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APRESENTAÇÃO
Ao longo de sua história, a DERSA sempre se destacou pela capacidade técnica, pioneirismo e constante esforço 

para desenvolver novas tecnologias, inovar com sustentabilidade e melhorar o padrão dos seus serviços.

A imagem de uma empresa é consequência das atitudes de todos os seus colaboradores. Deste modo, sua 

reputação está estritamente ligada ao desempenho, convivência, qualidade do trabalho e coesão de seus 

colaboradores. Agir com transparência, integridade, responsabilidade e respeito, mais que um compromisso 

profissional, é hoje condição essencial de sobrevivência.

Este Código é mais um importante passo para consolidar a DERSA como referência formal e institucional. Vai elevar, 

ainda mais, a companhia à condição de exemplo na relação com a sociedade e seus interlocutores, clientes, 

fornecedores, prestadores de serviço, concorrentes, entes governamentais e organizações internacionais.

Neste contexto, merece destaque o esforço para incorporar novos valores, aperfeiçoar procedimentos e 

estabelecer uma pauta ética para as relações corporativas. 

Para manter o espírito pioneiro, a DERSA conta com  seus colaboradores, que têm, cada vez mais, a importante 

missão de preservar e buscar a melhoria constante dos serviços prestados. 

Com a cooperação e engajamento de todos, estou certo que a DERSA continuará ocupando um papel de 

destaque em seu segmento, sempre atenta à sociedade que serve.

O perfil da DERSA é formado por nossa conduta cotidiana, seja no desempenho de uma simples tarefa, seja no 

trato com os colegas de trabalho. São nossas decisões, o modo como as implantamos e o nível de cooperação e 

satisfação de nossos colaboradores e clientes que serão avaliados pela sociedade.

A DERSA ocupa hoje uma posição estratégica na modernização da infraestrutura de transportes paulista e 

nacional. Para conquistar esse status, a empresa se apoiou em valores como a ética e criatividade. O sucesso da 

companhia dependeu e continuará dependendo de sua credibilidade junto a clientes e acionistas, ou seja, um 

reflexo direto do grau de transparência e inovação que consegue impor aos seus negócios.

A sociedade está em constante evolução, renovando seus padrões de conduta e moralidade. A companhia 

precisa manter-se moderna e adequar sua gestão aos novos desafios. 

Assim, nasce o Código de Conduta Ética da DERSA, com o propósito de servir como sustentação e orientação para 

a conduta dos funcionários, prestadores de serviços e fornecedores da empresa. Tudo que é apresentado tem 

como inspiração a legislação existente, dando ênfase e prevendo o desenvolvimento da boa governança 

corporativa. 

O Código localiza a DERSA no contexto de sua atividade, das necessidades e dificuldades advindas de sua 

natureza econômica – sociedade por ações com controle do Estado de São Paulo – e de seus fins societários e 

sociais amplos.

Acima de tudo, o Código de Conduta Ética da DERSA busca aprimorar e valorizar um ambiente interno de 

confiança e respeito mútuos, condição imprescindível à manutenção do sucesso e reconhecimento que 

conquistamos.

Uma boa leitura a todos!

INTRODUÇÃO

Laurence Casagrande Lourenço

Diretor Presidente



MISSÃO
Entregar as melhores soluções em infraestrutura de transporte e logística, com inovação, eficiência e 

sustentabilidade, reunindo e aprimorando competências e conhecimento, e contribuindo para o 

desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. 

VISÃO
Ser referência nacional em planejar, viabilizar, gerir e entregar empreendimentos e serviços pioneiros e de alta 

complexidade.

VALORES  
§ Inovação - buscamos continuamente a inovação agregando conhecimento, criatividade e pioneirismo aos 

nossos empreendimentos. 

§  Agilidade - somos protagonistas nas ações, valorizamos a objetividade e os bons resultados de nosso trabalho.

