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Praticar o Código de Ética e de Conduta é importante para 
o nosso negócio e para o nosso futuro. Essa atitude nos 
diferencia e nos torna cidadãos mais responsáveis.

Nós prezamos a ética e é por isso que sua prática faz parte dos 
nossos valores. Queremos que a ética esteja presente em toda 
empresa e seja percebida nas atitudes de todas as pessoas 
desta organização. 

Distribuir um exemplar deste Código é parte da estratégia 
para que as regras estejam claras e sejam aplicadas sem  
exceção.

Pedimos que você leia este material atentamente e pratique 
os nossos princípios. Em caso de dúvida, consulte o código, 
peça orientações para o  seu líder ou fale com o RH.

Com certeza este código deve nos inspirar e esperamos que 
cada um de nós faça da sua conduta um exemplo construtivo 
para todos.

Caro colaborador,

É com grande satisfação que apresentamos o código de ética 
e conduta da RIOOITO.

A ética é o ideal de conduta humana que deve orientar cada 
indivíduo a respeito do que pode ser considerado bom e 
correto, tanto para si quanto para toda coletividade.

Nos orgulhamos em conduzir nossas atividades com base na 
honestidade e no comprometimento, defendendo princípios 
fundamentais de respeito à vida humana e adotando práticas 
para a manutenção do bem estar de todos.

Baseado em nossa cultura, nossas crenças e políticas, 
elaboramos este código de ética para servir como guia de 
ação para os colaboradores.

O Código de Ética e de Conduta da Riooito serve também 
de guia de relacionamento com todos os parceiros (clientes, 
fornecedores, imprensa e equipes). Este conjunto de diretrizes, 
que alinhado aos nossos valores, ressalta os comportamentos 
esperados nas situações do cotidiano.

“Nosso forte é realizar sonhos”.
Departamento de Recursos Humanos

MENSAGEM DA
DIRETORIA
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RESPEITO, UNIÃO, 
COMPROMISSO, 
CRIATIVIDADE, DIÁLOGO E 
TRANSPARÊNCIA, PAIXÃO 
EM SERVIR.

Ser uma empresa rentável e 
sustentável ocupando uma 
posição de destaque en-
tre nossos concorrentes em 
produtos e construções de 
empreendimentos econôm-
icos com capacidade de ino-
vação.

Construir e viabilizar 
empreendimentos marcando 
positivamente com nossos 
produtos a expectativa 
dos nossos clientes através 
de nossa criatividade, 
pontualidade, atendimento, 
preço e qualidade.

Missão

Visão

Valores
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ão A Riooito adota em seus relacionamentos padrões de 
conduta e princípios éticos rigorosos, que devem ser 
seguidos por todos, independentemente de sua posi-
ção hierárquica. 

Cada colaborador terá acesso ao nosso Código, seja por 
meio do documento impresso, seja por meio do docu-
mento virtual, devendo  compreendê-lo em sua totali-
dade.

Toda e qualquer dúvida a respeito das suas disposições 
e aplicabilidade deve ser esclarecida junto aos nossos 
superiores diretos ou gerência geral.

Os colaboradores da Riooito, durante o exercício de 
suas atividades profissionais, se comprometem a dar 
ciência da existência deste  código às pessoas física e/
ou jurídica com quem mantenham relação comercial.

O CÓDIGO DE CONDUTA DA RIOOITO É VÁLIDO 

POR TEMPO INDETERMINADO.



10 11In
tr

o
d

u
çã

o
 a

o
 C

ó
d

ig
o

 
d

e 
É

ti
ca

 e
 d

e 
C

o
n

d
u

ta
O Código de Ética e de Conduta é o conjunto de 
princípios éticos fundamentais e regras de com-
portamento que orientam a  convivência justa 
e harmoniosa entre a Riooito e os públicos com 
quem mantém contato.

