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Ética...

ÉTICA

CARÁTER

MORAL



“Modo de agir, de se portar, de 
viver, procedimento”.

Conduta...



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
EMPRESARIAL TRIENGE

A Trienge busca intensivamente, preservar e 

garantir sua identidade, imagem, reputação 

e reconhece que seus empregados pos-

suem um papel fundamental nesta busca. 

Por isso sempre irá se empenhar em elabo-

rar, revisar e cumprir códigos de ética e con-

duta para alinhar a atuação responsável de 

seus empregados à estratégia corporativa e 

tornar público compromissos assumidos, 

condutas e valores, perante seus emprega-

dos, estagiários, clientes, fornecedores, 

prestadores de serviço, parceiros, imprensa, 

sindicatos, associações, entidades de 

classe, sociedade e demais partes interes-

sadas.

O código de ética e conduta da Trienge rea-

firma seu compromisso com seus emprega-

dos, estagiários, terceiros, clientes, fornece-

dores, prestadores de serviço, parceiros, 

imprensa, sindicatos, associações e entida-

des de classe, sociedade e demais partes 

interessadas.

O objetivo do código de ética e conduta, é 

tornar transparente a visão, missão e valo-

res da Trienge, além das responsabilidades 

ambientais e sociais. Suas informações são 

para orientar e esclarecer dúvidas, tornando 

o trabalho, as iniciativas e as decisões do dia 

a dia seguras e alinhadas aos princípios 

explicitados em sua Missão, Visão e Valores. 

É um documento de referência não só para a 

Trienge, mas também para outros públicos 

com os quais possa haver qualquer tipo de 

interação com a Trienge.

Acreditamos no nosso código de ética e 

esperamos que ele contribua significativa-

mente para a manutenção de um ambiente 

de trabalho agradável, inovador, motivador, 

seguro, produtivo e participativo, com res-

peito às ideias, opiniões e iniciativas, fortale-

cendo as relações internas e externas com 

os diferentes públicos, sempre respeitando 

as pessoas e a diversidade em todos os sen-

tidos.

Comprometimento, Responsabilidade,
Transparência, Condutas, Valores.



MISSÃO TRIENGE
Oferecer soluções técnicas aos clientes buscando sempre a excelência 
em serviços e contribuir para a melhoria dos processos agregando valor às 
operações e produtos através de um ambiente de trabalho seguro e sau-
dável.

Ser referência na área de atuação nos quesitos qualidade, seriedade, 
comprometimento e inovação.

• Respeito às pessoas
• Ética nos negócios e serviços
• Quadro de profissionais altamente qualificados 
•        Profissionais em contínuo aprimoramento
• Confiança de nossos clientes
• Respeito a prazos e contratos
• Qualidade de nossos serviços
• Justa remuneração

VISÃO TRIENGE

VALORES TRIENGE



A Trienge Projetos e Serviços Ltda. empresa de Gestão de Segurança do 
Trabalho, Higiene Ocupacional e Treinamentos, visando atender as neces-
sidades de seus clientes, reconhece a importância da qualidade, saúde, 
segurança e do meio ambiente como fatores integrantes de suas ativida-
des e se compromete a:
 Realizar suas atividades através de práticas e procedimentos que su-
perem as expectativas da qualidade de seus serviços; Identificar aspectos 
e impactos, perigos e riscos a saúde e segurança relativos as suas ativida-
des, estabelecendo ações sistemáticas de controle, monitoramento, pre-
venção da poluição e de acidentes;
 Atender a legislação e outros requisitos internos aplicáveis aos seus 
processos e serviços;
 Melhorar continuamente seu desempenho, estabelecendo e revisan-
do seus Objetivos e Metas periodicamente;
 Manter comunicação permanente com clientes, comunidades, em-
pregados, e demais partes interessadas.
 Esta política é disponibilizada a todos que realizam trabalhos em seu 
nome, mantida e implementada.