§  Eficiência - prezamos pela transparência e governança nas atividades empresariais. Permeamos nosso trabalho 

de racionalidade e busca contínua da qualidade.

§ Sustentabilidade - focamos nossos esforços na elaboração de empreendimentos economicamente viáveis, 

ambientalmente corretos e socialmente justos. 

É uma necessidade da DERSA desenvolver a qualidade de seus procedimentos internos através de ferramentas 

que permitam maior transparência, agilidade e segurança corporativa. Ações que induzirão a valores éticos cada 

vez mais fortes nas atitudes, condutas e decisões tomadas por todos aqueles que compõem a empresa.

A ética é um dos principais ideais da conduta humana. Desenvolvida ao longo do processo civilizatório, tem o 

propósito de orientar as ações do indivíduo, para que delas resultem o melhor para a sociedade.

Para se chegar ao melhor resultado, a ética é o fator vinculante do privado com o público, da empresa com a 

sociedade. Assim, nossas preocupações diárias com a eficiência, a competitividade e o desenvolvimento estão 

contidas nas funções sociais da empresa.

A ética aplicada aos procedimentos internos orienta o teor das decisões (o que devemos fazer), bem como o 

processo para a tomada de decisão (como devemos fazer).

Cada indivíduo tem o seu próprio padrão de valores, o qual confronta com nosso fundamento institucional. Por isso, 

torna-se imperativo que cada colaborador faça sua reflexão, de modo a compartilhar e compatibilizar seus 

valores com aqueles necessários à consecução das atividades da DERSA. 

RELACIONAMENTO

Relações de trabalho bem sucedidas baseiam-se na confiança. A confiança mútua e a dedicação à Companhia 

devem sempre nortear as relações com nossos colegas de trabalho. É nossa responsabilidade desenvolver ações e 

tratamentos com respeito e dignidade.

Na DERSA, orgulhamo-nos do comprometimento do nosso pessoal e da excelência dos resultados que decorrem 

dessa prioridade. Mas esse elevado nível de dedicação somente pode ser atingido em um clima de reciprocidade 

e respeito. Todos são responsáveis por uma comunicação clara e honesta.

Devemos oferecer aos nossos colaboradores, em todos os níveis, nosso apoio para que o trabalho seja realizado da 

melhor forma possível. Nenhum indivíduo ou departamento deve permitir que suas prioridades prevaleçam sobre 

as metas da Companhia.

1 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

2 - FATORES FUNDAMENTAIS



INOVAÇÃO

O pioneirismo sempre foi uma característica marcante da DERSA. A inventividade que habilitou a Companhia para 

as grandes conquistas do passado é o motor que a mantém bem-sucedida. Portanto, tomar a iniciativa, solucionar 

problemas e perseverar diante do desafio de construir o novo são atitudes que devem estar presente em nosso dia 

a dia.

A inovação, por outro lado, é um processo plural. Uma boa ideia precisa do reforço de muitas outras até que se 

torne realidade. Todos devem participar ativa e continuamente da criação e aprimoramento de produtos, 

atividades e práticas corporativas.

Também compete aos colaboradores a responsabilidade por construir um ambiente propício à disseminação de 

ideias e conhecimentos. Todos devem cultivar e incentivar o pensamento criativo, bem como manterem-se 

atentos às oportunidades de negócios sinalizadas pelo mercado.

POLÍTICAS INTERNAS

O compromisso entre a DERSA e seus colaboradores se manifesta através de vários programas destinados a 

promover e recompensar as realizações individuais e de grupos.
Nossas políticas de recursos humanos procuram:

§ Evitar favoritismo ou aparência de favoritismo no local de trabalho;

§ Respeitar a privacidade e a dignidade de cada colaborador;

§ Obter e guardar somente as informações pessoais que forem necessárias para a operação eficiente da 

Companhia ou exigidas por lei. Manter  essas informações protegidas e confidenciais, liberando-as, somente, 

àqueles que tenham a devida necessidade e permissão de conhecê-las;

§ Proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo para nosso pessoal e prestadores de 

serviço, não tolerando qualquer forma de trabalho compulsório, que use mão-de-obra infantil ou explore 

sexualmente crianças e adolescentes.