O código contém as práticas e os padrões de 
comportamento que devem ser aplicados no 
cotidiano, sempre com o intuito de dar suporte à 
missão, visão e aos valores da Riooito.

Seus objetivos são:

      Ajudar na solução de dilemas éticos que pos-
sam surgir no dia a dia.

      Colocar limites na atuação da empresa e de 
seus colaboradores.
 
      Guiar e orientar o pensamento da Riooito e de 
seus colaboradores na direção de uma conduta 
ética.
 
      Estabelecer condutas/comportamentos ina-
ceitáveis pela empresa.
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DEVEMOS:

Respeitar as leis vigentes, políticas e regulamen-
tos internos; 
              

Ter comprometimento com a otimização dos re-
cursos e redução dos custos e despesas em todas as 
atividades,  entendendo a sua importância, sempre 
mantendo a qualidade  dos produtos e serviços ofe-
recidos; 

Preservar o meio ambiente e interagir de forma 
responsável com a comunidade; 

Relatar qualquer tipo de comportamento ou 
tentativa de comportamento ilegal, antiético ou ina-
dequado de que se tenha conhecimento; 

Praticar os princípios e valores da Riooito em 
todos os estabelecimentos e unidades, canteiros 
de obras, plantões, locais públicos, treinamentos ou 
eventos, perante autoridades e/ou órgãos públicos, 
sociedade e mercado em geral.
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É  PROIBIDO:

Aproveitar-se de cargo ou posição ocupada na 
empresa para obter favores ou benefícios pessoais; 

Fazer o uso de bermudas, shorts, roupas curtas, 
bonés, boinas, chinelos, decotes e transparências, ca-
misas político-partidárias e futebolísticas.  

Comercializar ou permutar mercadorias de inte-
resse particular.

Discriminar qualquer pessoa com relação a 
raça, credo, gênero, idade, orientação sexual, origem 
regional,  aparência, nacionalidade, estado civil ou 
deficiência física.

Fazer intimidações ou ameaças; ter atitudes 
abusivas, seja por meio  de gestos, palavras ou com-
portamentos contra a integridade moral  e física de 
qualquer pessoa; adotar atitudes ou falas que possam 
ser caracterizadas como assédio moral ou sexual.

Consumir, portar ou estar sob efeito de bebida 
alcoólica ou qualquer tipo  de droga durante as ativi-
dades profissionais e horário de trabalho.

Portar qualquer tipo de arma nas dependências 
ou em atividades  relacionadas ao trabalho.

x

x

x

x

x

x

x
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Princípios éticos fundamentais

Os princípios éticos fundamentais são a base 
do nosso código e orientam as atitudes de to-
dos os colaboradores da Riooito. 

SÃO ELES:

      A dignidade da pessoa humana sem discri-
minações.

      O bem comum prevalecendo sobre os inte-
resses individuais.

      A valorização do trabalho como realização 
do ser humano.

      O estímulo à criatividade e o respeito às 
iniciativas.

      A solidariedade e o incentivo ao desenvol-
vimento humano.

Princípios éticos da
Riooito com terceiros

A Riooito, seus clientes e a sociedade

DEVEMOS:

      Prestar serviços de excelência, fruto de uma gestão 
eficaz.

      Atender cordialmente e de forma igualitária.

      Fornecer informações claras e precisas em um prazo 
compatível com suas expectativas e necessidades.

      Zelar pelos padrões de qualidade e segurança defi-
nidos.

      Respeitar os contratos e compromissos firmados de 
qualquer natureza.
      
      Conservar a confidencialidade acerca dos dados e 
das informações dos terceiros.

      Manter canais de comunicação e negociação perma-
nentes com as comunidades em que a Riooito tem atu-
ação, visando avaliar, controlar e monitorar os impactos 
das nossas atividades.

       Trabalhar com transparência, honestidade e integri-
dade com todos os clientes e agentes da sociedade.

