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Seja bem-vindo(a) à Mundiale!
Estamos muito felizes em ter você em nosso time e queremos que a sua experiência
seja a melhor. Por isso, preparamos este guia para que você tenha como referência
para seu dia a dia.
Este guia é complementar ao Código de Conduta. Assim tenha os dois como sua
referência!
Você vai encontrar as principais regras com as orientações necessárias para contribuir
com sua integração, relacionamento com colegas e bem-estar.
Vamos juntos? Boa leitura!
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ENTRADA E SAÍDA

• Sempre use o seu crachá de
identificação nas dependências
da empresa.
• Diariamente, registre os horários
de início e término de trabalho,
o intervalo das refeições e as
pausas para descanso. É assim
que elaboramos a folha de pagamento,
calculamos férias, repousos semanais, décimo
terceiro, salário e outros. Então, nada de esquecer,
hein?
• Horas extras, ou seja, aqueles registros feitos antes ou depois do horário de
trabalho, apenas com a autorização do seu líder.
• Descansar é muito importante, por isso, não é permitido fazer mais de uma hora e
45 minutos extras por dia — exceto quando autorizado pela Diretoria.
• Fique de olho nos seus horários, ficando dentro da empresa, no máximo, por 10
minutos antes ou depois do seu horário de trabalho. Se for necessário, pode pedir
autorização para liderança.
• Caso precise se ausentar, é só falar com a gente! Lembre-se: ausências sem
justificativa serão descontadas em folha de pagamento (o dia + o DSR) e são
passíveis de penalidade.
• Chegou mais cedo? Pode relaxar! O
ideal é ir para a sua estação de trabalho
e registrar o seu ponto, somente na
hora de logar, beleza?
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VESTUÁRIO
Ah, pra gente o conforto e o bemestar sempre estão em primeiro lugar.
Siga seu estilo e capriche no look, mas
sem se esquecer que estamos em
ambiente corporativo e home office.

DRESS CODE

Para facilitar a escolha de roupas mais adequadas, tanto para o ambiente corporativo,
quanto para o home office e confraternizações, preparamos uma listinha que resume
o nosso estilo.
Somos jovens, com um estilo mais casual e estamos sempre atentos para não fugir
do que é esperado no cotidiano das profissões e da Mundiale. Vista-se de maneira
que se sinta bem e fique atento somente aos itens abaixo que não são permitidos.
Dê uma olhada:
• Regatas masculinas;
• Blusas que deixam a barriga à mostra, minissaias e shorts;
• Trajes com decotes abusivos;
• Camisas de time ou de torcida;
• Bonés, chapéus ou gorros;
• Chinelos ou sandálias que não são presas ao calcanhar;
• Qualquer roupa com o comprimento acima do joelho.

FIQUE LIGADO(A)

Dias Temáticos
Nós amamos uma festa! Os dias temáticos são propostos pelos líderes à área de
comunicação, que aprova e envolve todas as áreas. Nesses dias, está liberado
usar roupas conforme o tema — a participação é voluntária e vale lembrar que
mesmo nos dias temáticos as regras acima são válidas.
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ESTAÇÃO DE TRABALHO

Como lidamos com dados sigilosos todos os dias, é proibido usar o celular ou fazer
ligações pessoais na operação, tá bem? Também sugerimos evitar o uso no home
office, afinal, segurança é sempre importante.

• O seu conforto importa! Use o Kit Conforto durante o horário de trabalho, guardando
em local que o conserve.
• Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Trate bem os seus colegas, evitando
conversar quando estiverem na posição de atendimento.
• Nada de algazarras, discussões ou tumultos que prejudicam o ambiente de trabalho.
• Para evitar barulhinhos indesejados, não se alimente em sua estação de trabalho,
mesmo se não estiver em atendimento ao cliente.
• Uso dos equipamentos e softwares
para assuntos pessoais é permitido,
desde que não contrarie as normas
de utilização.
• Fique de olho no seu ponto,
é
sua
responsabilidade
registrá-lo corretamente.
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SOBRE FUMO, DROGAS E ÁLCOOL NO TRABALHO