Todo colaborador deve evitar situações que envolvam ou possam envolver conflitos de seus interesses pessoais, ou 

de membros de sua família, com os interesses da Companhia. 

Embora os conflitos de interesses pessoais possam ocorrer em inúmeras situações, não seria viável que este Código 

abordasse expressamente todas as possibilidades. Por isso, use sua consciência e bom senso. 

Se surgir alguma dúvida, procure um superior hierárquico. Ele o ajudará a decidir. 

AMBIENTE DE TRABALHO

Nas relações entre seus colaboradores, a DERSA espera sempre a cordialidade no trato, a confiança, o respeito, a 

conduta digna e honesta, independentemente de qualquer posição hierárquica, cargo ou função.

Caberá a cada colaborador da DERSA garantir aos demais um ambiente de trabalho livre de insinuações, 

preconceitos ou restrições de qualquer natureza, evitando-se possíveis constrangimentos.

RELACIONAMENTOS COM O PODER PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO

A DERSA respeita e incentiva os critérios inspiradores da Legislação vigente. Também faz parte da política da 

Companhia ir além da letra da lei e acolher o seu espírito. Portanto, a consulta ao Departamento Jurídico deve ser 

um hábito, sempre que houver dúvidas envolvendo a legislação.

Sempre devemos cumprir as leis, regras e regulamentos onde quer estejamos e em todas as circunstâncias. Os 

princípios de integridade, legalidade, impessoalidade, moralidade e honestidade sempre nortearão a conduta 

dos negócios da DERSA. Cabe a todos os colaboradores aplicá-los.



A busca por vantagem pessoal ilícita é crime. Portanto, inaceitável na Companhia. Este comportamento não se 

adequa à cultura corporativa da DERSA e não beneficia a sociedade.

ATIVIDADES POLÍTICAS

A DERSA não faz restrições às atividades político-partidárias de seus colaboradores, que também têm assegurados 

os seus direitos à livre associação sindical e negociação coletiva. No entanto, esse direito deve sempre ser exercido 

em caráter pessoal e de forma a não interferir em suas responsabilidades profissionais.

RELACIONAMENTO COM A MÍDIA

Somente pessoas autorizadas pela Diretoria ou pela Assessoria de Imprensa da DERSA estão autorizados a falar em 

nome da Companhia, bem como tecer comentários sobre ela à imprensa ou a grupos externos. 

Toda e qualquer solicitação de entrevista deve passar obrigatoriamente pela Assessoria de Imprensa da DERSA. 

Devemos observar a política da Companhia ao responder às perguntas da imprensa e de terceiros.

É fundamental que nenhum funcionário responda pessoalmente a qualquer solicitação da mídia, uma vez que 

qualquer resposta inadequada ou inexata (inclusive uma simples contestação de uma declaração) pode resultar 

em publicidade adversa ou afetar seriamente a posição da Companhia.

Os colaboradores autorizados a atuarem como porta-voz ou representantes da Companhia em eventos públicos 

ou no atendimento à imprensa devem:

§ Preservar a boa imagem e os interesses da DERSA;

§ Não utilizar os instrumentos institucionais para pronunciar publicamente opiniões de caráter pessoal.

RELACIONAMENTO ENTRE A DERSA E SEUS COLABORADORES

A DERSA entende que cada colaborador é o principal responsável por seu próprio desenvolvimento pessoal e 

profissional, por sua segurança no trabalho e pela segurança de seus companheiros.

A companhia oferecerá condições para que esta responsabilidade individual seja exercida, observará as normas 

e cuidados para a prevenção de acidentes, propiciará ambiente sadio, com adequada qualidade de vida no 

trabalho, e procurará apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores.