      Defender o regime democrático, abstendo-se de 
qualquer posição político-partidária.
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A Riooito e seus colaboradores

DEVEMOS:

Estimular o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores.

Manter a confidencialidade das informações 
pessoais e funcionais.

Tratar sem preconceitos e discriminações de 
qualquer natureza, seja por raça, gênero, orientação 
sexual, religião, origem regional, deficiência, classe 
social, idade ou aparência, respeitando a diversidade.

Incentivar a segurança no ambiente de trabalho, 
reconhecendo o direito do colaborador em renunciar 
à execução de qualquer atividade cujos riscos exce-
dam aqueles inerentes à sua função.

Garantir a saúde e a segurança dos colaborado-
res, através da realização de exames médicos periódi-
cos e programas de treinamento que tragam a cons-
cientização do uso de equipamentos de proteção 
individual e coletivo.

A Riooito e seus fornecedores

DEVEMOS:

Tratar de forma imparcial a todos e zelar pela 
qualidade. 

Incentivar o aprimoramento das condições de 
segurança e da qualificação profissional.

Manter a confidencialidade dos preços e de-
mais informações relacionadas aos serviços contra-
tados.

Adotar as mais exigentes normas de qualida-
de, segurança e proteção ao meio ambiente como 
critério para a escolha de fornecedores.

Cumprir os compromissos firmados.

Fiscalizar os fornecedores contratados pela 
Riooito, garantindo: (i) obediência integral a toda le-
gislação aplicável aos serviços contratados; (ii) con-
servação do meio ambiente; (iii) não exploração de 
mão de obra infantil ou escrava e respeito aos direi-
tos humanos.

Garantir orçamentos claros e justos para todos 
os parceiros e clientes.
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A Riooito e a Sociedade

DEVEMOS:

      Ser socialmente responsáveis pelo processo de 
gestão dos negócios, administrando os impactos 
das ações em sintonia com os legítimos interesses 
das comunidades e de acordo com a legislação 
aplicável.

A Riooito e o Meio Ambiente

DEVEMOS:

      Preservar o meio ambiente e garantir a melho-
ria contínua do desenvolvimento ambiental em 
todas as atividades.

      Agir de forma responsável com o desenvolvi-
mento sustentável, otimizando o uso dos recursos 
naturais e mitigando os impactos no meio am-
biente. 

        Buscar implantar e desenvolver novas tecnolo-
gias, que melhorem nosso desempenho ambien-
tal.

       Atender integralmente a legislação e normas 
ambientais aplicáveis.
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Diretrizes gerais

A Riooito considera como regras de conduta os 
padrões de comportamento dos colaboradores.

DEVEMOS:

Exercer responsabilidades de modo legal e ético.

Avaliar as implicações das ações em relação 
ao ambiente.

      Aderir aos valores e princípios éticos funda-
mentais.

Agir com o respeito, civilidade, solidarieda-
de, responsabilidade, 
transparência, honestidade e tolerância.

Respeitar o sigilo profissional; as leis; normas 
e regulamentos; e a 
segurança de todos.

Zelar pela imagem da empresa, cumprindo 
adequadamente seu papel conforme normas, 
procedimentos e orientações vigentes.

Eliminar atitudes e comportamentos que 
geram intrigas, boatos e especulações, respeitan-
do o ambiente de trabalho. 

Valorizar a apresentação pessoal, adequan-
do o vestuário ao tipo de atividade exercida. É 
proibido o uso de bermudas, shorts, roupas cur-
tas, bonés, boinas, chinelos, decotes e transparên-
cias, camisas político-partidárias e futebolísticas. 
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Condutas esperadas
pela Riooito

Saúde e Segurança do Trabalho: 

DEVEMOS:

Agir sempre de acordo com as normas e pro-
cedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho; 

Utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) sempre  que a atividade realizada pelo 
colaborador, parceiro ou fornecedor exigir; 

Garantir a limpeza, organização e segurança 
em todas as nossas instalações; 

Comunicar que está em tratamento médico 
ou usando medicação que possa interferir nos re-
flexos e, consequentemente, na segurança durante 
o trabalho ao gestor imediato.
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No ambiente de trabalho:

É PROIBIDO:

    Discriminar qualquer pessoa com relação a raça, 
credo, gênero, idade, orientação sexual, origem regio-
nal,  aparência, nacionalidade, estado civil ou defici-
ência física.