Se liga nestas importantes orientações para prevenir, melhorar e manter a saúde e o
bem-estar dos colaboradores:

• É proibido fumar no interior das instalações da Mundiale.
• É proibido utilizar, estar em posse, distribuir ou vender drogas lícitas e ilícitas dentro
das instalações da Mundiale ou durante o horário de trabalho.
• É proibido utilizar, estar em posse, distribuir ou vender bebidas alcoólicas dentro
das instalações da Mundiale ou durante o horário de trabalho. Durante os eventos
oficiais da Mundiale é permitido o consumo moderado de bebidas alcoólicas,
fornecidas exclusivamente pela empresa.
• É proibido apresentar-se ao trabalho sob o efeito de álcool ou drogas ilícitas.
• A comprovação do uso, transporte, distribuição e venda de bebidas alcoólicas ou
drogas será passível de penalizações e condução da situação pelas entidades de
segurança pública como polícia, guarda civil ou outros.

Todos sabemos que o tabagismo,
o alcoolismo e o consumo de
drogas ilícitas causam danos à
saúde e à segurança, interferindo
também na produtividade e na
eficiência do trabalho. Adotamos
essa postura cientes de que
estamos em conformidade com
a nossa Política de Saúde e
Segurança do Trabalho, além
de estarmos colaborando para
a formação de uma atitude mais
positiva e saudável.
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CONVIVÊNCIA

BOM PRA VOCÊ, BOM PRA TODO MUNDO

Lembre-se de que não é permitido comer nas estações de trabalho, elevadores,
escadas e no posto de trabalho seja presencial e/ou home office. Se precisar transitar
com os alimentos, deixe eles bem fechadinhos.

• Use os canais digitais para promover reuniões, palestras ou grupos relacionados
à empresa e aos colaboradores. Ah, não se esqueça de pedir a autorização da
liderança.
• Use o quadro de avisos, com autorização da área de Comunicação, para afixar
avisos, convites, cartazes ou desenhos.
• Pra tudo tem uma hora: rifas, sorteios ou apostas são proibidos nas instalações da
empresa ou nos canais oficiais.
• Não é permitido vender produtos ou fazer cobranças particulares dentro da empresa.
• Pode chamar a família e amigos para ações específicas da empresa como lives,
happy hours, palestras, desde que autorizado pelo seu gerente.
• Não é permitida a entrada de crianças, exceto nos eventos motivacionais e com
prévia autorização da área de Gente e Gestão.
• Deixe a paquera pra depois
do expediente.
• Pra facilitar, todas as Políticas
estão disponíveis na rede
e na intranet.
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TELEFONIA

• Os ramais e telefones corporativos são uma grande ajuda no dia a dia, mas o uso é
somente para fins profissionais e situações pessoais de emergência, hein!
• O acesso aos sistemas sem permissão ou necessidade pode trazer penalidades,
pois caracteriza descumprimento de normas legais ou regulamentares tipificadas
em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal.
• Cuide bem dos equipamentos e materiais usados na rotina de trabalho.
• Somente a área de TI pode trocar componentes de telefonia e informática.
• Ooops! Quaisquer problemas de informática e telefonia devem ser informados à
área de TI, por meio de uma abertura de chamado, e também ao colaborador/líder
do próximo turno.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO

