produtos, acelera na pesquisa e promoção de veículos elétricos e
tornou-se a maior marca nacional automobilística inovadora da China. No
novo ramo de energia, sendo a maior produtora mundial de bateria de fosfato
de íon (ou "Fe"), a BYD leva ativamente a transformação global na indústria de
novas energias.
Além de veículos elétricos, a BYD também lançou uma série de novos produtos
energéticos, incluindo módulos fotovoltáicos, estação de armazenamento de
energia, LED, empilhadeiras elétricas, monotrilhos, entre outros, que serão
promovidos cada vez mais em diversos países e regiões ao redor do mundo.
No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em Campinas, interior de São Paulo,
em 2015, para a produção de chassis de ônibus elétricos e a comercialização
de automóveis, rebocadores, caminhões e empilhadeiras. Em abril de 2017 a
BYD inaugurou sua segunda unidade, a BYD Energy, para a produção de
módulos fotovoltaicos para geração de energia solar fotovoltaica.
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Hoje em dia, a crise energética e as questões ambientais têm ameaçado a
existência dos seres humanos. A BYD identifica novas energias e o seu curso
para o futuro, que visa o desenvolvimento baseado na inovação, fiel aos seus
três sonhos verdes de geração de energia renovável, sistemas de
armazenamento de energia e mobilidade elétrica, tentando beneficiar a
humanidade com as tecnologias e deixar às novas gerações um mundo belo e
limpo para se viver.
3. Marcos
• Em fevereiro de 1995, a BYD Company Limited foi criada.
• Em 1999, a BYD criou o primeiro parque industrial em Kuching,
Shenzhen.
• Em 2000, a BYD tornou-se a primeira fornecedora da bateria de lítio da
Motorola na China, entrando com sucesso no sistema de fornecedor
globais de marcas internacionais.
• Em julho de 2002, foi listada no Painel Principal da Bolsa de Valores de
Hong Kong (Código: 1211.HK) com o maior preço de emissão entre as
partes 54h.
• Em janeiro de 2003, a BYD entrou no mercado automobilístico.
• Em setembro de 2005, o F3, o primeiro modelo de carro de marca
independente chegou ao Mercado.
• Em dezembro de 2007, a BYD Electronic (Internacional) Co., Ltda., foi
listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código: 0285 KH).
• Em setembro de 2008, a MidAmerican Energy Holdings Co, uma
subsidiária da Berkshire Hathaway Inc., anunciou que iria adquirir
225.000.000 BYD H Share.
• A Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. Ltd foi fundada em maio
de 2010, a BYD Co., Ltd assinou um contrato com a Daimler AG e fundou
a Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd.
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• Em junho de 2011, a BYD Company Limited foi listada na Bolsa de
Valores de Shenzhen (Código: 00254).
• Lançamento do Plano de Quatro-Zeros em novembro de 2012. A BYD foi
a pioneira em lançar o Plano de Quatro-Zeros para o transporte público
elétrico "Zero pagamento, Custo Zero, Zero Risco, Zero Emissão".
• Em dezembro de 2013, o BYD Qin, um novo modelo elétrico de veículo
dual mode com sistema BYD DMII foi lançado no mercado.
• Em abril de 2014, a BYD lançou a "Iniciativa 5-4-2", redefinindo os
padrões de poder, segurança e consumo de combustível de automóveis.
• Em agosto de 2015, a BYD foi listada entre as "Top 51 Companies
Changing the World" da Fortune.
• Em setembro de 2015, a BYD recebeu um reconhecimento especial do
ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a primeira indústria do setor
de novas energias nos 70 anos de história da ONU e a única empresa
chinesa homenageada.
• Em janeiro de 2016, a BYD foi premiada na categoria de Grandes
Corporações pelo Zayed Future Energy Price, dos Emirados Árabes
Unidos, por seus ecossistemas de energia de emissão zero - a única
empresa chinesa homenageada.
• Em março de 2017, a BYD ocupou o 43º lugar no BrandZ ™ Top100 Most
Valuable Chinese Brands 2017, tornando-se a única fabricante de
automóveis a aparecer no Top 20 Brand Value Increase, com o valor da
marca aumentando em 14%, para US $ 1,79 bilhões.
• Em outubro de 2017, a BYD foi classificada em 5º lugar entre as
empresas chinesas mais admiradas da Fortune China 2017 - o primeiro
lugar entre as empresas automotivas.
• Em novembro de 2017, o armazenador de energia BYD B-Box HV
recebeu o prêmio “Inovação Superior”, da PV Magazine 2017.
• Em janeiro de 2018, a consultoria alemã de energia EuPD Research,
concedeu à BYD a "Top Brand PV Seal 2018" para fabricantes de
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armazenamento de energia, o primeiro para uma empresa chinesa.
• Em fevereiro de 2018, a BYD lançou, na cidade de Yinchuan, noroeste da
China, um sistema de condução autônomo para o seu monotrilho, em
parceria com a Huawei.
• Em abril de 2018, a BYD lança nove novos modelos de empilhadeiras na
feira CeMAT, em Hanover, Alemanha.
• Em abril de 2018, a BYD foi nomeada um dos investidores chineses mais
importantes nos Países Baixos.
• Em maio de 2018, a BYD recebeu o seleto Prêmio Investimento
Estrangeiro Direto (FDI) de Los Angeles.
• Em junho de 2018, a BYD construiu a maior fábrica de baterias do
mundo em província chinesa rica em lítio.
• Em janeiro de 2019, a BYD alcançou a marca de 50 mil ônibus 100%
elétricos produzidos.
• Em fevereiro de 2019, a Skyrail assinou o contrato de concessão para a
operação do VLT do Subúrbio, em Salvador (BA).
• Em abril de 2019, a BYD lançou o primeiro ônibus bi-articulado 100%
elétrico de 27 metros do mundo.
• Em junho de 2019, a BYD lançou seu novo Centro Global de Design.
• Em agosto de 2019, a BYD ficou em terceiro lugar no ranking da revista
americana Fortune, na categoria “Change the World”.