Somos responsáveis pelos nossos atos. Em caso de dúvida sobre a conduta a adotar em situações inusitadas, 

pergunte. Se alguma situação lhe parecer ambígua, procure orientação. Sempre haverá um superior hierárquico 

para nos orientar sobre a maneira correta de agir.

LIDERANÇAS

Ocupantes de qualquer cargo de liderança dentro da Companhia devem sempre estar cientes que seu 

comportamento é modelo para todos seus liderados e demais colaboradores da empresa.

Os líderes devem divulgar o conteúdo deste Código e conscientizar suas equipes sobre sua necessidade e uso, 

evitando assim que qualquer colaborador ou prestador de serviço viole estas regras por falta de informação.

É importante criar uma cultura que estimule a observância da boa conduta e incentive todos a apresentarem 

dúvidas e preocupações com relação à sua aplicação. Por outro lado, é dever de cada líder identificar os 

colaboradores que tenham violado os princípios deste Código e reportar o assunto à Diretoria.



RELAÇÃO NO TRABALHO

No exercício de suas funções, os colaboradores da DERSA devem:

§ Buscar o melhor resultado global para a Companhia, mantendo sempre uma atitude transparente, de respeito 

e colaboração com os  colegas, representantes dos associados e seus públicos de interesse

§ Exercer suas funções e autoridade com espírito empreendedor e de superação de desafios, visando aos 

interesses da DERSA;

§ Não usar cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência com o fim de obter qualquer 

favorecimento para si ou para outrem;

§ Não criar dificuldades artificiais no exercício de seu cargo, com o objetivo de supervalorizar sua atuação 

profissional;

§ Exercer suas atribuições com eficiência, eliminando situações que levem a erros ou a atrasos na prestação de 

serviço

§ Respeitar a propriedade intelectual;

§ Não alterar ou deturpar o teor de qualquer documento, informação ou dados;

§ Promover ações que possibilitem melhorar a comunicação interna;

§ Enfatizar a integração e o desenvolvimento de trabalhos em equipe;

§ Respeitar a diversidade seja ela relacionada à etnia, origem, gênero, orientação sexual, crença religiosa, 

convicção política ou ideológica,  condição de sindicalização, classe social, presença de deficiência ou 

doença não contagiosa por contato social, estado civil e idade;

§ Combater a prática de discriminação em todas as suas formas;

§ Promover o envolvimento de todos na realização dos objetivos  estratégicos da DERSA;
 
§ Agir de forma cortês, com disponibilidade e atenção a todas as  pessoas com que se relacionam, respeitando 

as diferenças individuais;

§ Na sua vida profissional, agir sempre de forma leal com colegas ou gerentes;

§ Reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por colegas ou gerentes;

§ Não prejudicar a reputação de colegas ou gerentes por meio de julgamentos preconceituosos, falso 

testemunho, informações não fundamentadas ou qualquer outro subterfúgio;

§ Não buscar obter troca de favores que aparentem ou possam dar origem a qualquer tipo de compromisso ou 

obrigação pessoal.

Quanto às relações sociais, os colaboradores da DERSA devem:

§ Não tolerar ameaças ou assédios, moral ou sexual, conforme previstos  na lei;

§ Respeitar a hierarquia;

§ Informar imediata e fundamentadamente ao supervisor imediato qualquer comportamento irregular;

§ Comunicar imediatamente aos seus superiores hierárquicos, para as providências cabíveis, qualquer 

aliciamento, ato ou omissão que julgarem contrários ao interesse da DERSA;

§ Não ceder a pressões que visem à obtenção de vantagens indevidas;



§ Não aceitar, de fornecedores ou interessados externos, quaisquer valores, objetos, bens, gratificações de 

quaisquer natureza e origem

3 - RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS

RESPONSABILIDADE POR SUAS AÇÕES 

Este Código deve ajudar a orientar nossa conduta no dia a dia. Mas este documento não se presta a fornecer 

respostas definitivas para todas as questões. Para isso temos que, na prática, confiar no bom senso de cada um em 

relação ao que é exigido pelas normas de conduta da Companhia, inclusive o bom senso de reconhecer o 

momento em que se torna necessário pedir orientação sobre a conduta a ser seguida.