• Utilize os recursos disponíveis sempre da forma adequada.
• A senha e login são de uso pessoal e intransferível: só pra você e mais ninguém.
• Só acesse as informações permitidas ao seu perfil, sem disponibilizá-las a outras
pessoas.
• Pra que tudo seja tranquilo, proteja suas senhas e informações: os problemas
ocorridos com os seus dados são de sua responsabilidade.
• Use apenas os softwares disponibilizados pela área de TI, de acordo com as
necessidades de sua área.
• Não divulgue dados obtidos nos sistemas informatizados ou quaisquer outras
informações sobre a Mundiale para outros colaboradores não envolvidos nos
trabalhos executados, combinado? Isso evita o descumprimento de normas legais
e regulamentaras e quebra do sigilo funcional, que pode levar a penalidades.
• Os dados têm valor: quando precisar exibir, imprimir ou gravar dados da empresa,
tenha cuidado para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso.
• Qualquer conteúdo gravado deve ser coerente ou exigido pela atividade que você
exerce.
• Proteja o que é seu: você deve bloquear o seu computador quando sair da sua
posição de trabalho, pois qualquer utilização com seu acesso é de responsabilidade
pessoal. Já imaginou se alguém manda um e-mail em seu nome sem você nem
saber? Saia dessa!
• Xô, vírus! Para não infectar a rede, acesse apenas sites autorizados, não conecte
pen-drives, abra apenas e-mails de remetentes conhecidos e não abra arquivos de
conteúdo duvidoso.
• Deixa pra quem sabe: as alterações nas configurações das máquinas devem ser
feitas pela área de TI.
• No horário de trabalho não é permitido o uso de jogos e/ou downloads de programas,
vídeos, músicas e outros.
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• Caso esteja em home office e tenha algum problema sistêmico como queda de
energia elétrica ou outros que o impeçam de trabalhar, informe imediatamente as
áreas responsáveis ou seu líder imediato.
• É proibido o envio de e-mails com mensagens grandes e de conteúdo não profissional,
por exemplo, as correntes.
• Não acesse sites com pornografia ou qualquer outro tipo de conteúdo não adequado
ao ambiente corporativo.
• Na Mundiale, você pode acessar a informação permitida ao seu perfil. Isso não
significa que você possa liberar acesso a outras pessoas, tá certo?
• Cuide dos dados e sistemas que tem acesso, garantindo sua integridade (se a
informação está correta), confidencialidade (se a informação não será acessada
por pessoas indevidas) e disponibilidade (se a informação pode ser acessada
quando necessário). Qualquer problema deve ser comunicado,
por escrito, à sua chefia imediata, sendo proibida a
exploração de falhas ou vulnerabilidades nos
sistemas. Caso você identifique
qualquer vulnerabilidade, informe
imediatamente a área de TI.
• Vamos usar área em todo o texto.
• O descumprimento de qualquer
um dos itens desse guia de
comportamento sobre gestão
da informação é uma infração
funcional, que será apurada
em
processo
administrativo
disciplinar na Mundiale, sem
descartar as responsabilidades
penal e civil, caso existam.
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SEGURANÇA

• Outra prioridade da Mundiale é a sua segurança. Caso você sofra algum acidente
enquanto trabalha, comunique imediatamente o seu superior e a área de Segurança
do Trabalho, mesmo se for algo leve.
• É importante contar o que aconteceu com o máximo de detalhes, a gente precisa
entender tudo claramente e de forma fiel, seja você o acidentado ou a testemunha.
• Esteja atento: observou condições inseguras nos espaços de trabalho? Fale com os
responsáveis pelo setor e com a área de Segurança do Trabalho.
• Seja parceiro do seu líder imediato, pois os líderes devem corrigir condições
inseguras nos locais de trabalho, garantindo a segurança de todos.
• Nada de permanecer nas escadas da empresa e, ao descer ou subir, sempre use
o corrimão.
• É óbvio, né, mas vale reforçar: é proibido portar arma de fogo ou arma branca
dentro da empresa.
• Para garantir a saúde de todos, respeite o distanciamento social, use álcool em
gel para higienizar as mãos e use as máscaras de proteção respiratória dentro da
empresa.
• Está com problemas de saúde? Procure
o SESMT e relate o seu caso. Com o
atestado em mãos, a área formalizará
tudo com os líderes.
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PROTEÇÃO DA IMAGEM E REPUTAÇÃO