POLÍTICA DE GESTÃO



A Trienge não tem o que esconder da socie-

dade, governo, comunidade, empregado, 

sindicato, associação, organizações não 

governamentais, fornecedores ou de quem 

quer que seja. Não se envolve em práticas 

fraudulentas, ou qualquer tipo de negocia-

ção que poderá colocar em risco seu negó-

cio. Todas as negociações têm como norte a 

sustentabilidade da Trienge, nenhuma deci-

são será tomada de forma a beneficiar indivi-

dualmente qualquer um dos sócios ou em-

pregados da empresa, todas as decisões 

serão definidas sempre pensando na coleti-

vidade de seus empregados e na sustentabi-

lidade do negócio. Todas as ações serão 

conduzidas de forma a não gerar dúvida ou 

suspeita de qualquer um dos envolvidos seja 

ele empregado, cliente, fornecedor ou até 

mesmo concorrente.

DIRETRIZES, CONDUTAS E COMPROMISSOS DA TRIENGE
CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS DE FORMA 

TRANSPARENTE
VISANDO A SUSTENTABILIDADE

BUSCA DA MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS
PROCESSOS E SERVIÇOS

A Trienge se destaca em relação a outras em-
presas que atuam no mesmo segmento devido 
a qualidade de seus serviços ofertados. Para 
manter esta posição de destaque, sempre bus-
cará promover a melhoria contínua de seus 
processos e serviços através da capacitação 
de seus empregados, com recursos próprios 
de investimentos em treinamentos, gestão, 
tecnologia e inovação, pois é inadmissível 
alguém atuar na Trienge sem apreender algo 
novo, independentemente do tempo em que 
atuou na TRIENGE.



A Trienge "pratica o serviço que oferece", exa-
tamente por acreditar que a saúde, segurança, 
bem estar e qualidade de vida são valores 
fundamentais para a sustentabilidade de todo 
e qualquer negócio. A Trienge tem como clien-
te neste segmento ela própria, todo o serviço 
que é oferecido aos clientes, quando aplicável 
ao seu próprio segmento é também executado 
para si mesma. A Trienge atua na promoção de 
saúde, segurança, bem estar e qualidade de 
vida de seus empregados e ao público em 
geral através de práticas bem sucedidas de 
saúde, segurança, ergonomia e higiene ocu-
pacional.

DIRETRIZES, CONDUTAS E COMPROMISSOS DA TRIENGE

A Trienge acredita que as pessoas são o seu 
maior património e jamais irá permitir que elas 
sejam expostas a riscos não controlados de 
acidentes. Reconhece ainda que as normas de 
segurança do trabalho além de serem produ-
tos e/ou serviços disponibilizados por seu 
negócio, também são obriga-ções por parte de 
todos os seus empregados. Todo empregado 
tem a obrigação de recusar-se a fazer toda e 
qualquer tarefa, caso ela não possa ser reali-
zada com segurança, ou que possa colocar 
pessoas em riscos.

PROMOÇÃO DA SAUDE, SEGURANÇA,
BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

GARANTIA DA SEGURANÇA, SAUDE E
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO



A Trienge disponibiliza um canal aberto para que todo antecipador possa se mani-

festar sem se identificar, se assim o desejar. Para manifestar sua opinião, reclamar 

ou denunciar qualquer situação ou atitude de colegas de trabalho, proprietário, 

superior imediato, cliente, fornecedor ou parceiro que possa comprometer seu 

negócio ou a sustentabilidade do mesmo. Qualquer pessoa poderá se manifestar 

através do e-mail: denuncia@triengeconsultoria.com.br

A Trienge repudia toda e qualquer forma de preconceito e discriminação, seja ela por 

sexo, idade, cor, raça, religião, deficiência, orientação sexual, origem, peso, altura, 

deficiência física, classe social ou qualquer outra característica pessoal. A Trienge 

não admite nenhum tipo de preconceito ou discriminação a seus empregados ou por 

parte deles.

