
CÓDIGO DE


ÉTICA E CONDUTA

Políticas são compromissos, regras e diretrizes assumidos pela Tripla. Descrevem 
comportamentos e dão direcionamento aos colaboradores e parceiros.



Olá, seja bem-vindo 
à Tripla!

A Tripla é uma empresa moderna, voltada para o 
crescimento próprio e de cada um de seus integrantes, 

desde os fundadores até o mais recente acesso, ou seja, você! 
Temos orgulho de estruturar um ambiente familiar, amigável e 

saudável, em que o trabalho não se distancia do prazer. É 
claro, sem que sejam comprometidos a qualidade nem o 

profissionalismo com os quais atendemos os nossos clientes.



Para que tudo isso seja possível, contamos, inicialmente, com 
a colaboração de cada parte integrante desta relação, visando 

um convívio harmônico e condizente com o padrão de 
trabalho pretendido pela Tripla.



Buscando a efetivação dos princípios mencionados acima, 
todos(as) devem estar a cientes do presente Código de 
Ética e conduta, comprometendo-se com seus termos e 

garantindo um local agradável à pluralidade, sempre 
alinhados com a nossa missão.
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Este documento orienta a todas as partes ligadas à Tripla. 
Visando reger suas normas e regras de conduta aceitáveis e não 
aceitáveis, esclarecendo a conduta e a postura que esperamos de 
nossos colaboradores, parceiros, sócios fornecedores e clientes. 
Assim como, visa contribuir para que se previna, detecte e supra 
qualquer ato potencialmente lesivo à Tripla ou ao seu papel na 
sociedade.



É impossível que este documento trate de todas as hipóteses 
possíveis, por isso, caso surja qualquer dúvida acerca das normas 
aqui enunciadas ou de sua aplicação, não hesite em contatar o 
departamento de Recursos Humanos, os gestores ou a diretoria 
da Tripla. 


Este documento aplica-se a todos os colaboradores, 
parceiros, sócios, fornecedores e clientes da Tripla.


1. Objetivos

2. Partes Envolvidas
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3. Termos e Definições

Colaboradores:



Qualquer empregado ou 
estagiário registrado na 

empresa Tripla, 
independentemente de 

seu nível hierárquico e/ou 
Contrato de Trabalho/

Estágio. 


Gestor:



Líder do colaborador, que 
ocupa posição hierárquica 
imediatamente superior à 

ocupada por ele. 


Sócios:



Todas as pessoas físicas 
e/ou jurídicas que 

componham o quadro 
societário de uma ou mais 
empresas do grupo Tripla. 




Comunidade Tripla:



Todas as pessoas 
físicas e/ou jurídicas 
que tenham qualquer 

tipo de relacionamento 
com a Tripla. 


Comitê de Ouvidoria



Comitê responsável pelo 
recebimento e tratamento 

de reclamações, 
denúncias e críticas 

recebidas através dos 
canais oficiais de 

ouvidoria.


Informações:



A informação é um 
ativo que, como outros 
ativos importantes para 
os negócios, é essencial 
para o desempenho de 

uma organização, e, 
consequentemente 

precisa ser 
adequadamente 

protegida.
  

As informações podem 
ser armazenadas de 

várias formas, incluindo, 
mas não se limitando a: 
forma digital (arquivos 
de dados armazenados 
em mídia eletrônica ou 

óptica, etc), forma 
material (em papel), 

bem como informações 
representadas na forma 
de conhecimento dos 

funcionários (know 
How).

Fornecedores:



Todas as pessoas físicas 
e/ou jurídicas que 
forneçam bens ou 

serviços para a Tripla. 


Clientes:



Todas as pessoas físicas 
e/ou jurídicas tomadoras 

de serviços e/ou produtos 
da Tripla. 


Parceiros:



Pessoas físicas ou 
jurídicas que possuem 

contrato de prestação de 
serviços junto à Tripla.
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Estes valores guiam as 
nossas decisões e os nossos 
comportamentos, inspiram 
a nossa gestão e as nossas 
relações.


Independentemente da área de atuação, 
cargo e/ou estágio de contratação, as ações 
e decisões da comunidade Tripla devem ser 
pautadas na transparência, na eficiência e 
na qualidade de atendimento, reportando ao 
Comitê de Ouvidoria sempre que possíveis 
quaisquer imprevistos ou situações adversas 
às condutas.


4. Diretrizes

A declaração do posicionamento ético da Tripla depende da maneira como cada 
profissional se relaciona com cada pessoa ou parte que são impactatos pelos negócios 
da Tripla. O comportamento individual de cada profissional que representa a Tripla, que 
vai consolidar a conduta ética e moral da nossa organização. Nossos princípios de 
ética e conduta estão declarados e formalmente expressos em nossos VALORES:
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4.1. Nossos compromissos

LEALDADE:



Somos leais aos nossos compromissos 
e não negociamos nossa reputação e 

nossa imagem no mercado.

PRONTIDÃO:



Estamos comprometidos em prestar 
serviços que agregue valor aos nossos 

clientes, e estarmos prontos para 
atendê-los quando e onde for 

necessário.

TRIPLICIDADE:



Cultivamos uma cultura e ambiente 
onde as pessoas sentem o prazer de 

estar, com respeito, cortesia, 
desenvolvimento profissional e 

oportunidades.