São nossas responsabilidades:

§ Ler e entender o Código de Ética e Conduta. Precisamos cumprir o Código tanto na forma como no conteúdo. 

O desconhecimento do Código não nos isentará das exigências do mesmo;

§ Seguir a lei onde quer que estejamos e em todas as circunstâncias;

§ Nunca adotar um comportamento que macule a reputação da DERSA;

§ Algumas situações podem parecer ambíguas. Tome cuidado quando ouvir você mesmo ou alguém dizer 

“Todos fazem isso”, “Talvez só dessa  vez”, “Ninguém jamais saberá” ou “No final, não fará diferença”. Essas s ã o  

indicações para parar, pensar sobre a situação e procurar orientação. O mais importante é não ignorarmos 

nossa intuição. No final, somos responsáveis por nossos atos;

§ Temos várias opções para procurar orientação. Podemos discutir nossas dúvidas com nosso gerente, diretores 

ou com o Departamento de Recursos Humanos.

A revelação de informações não públicas a outros, inclusive a família e amigos, constitui violação deste Código de 

Ética e Conduta, e pode violar a lei.

Assim como a Companhia valoriza e protege suas próprias informações não públicas, nós respeitamos as 

informações não públicas de outras empresas.

Se tivermos quaisquer perguntas sobre a obtenção e uso de informações não públicas, devemos entrar em 

contato imediatamente com a nossa gerência, Auditoria Interna ou a Diretoria.

RELAÇÕES COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO

Nossas relações com fornecedores e prestadores de serviço são regidas por princípios éticos. 

O objetivo de nossas relações com fornecedores e prestadores de serviço é assegurar fontes constantes e 

confiáveis de suprimentos. A honestidade frente aos fornecedores é requisito essencial para relações saudáveis e 

duradouras. Portanto, consideramos nossos fornecedores como parceiros e esperamos que eles obtenham bons 

negócios também trabalhando conosco. 

Damos a todos os nossos potenciais fornecedores um tratamento justo e uniforme. Nossas decisões se baseiam em 

critérios objetivos, tais como preço, qualidade, confiabilidade e idoneidade do fornecedor. 

Devem ser evitados negócios com fornecedores de reputação duvidosa. 

É expressamente vedado a todos os colaboradores da DERSA efetuar qualquer pagamento impróprio, duvidoso 

ou ilegal, ou favorecer, pela concessão de benefícios indevidos. 

A DERSA é contra qualquer forma de corrupção e proíbe o pagamento ou recebimento de suborno/propinas a 

qualquer pessoa, órgão público ou privado.



RESPONSABILIDADE COM OS ATIVOS DA COMPANHIA

Os ativos da DERSA destinam-se ao uso da Companhia, e não ao uso pessoal. 

Os ativos da Companhia incluem nosso tempo de trabalho e o produto do nosso trabalho, bem como os 

equipamentos, veículos, suprimentos, computadores e programas de computador, informações, marcas e nome 

da Companhia. 

§ Não podemos usar os ativos da Companhia em nosso benefício pessoal nem em benefício de qualquer outro 

que não a Companhia;

§ Não podemos nos aproveitar de qualquer oportunidade de ganho pessoal advinda do nosso cargo na 

Companhia, nem por meio do uso de  informações ou bens de propriedade da Companhia;

§ O abuso de ativos da Companhia pode ser considerado furto, e resultar em rescisão do contrato de trabalho e 

até mesmo em processo criminal;

§ Precisamos ter permissão de nosso gestor antes de usar qualquer ativo da  Companhia – inclusive informações, 

produtos de trabalho ou marca – fora  das nossas atribuições para com a Companhia;

§ Os sistemas e equipamentos de computador da Companhia destinam-se somente ao uso pela Companhia. Eles 

nunca devem ser usados em atividades incompatíveis ao objeto da empresa.