Capítulo III
– Conduta na Skyrail

F

1. Responsabilidades da Gestão
Os gestores devem servir de exemplo e realizar o trabalho com ética e
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honestidade, sempre promovendo uma cultura organizacional na qual seus
colaboradores coloquem em prática o Código de Conduta e tenham liberdade
para reportar ou consulta-los sobre qualquer assunto.
2. Confidencialidade
A confidencialidade é de vital importância para Skyrail, incluindo bens
tangíveis e intangíveis (por exemplo, novos modelos sob concepção),
tecnologia, propriedade intelectual, informações de negócios ou comerciais e
dados pessoais do colaborador. Todos os colaboradores são responsáveis por
manter a confidencialidade em todos os momentos e situações e não devem
revelar nenhuma informação, a menos que seja necessário para as atividades
de negócios da empresa ou exigido pela legislação ou regulamentação local.
Os colaboradores não devem usar ou revelar qualquer informação,
confidencial ou pessoal, que produziu ou obteve durante seu período de
trabalho na empresa. A Skyrail não tolera o uso ilegal de bens, de propriedade
intelectual ou a utilização não autorizada de informações confidenciais.
3. Conflito de Interesse
É importante para os colaboradores, como representantes da Skyrail, que
todas as atividades relacionadas com as suas responsabilidades não entrem
em conflito com os interesses da empresa, incluindo, mas não limitado, à
reputação, finanças, marketing e relações governamentais, bem como manter
a integridade no relacionamento com fornecedores, consumidores, terceiros
e parceiros.
4. Recursos de Tecnologia
A empresa oferece diversos recursos de tecnologia aos colaboradores para
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ajudá-los na realização e cumprimento do seu trabalho. Recursos de
tecnologia incluem, mas não se limitam, a todos os dispositivos eletrônicos,
softwares e meios de comunicação eletrônica, que devem, como propriedade
da empresa, ser usados exclusivamente para o trabalho. Todos os softwares de
tecnologia da informação utilizados na empresa são licenciados oficialmente,
sendo vedada a violação de direitos autorais.
Os recursos de tecnologia disponibilizados devem ser utilizados
exclusivamente para o trabalho, sendo vedada sua utilização para fins
pessoais.
O uso da internet, e-mail, telefonia e todos os demais recursos de informática
disponibilizados aos colaboradores são ferramentas valiosas para seus
negócios; entretanto, o mau uso destas pode ter impacto negativo sobre as
despesas das áreas, produtividade dos colaboradores, e a própria reputação
do negócio da Empresa. Todos os recursos tecnológicos da empresa existem
para o propósito exclusivo de seu negócio, portanto a Skyrail se dá o direito de
monitorar toda sua utilização, a fim de identificar qualquer desacordo com as
normas da empresa e legislação vigente.
5. Cigarro, drogas e álcool
A Skyrail fornece um ambiente seguro e saudável para os colaboradores e
visitantes. Portanto, é estritamente proibido fumar nas dependências da
empresa, exceto em áreas designadas.
A Skyrail tem como objetivo manter um local de trabalho livre de drogas ou
outras substâncias controladas e desencoraja o uso de drogas e o abuso de
álcool por seus colaboradores. Os colaboradores que estiverem sob a
influência de drogas ou álcool no trabalho comprometem os interesses da
empresa e colocam em perigo a sua própria saúde, bem como a saúde e a
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segurança dos outros. O uso e o abuso de substâncias ilícitas também podem
causar uma série de outros problemas relacionados com o trabalho, incluindo
absenteísmo e atrasos, desempenho precário, aumento de trabalho para os
colegas, comportamento que perturba outros colaboradores e qualidade
inferior em produtos ou serviços, representando risco de danos significativos à
propriedade ou aos equipamentos da empresa, portanto devem ser evitados.
6. Violência e armas de fogo
Qualquer ato de violência para com colaboradores, clientes, parceiros,
fornecedores ou visitantes é estritamente proibido pela Skyrail. A posse de
facas e armas de fogo não está autorizada na empresa, exceto se houver
permissão legal para o seu porte.
7. Assédio Moral, sexual, discriminação e ou difamação
A Skyrail não tolera nenhuma forma de discriminação ou assédio com base em
gênero, gravidez, nascimento de filhos (ou condições médicas relacionadas),
raça, cor, religião, nacionalidade, ascendência, idade, deficiência física,
deficiência mental, condição médica, estado civil, orientação sexual,
assistência à família ou licença médica, aposentadoria ou qualquer outra
condição protegida por legislação. Em nenhum caso, os colaboradores podem
usar qualquer um dos recursos de tecnologia da empresa para transmitir,
receber ou armazenar qualquer informação que seja discriminatória, ofensiva
e/ou difamatória (mensagens, por exemplo, com conteúdo sexualmente
explícito ou raciais, entre outros).
8. Saúde e segurança ocupacional
A Skyrail, como pioneira em energia limpa, dedica-se a alimentar o futuro com

14

energia limpa e atribui grande valor à saúde e segurança de seus
colaboradores, assim como à sua inteligência e criatividade para a empresa.
Com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho ergonômico, seguro
e saudável para todos, prevenir lesões e doenças ocupacionais e cumprir leis e
regulamentos de saúde e segurança, a empresa fornece treinamento e
instrução sobre as práticas de trabalho seguro e saudável, identifica e classifica
perigos do local de trabalho, corrige condições inseguras de trabalho e
propaga e forma padrões de segurança, regras de funcionamento do
equipamento e processos de produção para todos os colaboradores.
Cabe a cada colaborador, dentro da Skyrail, zelar e fazer zelar pela segurança e
saúde de todos, bem como respeitar legislações e normas internas e externas
aplicáveis. Atos contra a cultura de segurança da Skyrail não são toleráveis e
são passiveis de punição conforme regulamento interno.
9. Relacionamento com parceiros de negócio
A Skyrail conduz práticas de negócios saudáveis e que estejam inseridas em
um ambiente de livre concorrência, construído com base na confiança mútua
entre fornecedores, clientes, membros do governo e outros parceiros de
negócios.
A Skyrail opera com um clima de respeito, cortesia e imparcialidade. Essa
mesma imparcialidade deve ser estendida aos fornecedores que desejam
competir pelos negócios da Skyrail. Nós esperamos uma comunicação aberta,
honesta e pontual. Os fornecedores da Skyrail deveriam encorajar um
ambiente de trabalho positivo e diverso, por não tolerar assédios ou
discriminações, incluindo aquelas envolvendo raça, cor, religião, gênero, idade
ou deficiência.
Relações de negócios de sucesso são resultado de objetivos e valores mútuos.
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Nós encorajamos tecnologias diferenciadas que ajudem a suportar a liderança
do modelo de produto da Skyrail.
Nós enxergamos cada relação singular com o fornecedor como uma
oportunidade de estender nossa empresa e aumentar o tamanho dos nossos
negócios. Dados informados para a Skyrail precisam ser precisos e quando
requisitados serão tratados como confidenciais.
A Skyrail procura servir com excelência nossos clientes, progredindo com
nossas tecnologias. Para estender nossa posição de competitividade, nós
precisamos que os fornecedores busquem de maneira implacável melhorar a
performance de seus processos e trazer urgência para cada desafio e
oportunidade de negócio.
Na Skyrail, existe o compromisso inflexível nos padrões de ética em tudo que
fazemos e falamos e esperamos o mesmo dos nossos fornecedores.
Não é permitido a aceitação de presentes, serviços ou qualquer outro valor
que possa influenciar a decisão, dentro dos negócios entre a Skyrail e o
fornecedor, do profissional que o recebe. Pagamentos em moeda,
propriedades ou serviços com o objetivo de obter negócios ou considerações
especiais são proibidos. Se algum colaborador da Skyrail solicitar algum
presente ou oportunidade de entretenimento para um fornecedor, essa
solicitação deve ser negada.
A Skyrail desencoraja seus colaboradores de comprar produtos e serviços de
seus fornecedores para uso pessoal, mesmo quando pagos pelos próprios
colaboradores.
Em adicional, nenhuma lista de diretrizes ética deve ser considerada
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completa, no sentido que, não se tenha um erro de conceito sobre se algum
valor oferecido pelo fornecedor for legal significa que pode ser ético. Uma
conduta apropriada deve refletir bom senso, justiça e padrões elevados.
A Skyrail espera que os fornecedores respeitem todas as leis de trabalho, meio
ambiente, saúde e segurança e suas regulações conforme os requisitos locais.
A Skyrail é comprometida com a sustentabilidade e encoraja a prática de
processos que atinjam as necessidades atuais sem comprometer a habilidade
das gerações futuras atingirem suas próprias.
Nós acreditamos que esse foco beneficiará a sociedade, as gerações futuras e
cada um de nós como indivíduos e também contribuindo para uma vantagem
competitiva no mercado.
Nós esperamos que os fornecedores compartilhem dessa abordagem/cultura.
10. Proteção ambiental
Os colaboradores devem cumprir a Política Ambiental e de Qualidade, as
legislações, os regulamentos e as políticas da empresa, bem como os
procedimentos internos relacionados à proteção ambiental.