      Assediar sexual e/ou moralmente qualquer pessoa.

      Utilizar palavrões ou palavras ofensivas no ambien-
te de trabalho que possam prejudicar as relações e 
gerar constrangimento aos outros.

      Utilizar os ativos tangíveis (equipamentos, docu-
mentos, materiais, instalações, veículos etc.) e intangí-
veis (imagem, informações, sistemas, tempo de traba-
lho etc.) para fins pessoais.

      Não zelar pelos bens materiais (computador, celu-
lar, impressora, veículos etc). 

      Repassar para terceiros os recursos materiais ofere-
cidos exclusivamente a colaboradores para o exercício 
de suas atividades profissionais.

      Dar tratamento preferencial a quem quer que seja, 
por interesse ou sentimento pessoal.

      Desprezar a segurança no trabalho, não observan-
do normas legais, regras internas aplicáveis e de pre-
venção de acidentes.
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      Divulgar a terceiros informações de propriedade da 
Riooito sem a devida autorização hierárquica.

      Usar bebidas alcoólicas e drogas ilícitas nas depen-
dências e/ou no horário de trabalho.

      Portar armas de qualquer espécie (revólver, facão, 
canivete, navalha etc).

      Ser conivente, por ação ou omissão, com atitudes 
de colaboradores ou terceiros que prejudiquem a se-
gurança e a lisura das atividades empresarias.

      Utilizar de forma inadequada os recursos de tec-
nologia e informação disponibilizados (séries, filmes, 
sites de pornografia, jogos de azar, site de apostas etc) 
infringindo as normas internas e ocasionando danos 
e prejuízos.

Fora do ambiente de trabalho: 

É PROIBIDO:

      Participar de atividades externas não relaciona-
das às atividades profissionais do colaborador duran-
te o horário de trabalho, salvo quando autorizado pela 
Riooito.

      Prestar serviços de qualquer natureza para outras 
organizações que possam beneficiar um concorrente, 
durante o horário de trabalho ou fora dele.  

x
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x

x
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x
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Conflito de Interesses: 

É PROIBIDO:

       Receber, oferecer, prometer, dar ou pagar propina, 
suborno, vantagens, gratificações, comissões com o 
objetivo de influenciar decisão ou garantir o cumpri-
mento de uma obrigação. 

      Manter com fornecedor, prestador de serviços, em-
presa concorrente ou cliente, qualquer outro relacio-
namento profissional ou comercial além daquele re-
sultante da execução das suas atividades.

      Omitir a existência de familiares na Riooito ou em 
parceiros e fornecedores.

      Exercer no ambiente interno qualquer outra ativi-
dade ou negócio (comercialização de produtos).

      Envolver-se em qualquer transação ou negócio em 
que a Riooito faça parte, visando benefício próprio.

      Obter vantagens, privilégios e favores particulares, 
interna ou externamente, decorrentes de sua função 
ou posição na empresa.

      Manter atividade paralela ou de sociedade, em em-
presas fornecedoras ou concorrentes da Riooito. 

      Ter ou exercer subordinação direta sobre cônjuges 
ou parentes. 

      Participar de qualquer negociação, aprovação ou 
gestão de fornecedores ou prestadores de serviços 
que tenham relação de parentesco direta com o cola-
borador responsável pelo processo.