Somos pessoalmente responsáveis pela proteção das propriedades da DERSA que nos são confiadas, como 

também por ajudar a proteger, de modo geral, o patrimônio da DERSA. Devemos estar alertas para q u a i s q u e r  

situações ou incidentes que possam acarretar perda, uso inadequado ou furto de bens. Ademais, é nossa 

obrigação informar à Segurança, sobre tais situações ou incidentes, tão logo cheguem ao nosso conhecimento. 

Devemos utilizar com prudência os recursos de Tecnologia da Informação da DERSA. 

Devemos utilizar os recursos de Tecnologia da Informação da DERSA com responsabilidade e de modo coerente 

com este Código e todas as diretrizes da Companhia, incluindo as relacionadas à tecnologia da computação, 

proteção de dados, informações confidenciais e direitos de propriedade intelectual específicos.

RESPONSABILIDADE COM OS CONTROLES INTERNOS E REGISTROS CONTÁBEIS

Um sistema eficiente e efetivo de controle interno é condição necessária à condução dos negócios em 

conformidade com os princípios deste Código. 

Neste contexto, o sistema de controle interno se enquadra como um processo constituído por regras, 

procedimentos e estruturas organizacionais. É destinado a assegurar: 

a) A eficiência da gestão societária e empresarial; 

b) O seu reconhecimento e verificação também através da rastreabilidade  de atos e operações;

c) A confiança nas informações contábeis e de gestão; 

d) A observância das leis e dos regulamentos de cada fonte e a proteção da integridade empresarial, a fim de 

prevenir fraudes que tragam prejuízo para a Companhia e para os mercados financeiros. 

Nesse sentido, todas as pessoas submetidas a este Código devem colaborar para que o sistema funcione 

adequadamente.

O resultado das operações e a posição financeira da DERSA devem ser registrados de acordo com as exigências 

legais e os princípios contábeis geralmente aceitos. É política da companhia e também uma exigência legal a 

manutenção de livros, registros e contas que reflitam, com detalhes precisos, as transações e a disposição dos 

ativos da Companhia. 



A honestidade dos registros contábeis e financeiros da DERSA se baseia na precisão e na integridade das 

informações que fundamentam os dados nos livros contábeis. Todos os colaboradores envolvidos na criação, 

processamento e registro de tais informações são responsáveis por sua integridade. Cada dado financeiro ou 

contábil deve refletir exatamente o que está descrito na informação que o embasa. Nenhuma informação deve 

ser ocultada da (ou pela) Gerência ou dos auditores da Companhia, sejam eles internos ou independentes.

Nenhum pagamento em nome da DERSA deve ser aprovado ou feito com a intenção ou conhecimento de que 

qualquer parte desse pagamento seja usado com objetivo diferente daquele descrito pelo documento que o 

fundamenta.

Nenhum dado falso ou enganoso deve ser inserido nos livros ou registros da Companhia, por qualquer razão, e 

nenhum fundo ativo ou conta da DERSA pode ser estabelecido, adquirido ou mantido com qualquer finalidade, 

salvo quando referido fundo, ativo ou conta estiver refletido adequadamente nos livros e registros da Companhia. 

Os responsáveis pela preparação das informações financeiras devem assegurar-se de que as políticas financeiras 

da DERSA sejam seguidas. Faturamento e despesas devem ser registrados de maneira apropriada e oportuna. Os 

ativos e passivos devem ser adequadamente avaliados e registrados. Além disso, os responsáveis ou envolvidos 

com os registros da DERSA ou outras comunicações com a comunidade financeira ou empresarial deverão 

garantir que esses registros e comunicações sejam divulgados de maneira completa, justa, precisa, oportuna e 

inteligível. 