Capítulo IV
- Recursos Humanos
1

Gestão da assiduidade

1.1 Horário de trabalho
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A jornada de trabalho, fixada pela Constituição Federal de 1988, é de 8 (oito)
horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no máximo, podendo
ser alteradas nos casos previstos em lei.
A tolerância de atrasos e saídas antecipadas são exceções e não regra diária,
devem ser utilizadas somente em casos esporádicos.
1.2 Registro de ponto
A lei determina que o empregador deve adotar registros mecânicos ou
eletrônicos. A Skyrail optou pelo uso de sistema eletrônico de registro de
ponto - biométrico - que é um conjunto de programas de computador para
registro eletrônico dos períodos de entrada e de saída de trabalhadores,
conforme Art. 74 da CLT. Para apontar o registro, o colaborador deverá utilizar
a sua impressão digital diretamente no relógio eletrônico. No final do registro,
o equipamento emitirá um comprovante com informações sobre a Skyrail,
sobre o colaborador e o horário de registro. Os colaboradores devem guardar
os comprovantes de registro.
O conjunto de equipamentos utilizados para o registo de ponto eletrônico e
seus programas foram certificados de acordo com a legislação em vigor. Em
situações em que a implantação do equipamento não for realizada ou não
estiver disponível, o formulário de inscrição manual do ponto deve ser
utilizado.
1.3 Comunicações sobre a falta de registro, serviços externos ou registro
indevido (solicitação de justificativa)
O registro do ponto é de responsabilidade do colaborador, que deve
apresentar um formulário assinado pelo supervisor imediato e pelo diretor se
ocorrer a falta de registo, serviço externo e/ou registro indevido, seguindo as

18

regras e procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Recursos
Humanos, sendo que esta obrigação não pode ser transferida a outros.
Todos os meses, o relatório de registro de ponto estará disponível para que os
colaboradores possam verificar seus registros e reconhecer a sua
autenticidade por meio da sua assinatura. Em caso de qualquer
inconsistência, o colaborador deve reporta-la diretamente ao Departamento
de Recursos Humanos.
1.4 Ausência
A Skyrail dedica-se a criar um ambiente de trabalho seguro, ativo, alegre e
confortável e encoraja a pontualidade e a assiduidade ao trabalho, com
produtividade e eficiência.
2

Recrutamento

2.1 Oportunidade igual de emprego
A Skyrail busca contratar pessoas talentosas, qualificadas e que tenham
compromisso e lealdade para com a empresa para cada posição. Todos os
aspectos do emprego com a Skyrail, incluindo, mas não limitado à contratação,
treinamento, recrutamento interno e promoção, serão regidos com base em
mérito, competência e qualificações e não serão influenciados de maneira
alguma pela raça de um indivíduo, cor, religião, nacionalidade, estado civil,
gênero, orientação sexual, deficiência (física ou mental), condição médica,
idade ou pelo exercício legal do direito de afastamento de acordo com as leis e
regulamentos.
2.2 Contratação e admissão

19

O Departamento de Recursos Humanos define a política de contratação e
admissão da empresa de acordo com as leis e regulamentos. Sendo assim, o
candidato não pode ter menos de 16 (dezesseis) anos de idade, deve fornecer
documentos reais, efetivos e legítimos à empresa, deve ter terminado a
relação de trabalho com o último empregador, deve ter passado por
entrevistas ou testes, se houver, e deve ter realizado exame médico
admissional. Se o candidato já foi um colaborador da Skyrail, ele deve estar em
consonância com a política de recontratação da empresa.
2.3 Não interferência na contratação
A Skyrail possui um canal aberto de indicação interna para recrutamento,
visando entrevistar candidatos que possam igualar ou até mesmo exceder as
qualificações do trabalho. No entanto, os colaboradores não podem interferir
no processo e/ou resultado da contratação de qualquer forma.
2.4 Proibida a vinculação hierárquica entre parentes
Não é permitido que haja vinculação hierárquica direta entre parentes até 3°
grau: pai, mãe, avô (ó), tio (a), filho (a), neto (a), irmão(ã), sobrinho (a), 4º grau
(primos) e por afinidade: sogro (a), genro, nora, padrasto, madrasta, enteado
(a), cunhado (a), concunhado (a) e esposo (a).
É permitido que as pessoas de departamentos ou unidades distintos,
namorem e/ou se casem, mantenham união estável. Na hipótese de
contraírem casamento ou união estável durante o contrato de trabalho, não
poderão atuar na mesma área ou setor. Entretanto, aqueles que ocuparem
cargo de liderança, estes não poderão manter relacionamentos afetivos e
amorosos com subordinados diretos e ou indiretos.
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Não será permitida a permanência de parentes nas dependências da Skyrail,
salvo em eventos organizados pela Empresa.
3