A Trienge repudia qualquer forma de intimidação ou assédio moral, sexual, religioso, 

político ou organizacional. Não é permitido qualquer tipo de assédio. É incentivado 

aos empregados que ao observarem qualquer suspeita de intimidação, reportar 

diretamente aos proprietários da Trienge através do e-mail:

denuncia@triengeconsultoria.com.br.

DIRETRIZES, CONDUTAS E COMPROMISSOS DA TRIENGE
CANAL ABERTO DE COMUNICAÇÃO

COMBATE A TODA E QUALQUER FORMA 
DE PRECONCEITO E DE DISCRIMINAÇÃO

REPÚDIO A QUALQUER FORMA DE INTIMIDAÇÃO
OU ASSÉDIO MORAL, SEXUAL, RELIGIOSO,

POLÍTICO OU ORGANIZACIONAL



A Trienge respeita a diversidade de opinião e acredita que é fundamental ao seu 

negócio. É estimulado o franco debate de ideias e inovações através da sessão 

pipoca no qual a pauta da sessão é definida pelos próprios empregados e através 

de reuniões semanais e diárias de interesse ao negócio.

A Trienge garante a igualdade de oportunidades para todos os empregados, consi-

derando as prerrogativas legais e organizacionais. Todos os empregados poderão 

concorrer a qualquer vaga existente na empresa, desde que atendidas as prerroga-

tivas das profissões regulamentadas conforme o negócio da empresa.

RESPEITO À DIVERSIDADE DE OPINIÃO, ESTIMULANDO
O FRANCO DEBATE DE IDEIAS E INOVAÇÃO

GARANTIR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS OS EMPREGADOS, CONSIDERANDO
 AS PRERROGATIVAS LEGAIS E ORGANIZACIONAIS



A concorrência leal deve ser elemento 

básico em todas as operações da Trien-

ge. A competitividade das ações empre-

sariais da Trienge deve ser exercida e 

aferida com base neste princípio. Não 

devem ser feitos comentários que 

possam afetar a imagem dos concorren-

tes, nem que contribuam para a divulga-

ção de boatos sobre eles. Os concor-

rentes devem ser tratados com o 

mesmo respeito com que a Trienge 

espera ser tratada. Contudo, é proibido 

fornecer informações de propriedade da 

Trienge a concorrentes. A Trienge deve 

atuar em estrita observância às normas 

que visam preservar a natureza compe-

titiva das concorrências públicas e 

privadas, vedada qualquer prática ou 

ato que tenha por objetivo frustrar ou 

fraudar o caráter competitivo destes 

procedimentos.

A Trienge repudia o trabalho escravo e o trabalho infantil e se compromete com a 

sociedade em denunciar aos órgãos competentes qualquer suspeita de ocorrência 

e trabalho escravo ou infantil, mesmo que seja um cliente ou potencial cliente, a 

Trienge não negocia e nem compacto este tipo de situação.

DIRETRIZES, CONDUTAS E COMPROMISSOS DA TRIENGE

TRABALHO ESCRAVO E TRABALHO INFANTIL

RELAÇÃO COM CONCORRENTES



•DINHEIRO OU VALES-PRESENTE;

•PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE;

•PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO HÁ 

UMA FINALIDADE COMERCIAL CLARA PARA A VIAGEM;

•SERVIÇOS PESSOAIS, TAIS COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE UM CARRO OU DE 

UM CHEFE DE COZINHA PESSOAL;

•EMPRÉSTIMOS;

•CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS;

•FAVORES, COMO "FAZER UMA RECOMENDAÇÃO" PARA O PEDIDO DE MATRÍ-

CULA DE UMA CRIANÇA EM ESCOLA PARTICULAR;

•OFERTAS DE EMPREGO;