• Oh, sempre que você estiver fora das instalações da empresa usando algo que
tenha a marca da Mundiale, estará a representando. Ou seja, é importante agir com
base nas orientações do Guia de Comportamento.
• Fique atento ao tipo de conteúdo compartilhado nas mídias sociais, sobretudo
envolvendo o nome da Mundiale. Nós respeitamos a liberdade de expressão, mas
desde que não seja contrária aos nossos princípios.
• Para evitar equívocos, não poste fotos da sua jornada de trabalho em mídias sociais.
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ESCALA PEDAGÓGICA

Educar sobre as normas da Mundiale, mostrando o que é certo e o que é contrário ou
inadequado de maneira simples. Esta é a Escala Pedagógica! Ela não tem o objetivo
de punir e sim de ser educativa.
Ao aplicá-la, usamos o feedback como principal característica. O preenchimento de
“Ação Disciplinar” só ocorre após uma conversa entre o colaborador alterar para líder
imediato. Na conversa, será informada qual norma foi descumprida e a importância
de não repetir a ocorrência.

• Caso ocorra alguma situação não descrita na escala, à área de Gestão de Processos
de Gente deve ser acionado para orientar de acordo com o Jurídico.
• Antes da advertência escrita, podem existir feedbacks formais, registrados no
controle de medidas disciplinares.
• No caso de danos causados a equipamentos e bens da empresa, será usado o
direito de descontar do salário do colaborador o valor equivalente aos prejuízos, de
acordo com artigo 462 da CLT.
• A área de Gestão de Processos de Gente encaminhará a medida disciplinar ao
líder imediato.
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CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS E INSTALAÇÕES
Os seus equipamentos e materiais são os maiores aliados em um dia a dia de trabalho
produtivo. Por isso, cuide bem deles!
• Todo mundo ama um ambiente limpinho, né? Zele pela limpeza dos espaços de uso
coletivo e individuais.
• Nada de se apropriar indevidamente de materiais e objetos da empresa. Pode
sair com algo somente mediante autorização do seu líder e da Controladoria,
o responsável pela gestão do patrimônio.
• Durante a sua jornada de trabalho, guarde os pertences pessoais nos armários e
tranque com o cadeado disponibilizado. Você é o responsável por eventuais perdas
ou furtos em armários destrancados, beleza?
• Ish, perdeu o cadeado/chave? Em caso de perda da chave, gentileza solicitar a
abertura de chamado ao Facilites, pois será necessário quebrar o cadeado. Já em
casos de perda de cadeado, o chamando deverá ser aberto à área de Gestão de
Processos de Gente para que seja disponibilizado um novo e descontado em folha
de pagamento.
• As marmitas devem ser nomeadas e identificadas.
Agora, ao usar os materiais disponibilizados pela Mundiale, você já estará ciente das
responsabilidades sobre o uso e conservação e assume o compromisso de:
- Zelar pelo patrimônio da empresa, cuidando da limpeza e da conservação dos
computadores, telefones, headsets, Kit Conforto e outros materiais essenciais no
trabalho;
- Não efetuar qualquer tipo de trabalho particular, para si próprio ou para terceiros,
utilizando os equipamentos e os materiais da empresa;
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- Comunicar o superior imediato em caso de perda ou danos dos materiais da
empresa. A área de Gestão de Processos de Gente irá providenciar outro material
e o colaborador terá o desconto em folha de pagamento, no mês subsequente
ao dano, conforme tabela abaixo.

Kit (espuminha/tubo de voz/squeeze)

R$ 15,00

Somente espuminha

R$ 5,00

Somente tubo de voz

R$ 5,00

Squeeze

R$ 10,00

Crachá

R$ 15,00

Chave escaninho

R$ 15,00

Cadeado

R$ 15,00

2ª via cartão BHBus/Ótimo

R$ 22,00

Headset

R$ 98,00

2ª via cartão Sodexo

R$ 15,00

- Em caso de Roubo ou furto com apresentação do B.O, o colaborador não indenizará
a reposição destes materiais.
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Contamos com você para colocar o Guia de Comportamento
em prática. Vamos, todos juntos!
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