Treinamento e Promoção

3.1 Treinamento de orientação para novos colaboradores
A Skyrail fornece o treinamento de integração para todos os colaboradores em
seu primeiro dia de trabalho com a finalidade de realizar uma apresentação
geral da empresa. O treinamento permite que os nossos colaboradores se
familiarizarem com a Skyrail e com o ambiente de trabalho. Esta formação
inclui a apresentação de produtos, cultura, valores, visão e políticas da
empresa, tais como horas de trabalho, dias de pagamento, tempo de férias,
desempenho e as políticas de treinamento em segurança e saúde no trabalho
e treinamento básico sobre as demais áreas da empresa (Marketing,
Financeiro, Compras, TI, Jurídico, etc).
3.2 Tecnologia e treinamento das habilidades
A Skyrail atribui grande importância ao foco no cliente, com o fornecimento de
produtos de alta qualidade como objetivo da gestão da empresa. Buscando
cumprir esta meta e alcançar a satisfação dos clientes e, o mais importante, a
confiança, a Skyrail fornece tecnologia e capacitação das habilidades para
todos os colaboradores e operadores do escritório e da fábrica,
consequentemente, melhorando as habilidades de trabalho e as qualificações
dos colaboradores, para que eles se desenvolvam e cresçam junto com a
empresa.
3.3 Promoção
A Skyrail acredita que o avanço da carreira é gratificante tanto para o
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colaborador quanto para a empresa.
Sempre que possível, a empresa promoverá colaboradores qualificados
quando ele/ela tiverem um excelente desempenho profissional e
comportamental a longo prazo para as posições novas ou em aberto. Da
mesma forma, as competências profissionais, novas qualificações,
competências de gestão, estratégia de negócios, aptidão medica e habilitação
dos requisitos de segurança do trabalho, entre outras, devem ser
aperfeiçoadas após a promoção, usando ou não os recursos da empresa.
3.4 Gestão do desempenho
A gestão do desempenho é um dos principais métodos para se alcançar os
objetivos da estratégia da empresa e melhorar a capacidade, criatividade e
profissionalismo dos colaboradores. Como resultado, a gestão do
desempenho também será uma importante base de dados para treinamento,
promoção e aumento salarial.
4

Salário

4.1 Princípios gerais de remuneração
A Skyrail tem grandes expectativas para o desempenho dos seus
colaboradores e busca motivar aos que se dedicam à estratégia empresarial da
empresa com empenho, trazendo resultado. Como parte importante da
recompensa total, o salário na Skyrail baseia-se nos seguintes princípios:
a) Cumprir leis e regulamentos federais, estaduais e municipais;
b) Proporcionar um salário equitativo e razoável para o colaborador;
c) Dar incentivos baseados no desempenho, para motivar os colaboradores.
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5

Transferências

5.1 Transferências internas
Para incentivar o autodesenvolvimento dos colaboradores, distribuir de forma
otimizada os recursos e obter melhor adequação entre o colaborador e a
posição, a Skyrail apoia as seguintes situações para transferência:
5.1.1 Solicitação dos colaboradores
O colaborador pode solicitar uma transferência dentro de um departamento
ou para outro departamento. As transferências serão consideradas e
concedidas preferencialmente para colaboradores que tenham sido
empregados em sua posição atual por pelo menos 60 (sessenta) dias na
mesma função.
5.1.2 Organização da empresa
A empresa reserva-se o direito de conduzir reestruturações empresariais e
alterar o organograma para ganhar competitividade no mercado, o que
poderá alterar algumas posições de acordo com as suas responsabilidades
profissionais.
5.2 Os requisitos e qualificações para transferência
Para acontecer a transferência serão considerados os seguintes fatores: o
desempenho, as habilidades demonstradas, o nível de experiência, as
qualificações e requisitos necessários para o novo cargo, aptidão medica e
habilitação dos requisitos de segurança do trabalho.

23

5.3 Procedimentos para transferência
a) A transferência de colaboradores deve ser aprovada pelo gerente dos dois
departamentos.
b) Deve acontecer uma entrevista pelo departamento de Recursos Humanos
e pelo gerente do departamento que está recebendo o colaborador.
c) A transferência deve acontecer dentro de 30 dias após a entrevista, com os
documentos necessários preenchidos.
6

Contrato de trabalho

6.1 Contrato
A empresa assina o contrato de trabalho para estabelecer e confirmar a
relação de trabalho com os colaboradores e para garantir os direitos legítimos
e os interesses de ambas as partes. Em relação a alguns termos específicos do
contrato de trabalho, o aditivo ou o complemento poderão ser assinados por
ambas as partes, incluindo o acordo complementar de contrato de trabalho, a
alteração do contrato de trabalho, a carta de expedição para outros países, etc.
A assinatura do contrato de trabalho e o acordo relacionado ao emprego
devem seguir os princípios da legalidade, da justiça e do voluntariado, com
consenso e honestidade.
6.2 Rescisão do contrato de trabalho
6.2.1 Pedido de demissão
O colaborador deverá procurar o superior imediato para comunicar o seu
desejo de desligamento. O superior imediato encaminhará o colaborador para
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o Departamento de Recursos Humanos, que irá orientá-lo a preencher uma
carta de próprio punho, solicitando a dispensa do cumprimento do aviso
prévio. É opcional o preenchimento de uma entrevista de desligamento.
6.2.2 Dispensa
Um colaborador pode ser demitido por razões que podem incluir baixa
performance, reestruturação, má conduta ou outras violações de normas,
códigos, manuais ou procedimentos da empresa ou não estar qualificado para
o cargo.
6.2.3 Pedido de demissão por acordo
Mesmo procedimento do item 6.2.1, porém, neste caso a Skyrail precisa
concordar em realizar o acordo, de acordo com a nova legislação trabalhista.
6.3 Obrigações em caso de rescisão
Em caso de término de emprego, pedido de demissão ou dispensa, todos os
documentos, registros, informações e outros bens da empresa em poder ou
controle do colaborador devem ser devolvidos imediatamente. Além disso, o
colaborador deve manter as informações confidenciais da empresa em estrita
confidencialidade, a menos que essas informações se tornem públicas.
7

Benefícios

7.1 Seguro de saúde, odontológico e subsídio de refeição
A Skyrail considera de vital importância a saúde dos colaboradores, então
fornece seguro saúde e seguro odontológico, conforme política da empresa,
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para garantir que estes possam trabalhar em condições saudáveis. De acordo
com a lei, a Skyrail também fornece subsídio de refeição, quer por cartão de
refeição ou restaurante.
7.2 Transporte
A empresa disponibiliza subsídio de transporte para todos os colaboradores,
de acordo com a legislação, para o deslocamento da casa para o trabalho e
vice-versa.
8

Política e procedimento para Férias

Os colaboradores têm direito de desfrutar as férias anuais remuneradas de
acordo com a disposição da CLT. A empresa irá considerar a solicitação do
colaborador, se ele está apto e se não afetará o desenvolvimento dos negócios
no período solicitado. Entretanto, a empresa poderá outorgar as férias
coletivas, em conformidade com a CLT, o acordo coletivo de trabalho e os
procedimentos administrativos, desde que previamente informado ao
Sindicato, à luz das condições da operação e do plano de produção.
8.1 Férias anuais
O colaborador pode desfrutar as férias anuais previstas em lei, sendo que deve
reportar seu planejamento de férias para o Departamento de Recursos
Humanos.
8.2 Procedimento para férias
a) O colaborador deve preencher o formulário de Solicitação de Férias, obter
a aprovação do superior imediato e do Departamento de Recursos Humanos.
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b) O colaborador deve apresentar o formulário ao Departamento de
Recursos Humanos com pelo menos 30 dias de antecedência.
8.3 Precauções
a) Antes das férias, os colaboradores devem fazer a organização de trabalho
adequada para garantir que não haverá danos aos interesses da empresa.
b) Durante as férias, sem o consentimento da empresa, o colaborador não
poderá se envolver em atividades com conflitos de interesse com a
empresa.
c) Durante as férias, o colaborador não está autorizado a prestar serviços a
um concorrente da empresa, com ou sem pagamento.
9