Ao se deparar com uma relação de conflito de inte-
resse, o colaborador deverá declarar através do e-mail: 
conteparanoos@riooito.com.br a ocorrência para as 
devidas orientações.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Benefícios pessoais:

É PROIBIDO:

      Oferecer, direta ou indiretamente, vantagens, privi-
légios, presentes e/ou favores, que possam influenciar 
qualquer tipo de decisão.

      Aceitar brindes de valor superior a R$50,00, diferen-
tes dos costumeiramente oferecidos, como: canetas, 
chaveiros, calendários etc.

      Receber qualquer gratificação em dinheiro e/ou 
equivalente que possam ser interpretadas como su-
borno.

      Solicitar ou receber convite ou vantagem, para si 
próprio ou outra pessoa, proveniente de pessoa física 
ou jurídica com as quais a Riooito mantenha relações 
comerciais ou possa vir a manter. Exceto tratando-se 
convites para eventos institucionais de conteúdo téc-
nico relacionado a negócios de interesse da empresa.
 
       Deixar de comunicar ao superior imediato o re-
cebimento de qualquer benefício ou presente, bem 
como devolvê-lo ao emitente, quando for o caso.

      Na hipótese de qualquer dúvida quanto à possibi-
lidade de aceitação ou não do convite, o colaborador 
deverá consultar o Comitê de Ética.
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Prejuízos financeiros:

É PROIBIDO:

      Participar, direta ou indiretamente de qualquer in-
vestimento que possa ser prejudicial à empresa, utili-
zando-se de informação confidencial, independente-
mente do investimento ser feito pelo colaborador no 
exercício de suas funções ou no âmbito pessoal.

      Disseminar informações de resultados da Riooito, 
sem autorização prévia.
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Interferência em admissões, 
promoções e desligamentos: 

É PROIBIDO:

      Intervir de forma inadequada nos processos de ad-
missão, promoção e desligamento de colaboradores, 
exceto quando fizer parte de suas atribuições profis-
sionais.

      Demitir colaborador sem respeitar as políticas e os 
procedimentos de recursos humanos.

      Contratar ou promover colaboradores desconside-
rando aos requisitos do cargo.

      Privilegiar parentes e afins, em contratações ou 
promoções desconsiderando os critérios de mérito.

      Não retornar documentos, materiais (computador, 
crachá, uniforme, celular etc) e informações de pro-
priedade da Riooito no momento do desligamento 
do quadro funcional. 

      Utilizar-se de informações privilegiadas da Riooito 
para benefício próprio ou de terceiros.

x
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x

x

x

x
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Imagem da Riooito:

É PROIBIDO:

      Divulgar qualquer informação relativa a fornece-
dores, colaboradores ou clientes, bem como outras 
informações estratégicas e confidenciais da Riooito.

      Violar e-mails e conversas telefônicas.

      Usar a marca da Riooito sem autorização ou fora 
dos padrões estabelecidos.

      Utilizar qualquer meio de apresentação audio-
visual fora dos padrões técnicos e visuais definidos 
pela Riooito.

      Apresentar-se de forma inadequada no exercício 
das atividades profissionais internas e externas.

      Expressar opinião em nome da Riooito sem po-
deres de representação em qualquer circunstância.

      Negligênciar o nome e imagem da Riooito (am-
biente de trabalho, redes sociais etc). 

x

x

x

x

x

x

x

Informações  privilegiadas: 

É PROIBIDO:

      Divulgar invenções, inovações, segredos de ne-
gócio e bens que constituem patrimônio da Riooito 
e/ou que estejam protegidos por cláusula de sigilo e 
confidencialidade.

      Omitir fatos ou informações que tenha obrigação 
de divulgar, ou distorcê-los.

      Omitir informação acerca de ato ilícito de qual-
quer cliente, fornecedor ou colaborador.

Atividades políticas: 

NÃO DEVEMOS:

      Exercer atividades político-partidárias em local e 
horário de trabalho.

      Manter postura de favorecimento a uma corrente 
política durante o horário de trabalho.