Caso tenhamos conhecimento de omissão, falsificação ou imprecisão nos registros contábeis e financeiros, ou nas 

informações que fundamentam tais registros, ou a outras comunicações e até mesmo sobre qualquer violação dos 

controles internos, é nossa obrigação relatar o fato imediatamente à sua gerência, Auditoria Interna ou à Diretoria.

RESPONSABILIDADE COM O USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

É nossa obrigação manter o sigilo das informações não públicas da DERSA.

Informações não públicas são quaisquer informações que não tenham sido reveladas ou colocadas à disposição 

do público em geral pelos instrumentos oficiais de publicação da Companhia, tais como, dados financeiros ou 

comerciais, planos estratégicos, novos projetos, campanhas de marketing, informações pessoais sobre os 

colaboradores, contratos, transações de financiamento, alterações substanciais na administração ou outros 

desenvolvimentos da Companhia. 

Não devemos compartilhar essas informações com quem quer que seja fora da Companhia.

Os recursos de Tecnologia da Informação da DERSA incluem todos os equipamentos de informática possuídos, 

arrendados ou alugados pela Companhia, independentemente da localização física, incluindo, mas não se 

limitando a computadores pessoais (PCs), dispositivos de computadores portáteis, servidores de rede, acesso à 

internet e Intranet e os dispositivos de acesso ao e-mail, smartphones, tablets, celulares e assemelhados. Isso inclui, 

ainda, correio de voz e outros sistemas de voz, máquinas de fax e informações obtidas ou baixadas da Internet ou 

da Intranet da DERSA e/ou difundidas através delas. 

Todos os recursos de Tecnologia da Informação da DERSA são propriedade da Companhia, incluindo as 

informações criadas, armazenadas ou transmitidas utilizando tais recursos. 

Os usuários dos recursos de Tecnologia da Informação da DERSA não deverão presumir nenhum direito a 

privacidade pessoal ou confidencialidade ao utilizar esses recursos.

A DERSA se reserva o direito de monitorar o equipamento, sistemas e atividades de rede, incluindo, mas não se 

limitando a e-mail, correio de voz, uso da Internet e qualquer informação armazenada, em circunstâncias 

apropriadas e de acordo com as leis vigentes. 

A DERSA se reserva o direito de cancelar o acesso de qualquer usuário aos recursos de TI a qualquer momento, com 

ou sem notificação prévia.



UTILIZAÇÃO EFICIENTE DO CORREIO ELETRÔNICO

O correio eletrônico é uma ferramenta poderosa de trabalho disponibilizada pela Companhia para uso no 

exercício de suas funções e que, eventualmente, pode também ser utilizada com propósitos pessoais. Convém 

utilizar com critério e bom senso, pois lembramos que seu equipamento de informática e conteúdo são mantidos 

pela empresa, portanto podem ser monitorados. 

Caso tenham amigos que lotam a sua caixa postal com spams, oriente-os sobre as normas da nossa Companhia. 

Lembre-se que a cada dia chegam milhares de usuários inexperientes à internet, orientá-los sobre ética 

institucional será de grande valia para todos.

SOFTWARE PIRATA

A Lei dos Direitos Autorais proíbe a instalação, cópia, venda ou distribuição de softwares e seus manuais, sem que 

exista uma licença de uso legalmente constituída, sendo o produto sem essas características identificado como 

PIRATA. 

É terminantemente proibida pela DERSA, dentro de suas instalações, a utilização de qualquer software pirata.

Qualquer demanda de software dentro da DERSA deverá ser efetuada através do setor competente, devendo 

este software ser instalado somente por colaboradores capacitados e contratados para esta atribuição. 