Visitantes

9.1 Registro
A fim de melhorar a gestão da segurança, o colaborador deve passar à portaria
e ao Departamento Administrativo, com antecedência, as seguintes
informações:
a) Nome da empresa e dos visitantes
b) Data e horário da visita
c) Motivo da visita
A portaria será responsável pela recepção do visitante no portão, por registrar
as informações, e por informar ao colaborador sobre a chegada do visitante.
Caso a visita seja de algum fornecedor que irá realizar uma atividade de
trabalho dentro das dependências da Skyrail, antes de qualquer atividade o
mesmo deverá passar por integração da segurança do trabalho. É de
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responsabilidade do colaborador da Skyrail realizar esta comunicação e zelar
pela segurança do terceiro.
10. Cartão de acesso, chaves e senhas.
Os cartões de acesso, chaves e senhas do prédio, escritórios, áreas de
trabalho, mesas, gavetas, armários, etc., são emitidos aos usuários
autorizados e não devem ser emprestados a outros. Cartões de acesso e
chaves devem ser mantidos na posse dos colaboradores e, caso roubados ou
perdidos, deve ser reportado imediatamente para o Departamento de
Recursos Humanos.

Capítulo V
- Dos direitos e deveres dos colaboradores
1. Além dos direitos previstos em lei e no contrato, são direitos dos
colaboradores:
a)
b)
c)
d)
e)

O recebimento do respectivo salário;
Um repouso semanal remunerado, nos termos legais;
A obtenção de todos os benefícios previstos em lei;
Ser atendido pelos superiores hierárquicos sempre que solicitado;
Ser tratado e respeitado como pessoa, sem distinção de sexo,
nacionalidade, religião, raça gênero, orientação sexual ou deficiência;
f) Apresentar sugestões de melhorias para a Skyrail;
g) Férias anuais;
h) A ausência ao trabalho, sem prejuízo em sua remuneração, nos casos
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i)

permitidos por lei;
Manter a ordem e a disciplina no local de trabalho e em todas as
dependências da empresa (estacionamento, restaurante, transporte
fretado, área de descanso, festas e eventos da empresa e em
representação da empresa, etc)

2. Além dos deveres previstos em lei e no contrato, são deveres dos
colaboradores:
a) Colaborar com eventual revista pessoal, bem como de seu armário e
veículo, que será realizada sempre de forma respeitosa por profissional da
área de segurança patrimonial;
b) Cumprir o presente Código de Conduta, o contrato, procedimentos, tais
como Estacionamento, acesso à portaria, vistorias e novos procedimentos
implementados ou políticas internas;
c) Cumprir rigorosamente com o horário de trabalho previsto em contrato
ou no turno, realizando os devidos registros de entrada e saída por meio
da biometria e guardar o comprovante impresso;
d) Cumprir as ordens e instruções de serviço;
e) Submeter-se aos exames médicos periódicos e acatar as prescrições
médicas, visando à saúde no trabalho;
f) Executar com zelo, responsabilidade e atenção as suas tarefas, visando à
boa qualidade e produtividade;
g) Atender com atenção e educação a todas as pessoas com quem tiver
contato nas dependências da empresa, sendo colaboradores, prestadores
de serviços, clientes, visitantes, entre outros;
h) Responsabilizar-se por todos os utensílios e materiais de trabalho, para o
uso em serviço, respondendo pelos respectivos valores em caso de perda,
desaparecimento ou inutilização resultante de mal emprego ou ato de
negligência. Havendo prejuízo para a Skyrail resultante de quaisquer fatos
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i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

mencionados neste item, este será pago pelo colaborador, tão logo a
empresa tome conhecimento da ocorrência;
Comunicar o Departamento de Recursos Humanos qualquer alteração de
endereço, estado civil, nascimento de filho ou outros dados que possam
interessar;
Manter a ordem e a disciplina no local de trabalho e em todas as
dependências da empresa (estacionamento, restaurante, transporte
fretado, área de descanso, etc)
Manter uma conduta profissional condizente com sua função e com a
empresa pela qual trabalha;
Sempre manter o ambiente de trabalho (salas de reunião, mesas de
trabalho, copa, entre outros) limpo e organizado;
Utilizar os instrumentos de trabalho (computador, celular, internet,
veículos, materiais de escritório, entre outros) unicamente dentro de suas
finalidades e especificações;
Prestar serviços extraordinários, quando o trabalho, pela sua natureza e
sua condição, exigir, observadas as disposições legais, desde que
previamente solicitado e autorizado pelo superior imediato;
Acatar e respeitar com todo vigor as regras e proibições contidas em
avisos, rotinas ou normas expedidas por ordem da administração ou
daquele para esse fim autorizado;
Obedecer estritamente às prescrições, normas e precauções para evitar
acidentes, utilizando sempre os meios e equipamentos de proteção
necessários, bem como obedecer às regras de higiene e boa educação;
Trabalhar de acordo com o principal norte da Skyrail, qual seja, a
sustentabilidade, administrando suas atividades e seus projetos com
respeito ao meio ambiente, de forma a não prejudicar o equilíbrio natural;
Realizar as provas, testes de avaliação e treinamentos propostos pelo
superior imediato e pelo Departamento de Recursos Humanos;
Entrar em contato com o superior imediato, Departamento de
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t)

u)

v)
w)

x)
y)
i.