      Tomar ou apresentar posição política em nome 
da Riooito. 
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Objetivos do
Comitê de Ética

O  Código de Ética e de Conduta da Riooito, objetiva:

      Promover a legitimação, o respeito e o aperfeiçoa-
mento permanente do Código de Ética e de Conduta.

      Zelar pelo cumprimento do Código de Ética e de 
Conduta e de sua adequação à realidade da empre-
sa.

      Manter a cultura ética da Riooito e analisar suges-
tões, reclamações e denúncias sobre transgressões 
ao Código de Ética e de Conduta.

      Analisar as violações ao Código de Ética e de Con-
duta e determinar a adoção de medidas disciplinares 
de acordo com sua gravidade, utilizando como refe-
rência as normas internas da empresa.

      Assegurar que o tratamento das consultas e das 
denúncias ocorra sempre de forma sigilosa e somen-
te em fórum adequado.
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Canais de acesso 

A Riooito possui canais específicos para receber crí-
ticas, sugestões, denúncias e reclamações internas e 
externas sobre o Código de Ética e de Conduta. As de-
mandas serão analisadas e respondidas pelo Comitê 
de Ética da Riooito.

E-mail: conteparanoos@riooito.com.br 
Telefone (21) 99504-3093
A Riooito repudia a prática da denúncia vazia, irrespon-
sável, conspiratória ou vingativa.

Valorizamos a denúncia quando a pessoa denunciante 
tiver conhecimento de fatos, dados ou situações irre-
gulares envolvendo os negócios da empresa. 

A Riooito se compromete em apurar a denúncia apre-
sentada da melhor forma possível, no limite de sua 
competência e responsabilidade.

Investigações e sanções

Após as investigações, havendo a comprovação da vio-
lação das regras do código, a Riooito tomará as medi-
das corretivas.

Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole as 
disposições deste Código de Ética e de Conduta estará 
sujeito a sanções disciplinares previstas:

- Advertência por escrito; 
- Suspensão; 
- Demissão sem justa causa; 
- Demissão por justa causa; 
- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente interme-
diário da Riooito; 
- Ação judicial cabível.
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Declaro que recebi, li e compreendi o Código de Ética e de Conduta da 
Riooito e estou  ciente e de pleno acordo com os critérios, orientações es-
tabelecidas e sua relevância para mim e para a empresa.

Comprometo-me a cumpri-lo integralmente sob pena de sujeitar-me a 
medidas administrativas punitivas e medidas rescisórias do meu contrato 
de trabalho e legislação vigente, respectivamente.

EXISTE ALGUMA SITUAÇÃO QUE DEVA SER DECLARADA EM RELAÇÃO A 
CONFLITOS DE INTERESSES PARA INFORMAÇÃO E/OU VALIDAÇÃO DO 
COMITÊ DE ÉTICA?

(  ) Sim.   (  ) Não.

Nome Completo:
Área: 
Assinatura:

Data:      /     /     

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO - COLABORADOR

Declaro que recebi, li e compreendi Código de Ética e de Conduta da Riooi-
to e estou  ciente e de pleno acordo com os critérios, orientações estabele-
cidas e sua relevância para mim e para a empresa.

Comprometo-me a cumpri-lo integralmente sob pena de sujeitar-me a 
medidas administrativas punitivas e medidas rescisórias do meu contrato 
de trabalho e legislação vigente, respectivamente.

EXISTE ALGUMA SITUAÇÃO QUE DEVA SER DECLARADA EM RELAÇÃO A 
CONFLITOS DE INTERESSES PARA INFORMAÇÃO E/OU VALIDAÇÃO DO 
COMITÊ DE ÉTICA?

(  ) Sim.    (  ) Não.

Nome Completo:
Área: 
Assinatura:

Data:      /     /     

Filipe Pereira Garcia

Marketing

Filipe Pereira Garcia

02 10 2020
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