O uso de pirataria constitui falta grave pelo colaborador e além das medidas jurídicas cabíveis, poderá ocasionar o 

término do contrato de trabalho por justa causa. 

Regularmente, o setor que controla o sistema de informática da DERSA realizará levantamento do 

sistema/softwares instalados nos diversos equipamentos em uso. 

Constatada a existência de software pirata em algum dos equipamentos da DERSA, este será imediatamente 

desinstalado.  

O conflito de interesses ocorre quando um colaborador influencia ou pode influenciar uma decisão da DERSA que 

possa resultar em algum ganho pessoal, direto ou indireto, para si, membros da sua família ou amigos. 

Os colaboradores devem zelar para que suas ações não conflitem com os interesses da DERSA, nem causem dano 

à sua imagem e reputação. 

As transações de negócio devem ser conduzidas de acordo com os interesses da DERSA. Nenhuma pessoa física ou 

jurídica, que tenha relacionamento com algum colaborador da DERSA, poderá beneficiar-se de maneira 

inapropriada em razão da posição desse colaborador na Companhia, assim como nenhum colaborador da 

DERSA poderá beneficiar-se de sua função na Companhia. 

É vedado a todos os colaboradores o exercício de qualquer atividade que esteja em conflito com os interesses da 

DERSA, como identidade ou similaridade do negócio, superposição do horário de trabalho, entre outras. 

A capacidade de discernir é uma de suas mais valiosas posses. Devemos evitar qualquer associação ou atividade 

que entre em conflito ou pareça estar em conflito com o exercício de nossa capacidade de julgamento.

Os conflitos de interesse podem surgir em diversas situações. É impossível enumerá-las todas aqui. Nem sempre é 

fácil distinguir entre atividades apropriadas e não apropriadas. Em caso de dúvida, não devemos hesitar. Devemos 

procurar orientações com nosso Gerente, Diretor ou Auditoria Interna antes de tomar qualquer decisão. 

As diretrizes deste Código permitem avaliar grande parte das situações e minimizar a subjetividade das 

interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, mas não detalham necessariamente todas as situações 

que podem surgir no dia a dia de cada colaborador. Assim, em caso de dúvidas na aplicação das diretrizes deste 

Código, o Gerente de Área ou o Departamento de Auditoria Interna deverá ser consultado. 
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É esperado que os colaboradores e prestadores de serviço cumpram estas diretrizes em todas as circunstâncias. O 

colaborador que violar uma conduta, prática ou política da DERSA, ou que permita que um liderado o faça, estará 

sujeito a ação disciplinar, inclusive a rescisão contratual conforme legislação aplicável. 

O colaborador que tiver conhecimento de violação a qualquer aspecto deste Código, por qualquer pessoa, 

deverá levar tal fato ao conhecimento do gestor de sua área, Auditoria Interna ou da Diretoria. Se preferir fazê-lo 

anonimamente, poderá utilizar os Canais de Comunicação da DERSA.

A DERSA não aceitará qualquer retaliação contra o colaborador que de boa fé tenha relatado atos de 

transgressão das Políticas Corporativas.

A melhor forma de comunicar a violação das condutas preconizadas por este Código é comunicar o fato ao seu 

superior hierárquico, à Diretoria ou à Auditoria Interna. 

Porém, aquele que, independente do motivo, desejar fazê-lo de forma anônima e reservada, poderá utilizar os 

Canais de Comunicação da DERSA, abaixo discriminados. Eles foram desenvolvidos de forma a não permitirem a 

identificação do remetente, a menos que isso ocorra voluntariamente.

As informações recebidas pelos Canais de Comunicação serão registradas pela Auditoria Interna e tratadas no 

âmbito do Comitê de Auditoria da DERSA.

Você pode acessar os canais DERSA através de:

 Telefone: 011 3702-8360

 Email: condutaetica@dersa.sp.gov.br

 Carta: Caixa Postal 34.710-8 – CEP 01452-970   
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