Compliance ou qualquer gestor se não tiver certeza sobre a ação correta a
tomar em uma situação de trabalho;
Algumas regras básicas devem ser observadas pelo colaborador ao se
apresentar para o trabalho ou publicamente perante clientes, autoridades
e outros públicos com os quais a Skyrail se relaciona:
• Os colaboradores devem vestir os uniformes concedidos pela empresa,
conforme as necessidades do processo e as normas de segurança;
• De maneira geral, não devem ser usados: mini-blusas, blusas e vestidos
frente-única, minissaias, calças de cintura baixa, roupas justas ao corpo,
transparentes, decotes e fendas acentuados, bermudas, shorts, regatas,
chinelos, tênis, calças que deixem expostas partes das pernas (quando
trabalhar nas áreas fabris) e outras vestimentas que possam afetar a
imagem profissional e a segurança do colaborador ou que sejam
incompatíveis com o ambiente de trabalho.
Comunicar ao seu superior imediato, Departamento de Compliance ou
qualquer gestor sobre qualquer situação que possa influenciar o ambiente
de trabalho e o bom andamento de suas atividades, bem como qualquer
descumprimento a este Código de Conduta, independentemente da
posição hierárquica do infrator.
Solicitar ao Departamento de Compras a aquisição de todo produto ou
serviço necessário ao bom andamento do seu trabalho.
Ao entrar na empresa, todo colaborador deve deixar objetos de valor
como celulares, dinheiro e cheques, entre outros, em locais protegidos,
como gavetas e armários com chaves. Aos colaboradores lotados na área
operacional é disponibilizado armário no vestiário para este fim;
Nos estacionamentos, as motos devem ser travadas e as bicicletas
trancadas com cadeados apropriados;
Nos horários de desjejum, almoço, jantar e ceia, os colaboradores devem
seguir ao seguinte:
Cumprir o horário de refeição estipulado para seu trabalho.
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ii. Durante os horários de refeição dos colaboradores que trabalham em
turnos, os demais, que não estiverem em horário de refeição, devem
continuar as suas atividades normais, evitando dispersões, transições em
outros departamentos e conversas paralelas. Lembrando que o horário é
de expediente normal para quem está fora do horário de refeição;
iii. Os alimentos deverão ser servidos e consumidos no restaurante da
empresa, quando houver.
iv. Os repousos das refeições deverão ser cumpridos nos locais permitidos,
ou seja, a área de descanso;
v. Deve-se evitar o desperdício de alimentos e bebidas no restaurante,
quando houver.
z) A empresa disponibiliza garrafas com cafés para todos os colaboradores
próximo às salas de trabalho e área operacional. É dever do colaborador
manter a disciplina neste local, evitando tumulto e aglomeração de
pessoas e, em caso de observar alguma irregularidade, informar ao seu
superior imediato ou o Departamento de Recursos Humanos;

Capítulo VI
- Das proibições
1. É proibido aos colaboradores:
a) Assinar, pedir assinaturas, subscrições, moções ou documentos de
qualquer natureza e para qualquer fim, sem que haja prévia aprovação do
Departamento Jurídico;
b) Solicitar trabalhos pessoais para colaboradores da Skyrail;
c) Levar para fora da empresa documentos ou objetos de propriedade desta,
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

ainda que por motivo de serviço, sem prévia autorização do
Departamento Administrativo e/ou Recursos Humanos;
Receber ou introduzir pessoas estranhas na Skyrail, sem prévia
autorização do superior imediato;
Violar, de forma direta ou indireta, segredo profissional e/ou qualquer
informação confidencial da empresa que teve acesso em decorrência de
seu trabalho, sem expressa autorização da Skyrail;
Revelar a outros colaboradores informações sobre seu contrato, tais como
salários, benefícios, entre outros;
Utilizar o nome, a logomarca e as instalações da Skyrail para obter
vantagens pessoais ou para terceiros. Sua eventual utilização em qualquer
situação, incluindo ações de caridade ou trabalhos não remunerados,
deverá ser previamente autorizada pelo Departamento de Recursos
Humanos;
Realizar atividades externas, como prestar consultoria ou ocupar cargo
em organizações com interesses conflitantes ou que realize negócios com
a Skyrail, ou realizar atividades durante o horário em que foi contratado
para prestar serviços à Skyrail;
Aceitar presentes, brindes, gorjetas ou vantagens em seu nome ou no de
sua família que caracterizem comprometimento de sua situação
profissional e dos objetivos da Skyrail;
Utilizar documentos internos (papel timbrado, layout, apresentação
oficial e formatos de comunicados internos) para fins particulares,
devendo estes serem restritos a assuntos ligados à Skyrail;
Fumar nas dependências da Skyrail, exceto em locais expressamente
permitidos;
Manter consigo ou trazer para as dependências da Skyrail bebidas
alcoólicas ou drogas entorpecentes, bem como armas de fogo e aramas
brancas;
Realizar comércio de qualquer natureza nas dependências da empresa,
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

como roupas, alimentos, cartões, rifas, bilhetes, convites, entre outros,
sem que para isso exista competente autorização escrita do
Departamento de Recursos Humanos;
Utilizar ferramentas de trabalho da Skyrail para assuntos estranhos ao
serviço;
Participar e incentivar jogos de azar dentro da Skyrail, que envolvam
dinheiro ou não.
Colar adesivos, desenhar e escrever nos armários ou em qualquer outro
bem da Skyrail;
Deitar nos bancos da recepção, vestiários ou banheiro para “sonecas”, e
usar qualquer mesa, cadeira ou veículos da empresa para dormir;
Comer dentro do vestiário. Este local deve ser utilizado somente para
troca de uniforme e sapato de segurança;
Comer e portar garrafas de água dentro da área de produção. Deve-se
respeitar as áreas destinadas a este fim.
Somente é permitido armazenar copos e canecas com tampas nos
armários das áreas de água e café, disponibilizados pela empresa;
O uso do sapato de segurança fora da área operacional.

Capítulo VII
- Do acesso às dependências da Skyrail
1. Todo colaborador deverá portar o crachá em posição visível durante toda a
permanência no recinto da empresa.
2. A circulação interna deve respeitar rigorosamente os trajetos e
sinalizações definidos, incluindo faixas de pedestres para travessia de vias,
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faixas delimitadoras de áreas, portas, entradas e saídas específicas.
3. O colaborador deve respeitar a regulamentação de acesso às áreas
restritas.

Capítulo VIII
- Da ausência ao trabalho
1. Toda ausência ao trabalho deverá ser justificada por escrito junto ao
Departamento de Recursos Humanos. Salvo os motivos previstos em lei, a
ausência injustificada acarreta a perda dos vencimentos correspondentes.
2. O colaborador que, por motivos particulares justificáveis ou imprevisíveis,
necessitar se ausentar durante o horário de trabalho, deverá solicitar
previamente autorização por escrito ao superior imediato e ao
Departamento de Recursos Humanos.
3. Os pedidos de licença, feitos sempre com antecedência e por escrito,
deverão ser encaminhados ao superior imediato, que discutirá o caso com
o Departamento de Recursos Humanos.
4. O colaborador poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo de
sua remuneração nos casos previstos na CLT e na Convenção da Categoria.
5. O colaborador que não comparecer ao trabalho por motivos médicos,
mesmo que parcialmente, terá 48 horas, a partir do evento, para
apresentar ao Departamento de Recursos Humanos os atestados médicos
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correspondentes e não o fazendo estará ciente dos descontos legais em
seus vencimentos.