A Trienge compete com base nos méritos dos seus serviços e não tolera nenhuma 

forma de suborno ou corrupção, independentemente de práticas ou costumes 

locais. Suborno é oferecer, dar ou receber qualquer coisa de valor (mesmo peque-

na) para influenciar de maneira inadequada uma decisão comercial e criar uma van-

tagem comercial injusta. Isso pode incluir:

SUBORNO E CORRUPÇÃO



 Agir com ética, clareza e lealdade na defesa dos interesses da Trienge, 

sempre considerando a coletividade e seus empregados em primeiro lugar; 

 Contribuir para o pleno funciona,mento da Trienge, por meio da cooperação e 

da integração, rejeitando posturas e atos que impeçam ou dificultem as rotinas de 

trabalho e a prestação de serviços;

 Conhecer, respeitar, entender, atender e cumprir as normas e procedimentos 

internos da Trienge, em todos os seus aspectos (Segurança do Trabalho, Meio Am-

biente, Qualidade, Respeito, Ética, Conduta, Legislação, Visão, Missão, Valores, 

Sustentabilidade e Políticas Internas);

 Desempenhar as atividades de consultoria, projetos, perícias, treinamentos, 

meio ambiente, qualidade, apoio e atribuições sob sua responsabilidade com quali-

dade, espirito de equipe, atenção aos prazos, envolvimento, competência, dedica-

ção e parceria; 

 Contribuir para valorizar, preservar e proteger a imagem e a reputação da 

Trienge, sempre;

 Manter relações de trabalho pautadas no respeito, integridade, honestidade, 

profissionalismo e responsabilidade;

 Fortalecer as relações de trabalho por meio da confiança mútua e da comuni-

cação clara, respeitosa, transparente e assertiva;

 Estimular e participar do processo de comunicação da Trienge, partilhando 

informações e ideias;

 Valorizar e promover um ambiente de trabalho harmonioso, engraçado, criati-

vo, de atitudes positivas e de respeito aos valores individuais, rejeitando todas as 

formas de assédio, preconceito e discriminação;

DIRIGENTES E EMPREGADOS
CONDUTAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS (1/2) 



 Alterar ou deturpar o teor de qualquer informação ou documento; 

 Divulgar informações em que estejam explicitas ou implícitas propaganda 

comercial, política, religiosa ou outros conteúdos com objetivos estranhos a finalida-

de da Trienge. É expressamente proibido a divulgação de imagem de acidentes do 

trabalho, mesmo que ocorridos em terceiros, ou que não sejam clientes da Trienge;

 Divulgar informações em que esteja implícito ou explicito conteúdo pornográfi-

co, criminoso ou de incitamento a crime;

 Utilizar em benefício próprio ou repassar a terceiros, documentos, trabalhos, 

metodologias, produtos, ferramentas, serviços e informações de propriedade da 

Trienge, de clientes ou fornecedores, mesmo não acarretando prejuízos a seus reais 

proprietários;

 Exercer outras atividades profissionais durante o expediente, com ou sem fins 

lucrativos, ou ainda, atividades que possam interferir, prejudicar ou representar con-

corrência direta ou indireta aos negócios da Trienge;

 Utilizar as dependências da empresa para comércio e venda de produtos ou 

serviços de interesse pessoal, executando-se o uso do quadro de avisos disponibili-

zado;

CONDUTAS COMPORTAMENTAIS INDISPENSÁVEIS (1/2) 
Respeitar os direitos autorais, não reproduzindo sem autorização obras intelectuais. 

Em situações em que o compartilhamento estiver autorizado pelo autor, deve-se 

sempre citar a fonte; Fazer uso de roupas adequadas ao ambiente corporativo e ao 

ambiente de treinamentos; Praticar e divulgar os princípios estabelecidos no código de 

ética e conduta empresarial da Trienge. 