Capítulo IX
- Do pagamento
Salvo motivo de força maior, o pagamento dos salários será feito duas vezes ao
mês, nos dias 15 e no último dia útil do mês, por meio de depósito bancário. A
forma de pagamento poderá ser alterada, obedecendo a legislação e as
normas vigentes. Caso o dia 15 caia em sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será antecipado para o dia útil imediatamente anterior.
a) O colaborador pode e deve, ao receber o comprovante de pagamento de
salário, conferir todos os itens do demonstrativo, mantendo sob
conhecimento e controle.
b) Informações e reclamações sobre eventuais diferenças ou erros de
cálculos nos pagamentos dos salários devem ser encaminhadas ao
Departamento de Recursos Humanos.

Capítulo X
- Da segurança e medicina do trabalho
1. O colaborador se compromete a respeitar as normas de segurança e
medicina do trabalho, devendo observá-las em sua integralidade:
a) Em caso de qualquer sintoma ou alteração de saúde, o colaborador deverá

36

imediatamente procurar o Departamento de Recursos Humanos, que
tomará as devidas providências de forma a se evitar futuras complicações
na saúde e o comprometimento dos trabalhos;
b) O colaborador obriga-se a manter sempre o equilíbrio de sua saúde, quer
seja no aspecto físico como no mental, devendo, em qualquer sintoma,
comunicar imediatamente o Departamento de Recursos Humanos;
c) O colaborador obriga-se a responder a todo questionamento a respeito de
sua saúde quando do comparecimento aos exames médicos na empresa,
responsabilizando-se por qualquer omissão que lhe cause prejuízos à
saúde.
2. O colaborador é responsável pela segurança no ambiente de trabalho e
tem a obrigação de conhecer e respeitar os regulamentos, normas e
procedimentos de segurança.
3. O uso dos equipamentos de segurança é obrigatório em todos os locais
indicados pela Skyrail.
4. A Skyrail mantém uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
– de acordo com a legislação em vigor. O colaborador deverá conhecer e
respeitar as atribuições da CIPA. O colaborador com interesse em
participar da CIPA ou contribuir voluntariamente com a segurança em
geral deverá procurar o Técnico de Segurança do Trabalho.
5. Direito de recusa: Caso o colaborador se encontre diante de uma situação
onde os riscos não foram controlados e/ou eliminados, deverá utilizar
imediatamente o seu DIREITO DE RECUSA, suspender a atividade,
informação de imediato a supervisão e o Departamento de Recursos
Humanos e somente executar a atividade após os riscos controlados.
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Capítulo XI
- Das ações disciplinares
1. O colaborador que infringir qualquer artigo do contrato de trabalho da
empresa, Código de Conduta ou procedimentos e políticas da empresa ou
legislação em vigor, bem como deixar de cumprir ou acatar as
determinações constantes de rotinas, ordens de serviço e instruções de
seus superiores, estará sujeito às seguintes ações disciplinares,
independente da ordem abaixo:
a)
b)
c)
d)

Advertência verbal;
Advertência por escrito;
Suspensão com perda de salário;
Demissão por justa causa (nos casos previstos por lei).

Capítulo XII
– Regras para fotografia e filmagem
1. Não é permitido filmar ou fotografar nos ambientes internos da Skyrail,
sem autorização prévia.
2. Os colaboradores que necessitarem realizar a captura de imagens
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(fotografia ou filmagem) dentro das dependências da Skyrail, devem
seguir ao seguinte:
a) Para foto ou filmagem, é obrigatório o uso da braçadeira de identificação e
das máquinas fotográficas de propriedade da Skyrail, identificadas com
um cordão vermelho, evidenciando que os registros estão autorizados.
b) A braçadeira de identificação para uso de colaboradores e não
colaboradores e os equipamentos de captura de imagem de propriedade
da Skyrail ficam em posse do Departamento Administrativo, o qual deve
manter controle e registro das utilizações.
c) O Gerente das áreas em que a captura de imagens (fotografia ou
filmagem) é uma necessidade inerente de suas atividades deve manter
um controle dos colaboradores que estão autorizados a fotografar e/ou
filmar.
d) É proibido utilizar máquinas fotográficas, filmadoras, smartphones,
tablets e outros equipamentos de captura de imagem que não sejam de
propriedade da Skyrail. Os equipamentos de captura de imagem de
propriedade da Skyrail estão identificados com um cordão vermelho.
e) Apenas os colaboradores com cargos de Gerente e níveis acima estão
autorizados a realizar atividades de fotografia ou filmagem sem o uso de
braçadeira ou de equipamentos de captura de imagem que não sejam de
propriedade da Skyrail.
f) As imagens/vídeos devem ser prontamente transferidas e não podem ser
mantidas armazenadas na câmera ou filmadora.
3. Os visitantes (fornecedores, clientes, etc) que necessitarem realizar a
captura de imagens (fotografia ou filmagem) dentro das dependências da
Skyrail, devem seguir ao seguinte:
a) Apenas Gerentes e cargos superiores responsáveis pelo local onde será
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realizada a atividade podem autorizar a atividade de filmagem e
fotografia.
b) É obrigatório o uso da braçadeira de identificação pela pessoa que está
realizando a atividade de filmagem e fotografia, evidenciando que os
registros estão autorizados. Um colaborador da Skyrail deve acompanhar
a execução de toda a atividade.
c) Todos os colaboradores devem instruir e fiscalizar os visitantes não
autorizados sobre a proibição de fotografar e filmar.
d) O pessoal da recepção deve informar aos visitantes sobre a proibição.

Capítulo XIII
– Conduta nas redes sociais
1. As redes sociais ganham cada vez mais espaço na comunicação entre as
pessoas. Para as empresas, tornaram-se um recurso valioso para a
interação com clientes, colaboradores, parceiros, entidades da sociedade
civil e investidores, entre outros públicos estratégicos. Porém, quando mal
utilizadas por seus colaboradores, podem trazer danos à imagem das
empresas e quebra de sigilos que podem prejudicar os negócios. Ao
participar nas redes sociais, os colaboradores da Skyrail devem observar o
seguinte:
a) Ao se identificar nas redes sociais como um colaborador da Skyrail,
automaticamente a imagem do colaborador fica atrelada à empresa e, a
partir daí, é esperado que ele atue nos canais respeitando os valores e o
Código de Conduta da empresa.
b) A Skyrail possui pessoas responsáveis pela administração dos conteúdos
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c)
d)

e)

f)

g)