CONDUTAS COMPORTAMENTAIS NAO ACEITÁVEIS



Não enviar, publicar ou divulgar informações confidenciais referentes ao trabalho, por 

meio de e-mails, mensagens instantâneas, comunidades, blogs, fóruns, rede sociais ou 

outros canais de comunicação eletrónico;

Toda informação de propriedade da 

Trienge ou de seus clientes deve ser pro-

tegida e gerenciada adequadamente, 

preservando-se sua disponibilidade, inte-

gridade, confidencialidade e autenticida-

de dentro dos regulamentos e requisitos 

legais. É proibido o compartilhamento de 

qualquer documento ou registro. Os em-

pregados da Trienge, estagiários, tercei-

ros e outros agentes a serviço da empre-

sa são responsáveis pela segurança e 

pelo bom uso das informações às quais 

têm acesso durante a execução de suas 

atividades. A manipulação, a divulgação 

e/ou o uso indevido de informações por 

parte de qualquer usuário são considera-

dos falta grave e implicarão na aplicação 

de sansões disciplinares, legais e traba-

lhistas cabíveis.

Todos devem compartilhar o compromis-

so de manter o ambiente seguro por meio 

de atitudes e comportamentos responsá-

veis.

 

CONDUTAS RELACIONADAS À 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

CONDUTAS RELACIONADAS ÀS MÍDIAS SOCIAIS (1/2) 



Não usar o nome da Trienge para endossar ou promover produtos, opiniões ou causas;

Ser pessoalmente responsável pelos conteúdos que publicar em blogs ou qualquer 

outra forma de ferramenta colaborativa;

Ser consciente e usar de bom senso, ética e responsabilidade quanto à privacidade - 

sua, dos colegas, da empresa e dos clientes - e à divulgação de informações;

Respeitar os direitos autorais e as leis de divulgação, sempre citando suas fontes; Ao 

se identificar como um funcionário da Trienge, garantir que o seu perfil e o conteúdo 

relacionado sejam consistentes com a forma como você deseja apresentar-se a cole-

gas e clientes;

Nos grupos em redes sociais da Trienge, não fazer manifestações de cunho étnico, reli-

gioso, político e pessoal, divulgar temas que possam considerados ofensivos ou prati-

car qualquer conduta que não seria aceitável no local físico de trabalho;

Nos grupos em redes sociais da Trienge, seja o primeiro a corrigir seus próprios erros e 

não altere posts anteriores sem indicar que fez essa alteração. Agregue valor ao conte-

údo, fornecendo informações relevan tes, com substância e perspectiva; Evitar o mal 

uso de mídias sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram) durante o expediente de traba-

lho.

CONDUTAS RELACIONADAS ÀS MÍDIAS SOCIAIS (2/2)

CONDUTAS RELACIONADAS A IMAGEM
E À IDENTIDADE DA TRIENGE

O uso da logomarca da Trienge destina-se exdusivamente a fins corporativos, sendo 

vetada a sua utilização em sites, comunidades ou outros materiais impressos ou eletróni-

cos sem autorização expressa.



Da mesma forma que os empregados, os princípios éticos, de condutas e os compromis-

sos definidos neste Código, devem ser conhecidos e cumpridos por estagiários e terceiros 

que tenham alguma relação profissional com a Trienge. 

 

O compromisso da Trienge com seus clientes está expresso em sua missão, visão e valo-

res e concretizado na prática diária de seus empregados, que buscam permanentemente 

soluções inovadoras para alcançar os resultados desejados. A Trienge é uma empresa vol-

tada para a excelência no atendimento, contribuindo de maneira efetiva para o sucesso do 

negócio de seus clientes. 

A Trienge reconhece que a qualidade de fornecedores e prestadores de serviços é funda-

mental aos negócios da empresa e a obtenção de bons resultados no atendimento a seus 

clientes. A relação com esses públicos são pautadas no cumprimento das leis e em princí-

pios éticos empresariais: 

 Contratações baseadas em critérios técnicos e legais;

 Cumprimento das condições estabelecidas nos contratos, com respeito às garantias 

e especificações estipuladas, de forma a assegurar a qualidade dos serviços e produtos e 

os prazos de entrega.