de suas redes sociais e somente elas podem responder pela marca. Não é
permitido responder a comentários ou questionamentos pela Skyrail ou
se envolver em discussões com pessoas ou grupos que publicarem
conteúdos sobre a empresa ou seus produtos, mesmo que inadequados
ou injustos. Esta função é dos responsáveis pela gestão de redes sociais
oficiais, que são treinados para essas situações.
É proibido criar páginas ou perfis em nome da Skyrail.
Somente é permitido divulgar nas redes sociais informações públicas
sobre a Skyrail, como posts dos canais oficiais. No caso de um conteúdo
produzido por um terceiro, como um veículo de imprensa, antes de
compartilhar é necessário verificar a credibilidade do canal e se a
informação não se trata de boatos, rumores ou suposições.
Não é permitido publicar informações internas. Caso o colaborador faça
parte de um projeto, tenha produzido um vídeo ou outro material que
acredita que possa contribuir com a imagem da marca perante os fãs nas
redes sociais, este deve compartilhar sua sugestão com a área de
Marketing. Ela será analisada e poderá fazer parte do conteúdo postado
nos canais oficiais da empresa.
Sempre que o colaborador identificar postagens ou conteúdos que
envolvam o nome da Skyrail e que não sejam condizentes com os valores
da empresa, este deve informar ao departamento de Marketing. Eles
saberão como agir para proteger a imagem da empresa e de todos os
colaboradores.
É proibido postar fotos nas redes sociais das áreas internas da empresa,
pois se na imagem aparecer um segredo industrial, as consequências disso
serão desastrosas. Há exceções: caso a empresa comunique previamente
sobre a permissão, as imagens poderão ser compartilhadas.
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Capítulo XIV
– Compliance
A Skyrail respeita todas as leis/normas e costumes relacionados aos seus
negócios e mantém um compromisso ético na realização das suas atividades.
Este mesmo compromisso também é exigido dos colaboradores e parceiros.
Assim, é muito importante que todos tenham ciência que a Skyrail não tolera
descumprimento de obrigações legais, normas/procedimentos/políticas
internas e seu código de conduta. Justamente por isto, está formalizando seu
Programa de Compliance.
Inicialmente, cumpre explicar a origem desta palavra. A palavra Compliance
vem do inglês “to comply” que significa “cumprir”.
O Programa de Compliance da Skyrail consiste em mecanismos e
procedimentos internos de incentivo ao cumprimento das legislações
vigentes, normas internas e código de conduta.
Para atingir seu objetivo, a área irá realizar fiscalizações, auditorias, análise de
denúncias feitas através do canal anônimo (e-mail compliance@byd.com ou
caixa de denúncias) ou denúncias pessoais, e, será indispensável o
engajamento de todos os colaboradores e parceiros nesta incumbência.
Trata-se de um trabalho constante e de responsabilidade de todos os
colaboradores e parceiros da Skyrail.
O Compliance ajuda a Skyrail a construir uma boa imagem perante seus
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colaboradores, no mercado e entre seus consumidores, mantendo nosso
negócio funcionando de forma saudável.
Objetivos e responsabilidades do Compliance:
• Analisar riscos operacionais e prevenir fraudes;
• Desenvolver e propor projetos de melhoria;
• Gerenciar controles internos;
• Monitorar, junto ao TI, medidas adotadas na área de segurança da
informação;
• Realizar e acompanhar auditorias periódicas;
• Interpretar leis e adequá-las ao universo da empresa;
• Desenvolver planos de propagação do Compliance na cultura da Skyrail.
Periodicamente, a área enviará e-mails, disponibilizará comunicações e
realizará treinamentos com o fim de reciclar as normas já existentes na
empresa, bem como divulgar novas normas. Estes treinamentos não serão
realizados exclusivamente pela área de Compliance, visto que muitas normas
dizem respeito às outras áreas (Exemplo: Financeiro, Marketing, Qualidade).
O que a Skyrail espera de você em relação ao Compliance?
• que você conheça claramente os direitos e deveres constantes no
Código de Conduta, bem como as legislações pertinentes ao seu dia-adia no trabalho e que você atue em conformidade com elas;
• que você avalie os riscos inerentes ao seu trabalho, de ações e
atividades que possam configurar violação ao Código de Conduta,
costumes e legislação aplicável;
• que qualquer atitude duvidosa ou contra o Código de Conduta, lei e
costumes que você tenha conhecimento seja denunciada
imediatamente à área de Compliance, seja por e-mail ou através do
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canal de denúncias;
• que você incentive seus colegas a consultarem, aplicarem e respeitarem
nossas normas internas, atuando sempre com “Atitude de Dono /
Ownership” e não exponham a sua pessoa nem a Skyrail a riscos.
• e, em caso de dúvidas, consulte sempre seu gestor imediato,
departamento de Recursos Humanos ou a área de Compliance, antes de
tomar qualquer decisão;
O Compliance é responsabilidade de todos na Skyrail, independentemente da
posição hierárquica que ocupe na empresa.
Como na maioria das empresas, o Compliance na Skyrail teve início no
Departamento Jurídico. No entanto, a responsabilidade de estar em
conformidade e cumprir as legislações, regras, costumes e Código de Conduta
é de todos.
Portanto, cabe a todos sempre trabalhar em conformidade e zelar pelas
atitudes dos demais colaboradores, prestadores de serviços e parceiros. E,
qualquer atitude suspeita, deve ser reportada imediatamente.
Assim, trabalhando em equipe, certamente teremos um crescimento maior e
mais saudável da nossa empresa, com menos riscos!

Capítulo XV
- Das disposições gerais
1. Quaisquer vantagens que a Skyrail conceder ao colaborador não se
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incorporam aos contratos de trabalho, podendo cessar a qualquer
momento e a critério da Skyrail.
2. Dúvidas de interpretação ou casos não previstos neste Código de Conduta
deverão ser apresentadas ao superior imediato ou Departamento de
Recursos Humanos, que deverá esclarecê-los.
3. Todas as leis trabalhistas em vigor e previsões do contrato integram as
normas deste Código de Conduta.
4. O presente Código de Conduta passa a fazer parte integrante do contrato
em vigor.
5. O presente Código de Conduta tem validade indeterminada, podendo a
Skyrail submeter seu conteúdo e suas práticas a processos de avaliação e
revisão periódica, podendo este ser revisado sempre que necessário,
quando os colaboradores tomarão ciência das alterações.
6. A aprovação deste Código e suas atualizações é de responsabilidade do
Departamento de Recursos Humanos e Compliance da Skyrail. Sugestões
de melhorias devem ser encaminhadas às áreas informadas, que são
responsáveis pela análise.
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Anotações
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#
Termo de Recebimento
Declaro que recebi, li e entendi o Código de Conduta da Skyrail.
Declaro ainda que conheço minhas obrigações, como profissional,
de cumprir com os princípios, normas e determinações nele
descritos, bem como as ações disciplinares a que estarei disposto em
caso de descumprimento.
Por fim, declaro que tenho conhecimento dos canais de
comunicação a que devo recorrer em caso de dúvidas a respeito do
presente Código de Conduta e de possíveis violações que cheguem
ao meu conhecimento.
Estou ciente de que as orientações contidas neste Código de
Conduta passam a integrar automaticamente o meu contrato de
trabalho com a Skyrail.
Salvador, ___ de _______________ de ___________

__________________________________________________
Assinatura

Nome: ________________________________________________
RG: ___________________________________________________
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