 Compromisso mútuo de respeito à legislação vigente com o cumprimento de exigên-

cias de natureza administrativa, trabalhista, previdenciária, fiscal e ambiental;

 Transparência e imparcialidade;

 Confiabilidade e confidencialidade;

 Concorrência leal.

ESTAGIÁRIOS E TERCEIROS

CLIENTES 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 



A Trienge reconhece a legitimidade de sindicatos, associações e entidades de 

classe, mantendo com eles relação de respeito e permanente diálogo.

SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

A Trienge valoriza as relações de cooperação, de intercâmbio de informações, de 

tecnologias e conhecimento que venham a contribuir para a excelência da gestão 

de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida do Trabalhador.

No papel de empresa prestadora de serviços relacionados à Engenharia de Segu-

rança do Trabalho, Higiene Ocupacional e Treinamentos a Trienge alinha-se às 

diretrizes estabelecidas pelo governo se comprometendo a cumprir e fazer cumprir 

as legislações trabalhistas e ambientais. 

A Trienge mantém relacionamento de respeito, confiança, transparência e veraci-

dade com todos os veículos de comunicação. Nas relações com a Imprensa, a 

Assessoria de Comunicação é a área responsável por agendar ou conceder entre-

vistas, enviar notas ou comunicados e transmitir toda e qualquer informação de 

interesse público, não sendo permitida tais ações por parte de outras áreas, exceto 

com autorização prévia da direção da empresa. 

A Trienge incentiva, apoia, realiza e participa de ações de responsabilidade social, 

voltadas ao desenvolvimento humano, qualificação profissional, geração de renda, 

inclusão social e cidadania.

PARCEIROS

GOVERNO 

IMPRENSA 

SOCIEDADE 



A Trienge desenvolve suas atividades empresariais associando as melhores práticas de 

gestão à ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, com intuito de contri-

buir para a qualidade de vida e o desenvolvimento económico e social. Além de atender à 

legislação pertinente, busca de forma contínua a melhoria de seus processos e a redução 

do consumo de energia, de emissão de poluentes e do uso de recursos naturais.

Somente o respeito aos princípios estabelecidos, por parte de dirigentes, empregados, 

colaboradores e demais envolvidos, dará ao Código de Ética e Conduta Empresarial da 

Trienge a legitimidade necessária para torná-lo um instrumento de realização da Missão, 

Visão e dos Valores da Trienge. 

MEIO AMBIENTE - PENSANDO NO FUTURO 

A PRÁTICA DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL DA TRIENGE

RESPONSABILIDADES E AÇÕES  



O Código de Ética e Conduta Empresarial da Trienge é, em essência, um instrumento de 

orientação e de valorização de uma cultura corporativa única, baseada no comprometi-

mento individual e coletivo, Os desvios em relação à conduta, princípios e compromissos 

estabelecidos devem ser reportados às instâncias corporativas competentes e são passí-

veis das sansões previstas nas normas e regulamentos da empresa, bem como da legisla-

ção vigente, 

Declaro, para todos os fins, que recebi uma cópia integral do Código de Ética e Conduta 

Empresarial da Trienge, tomei conhecimento das suas disposições e me comprometo a 

cumprilas integralmente.

Declaro, ainda, que fui comunicado da obrigatoriedade de sua observância em todas as 

situações e circunstâncias que estejam direta ou indiretamente dispostas no contrato de 

trabalho firmado por mim.

Declaro, por fim, que na hipótese de ocorrerem situações em que não haja no presente 

Código previsão expressa em relação à conduta exigida ou esperada, informarei imediata-

mente aos responsáveis na Trienge.

Nome:_________________________________________________________

Cidade:______________________  UF:_____________   Data:___/___ / ____

_______________________________________________________________
Assinatura

 

VIOLAÇÃO DO CÓDIGO 

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO 