QUALIDADE:



Nos esforçamos para obter resultados 
que impactam nossos clientes nas suas 

necessidades e problemas, aliando 
recursos, tecnologia, experiência e 

conhecimento.



PRÁTICAS COMERCIAIS JUSTAS



Respeitamos nossos concorrentes e 
estamos comprometidos com as 

práticas comerciais justas.



CONFIDENCIALIDADE, PRIVACIDADE 
E PROTEÇÃO:



Protegemos e adotamos medidas de 
controle de informações pessoais sob 

nossa guarda, coletando-as e 
manuseando-as de acordo com as leis 
aplicáveis vigentes e nossas políticas 

internas de privacidade e segurança da 
informação. 


Toda informação de conhecimento da 
comunidade Tripla, em razão do 

exercício das atividades profissionais 
ou qualquer outro meio de acesso, 
relacionadas a dados comerciais, 

publicitários, mercadológicos, 
metodológicos ou que envolvam o 

know-how e a tecnologia empregadas 
pela TRIPLA, devem ser mantidas em 

absoluto sigilo, inclusive nos termos do 
NDA (Acordo de confidencialidade) 
assinado pelas partes competentes, 

sob pena de enfrentamento das 
sanções contratuais, cíveis e penais 

cabíveis, dependendo da gravidade do 
vazamento e da extensão dos danos 

causados. 



Somente pessoas devidamente 
autorizadas pela Diretoria Tripla, 

podem passar informações relevantes a 
pessoas externas, entidades, imprensa 

e em mídias sociais. Quaisquer 
contatos com a imprensa devem ser 

direcionados à Gerência de 
Comunicação.





VERDADE:



Somos honestos em nossas opiniões 
profissionais e relacionamentos 

comerciais. 


Somos sinceros quando mencionamos 
os serviços que prestamos, o 

conhecimento que possuímos e as 
experiências que acumulamos.
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RESPEITO, DIVERSIDADE E 
TRATAMENTO JUSTO:



Não é permitido coadunar com 
qualquer prática discriminatória, seja 

em razão de raça, etnia, credo, gênero 
ou orientação sexual, sendo certo que 

tal postura vai diretamente de encontro 
às crenças e filosofias da TRIPLA, que 

repudia, em máxima instância, qualquer 
tipo de opressão ou preconceito.



A Tripla repudia quaisquer atitudes de 
injúria, calúnia e difamação dentro da 

empresa entre seus colaboradores, 
parceiros, prestadores de serviço, 

sociedade, clientes, bem como com 
trabalhadores de outras áreas, 

organizações ou instituições, devendo 
tratar os colegas e membros da 

população com profissionalismo e 
cortesia, agir imparcialmente, sem dar 

tratamento preferencial a qualquer 
entidade privada ou indivíduo.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL:



Investimos em nossa força motriz, as 
pessoas, para que desenvolvam 
conhecimentos profissionais e 
habilidades necessárias para 

desempenhar suas atividades com 
excelência e possam contribuir para o 

crescimento da organização.

ANTICORRUPÇÃO:



Não toleramos práticas de corrupção e 
não oferecemos nem aceitamos 

suborno, nem induzimos ou permitimos 
que alguma outra parte ofereça ou 

receba suborno.

AMBIENTE SEGURO:



Utilização dos recursos e instalações da 
Tripla com propósitos legais e éticos, 
sob supervisão quando necessário, e 
apenas dentro dos limites que lhe são 

concedidos. 


A responsabilidade pela preservação 
do patrimônio da Tripla é de todos, 

especialmente dos que têm guarda de 
qualquer bem patrimonial.



É necessário que todos estejam atentos 
a situações ou incidentes que possam 
resultar em perda, má utilização, furto 

ou roubo do patrimônio da Tripla. 


Ocorrências dessa natureza devem ser 
relatadas ao departamento de 

Tecnologia tão logo conhecidas, para 
providências e instruções, sem prejuízo 
do registro do competente boletim de 
ocorrência nas situações aplicáveis. 


Devemos adotar medidas básicas de 
manutenção e zelo do patrimônio da 
empresa inclusive quando em trânsito 

ou em clientes.
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Obrigação de conhecer, entender e cumprir este código



Obrigação de relatar



Onde devo buscar ajuda e como relatar



Todos os sócios e profissionais da Tripla devem conhecer, entender e cumprir este 
Código de Ética e Conduta. O não cumprimento do Código poderá resultar em riscos 
para a Tripla, seus sócios e profissionais e, portanto, este será objeto de medidas 
disciplinares individuais.




Cada sócio e profissional deve relatar ou discutir situações que considerarem 
irregulares ou ilegais ou, ainda, situações não éticas das quais venham a ter 
conhecimento. Se você observar, ou se chegar ao seu conhecimento, uma situação 
potencialmente irregular, ilegal ou não ética ou que represente alguma violação das 
políticas da Tripla, cometida por outro colega, cliente, fornecedor ou uma parte que 
tenha relacionamento de negócios com a Firma, você deve relatar as circunstâncias 
por meio do Canal de Ouvidoria.




A Tripla incentiva a liberdade de apresentar sugestões e críticas, tendo um ambiente 
que estimula a participação de todos e o desenvolvimento de iniciativas para o 
crescimento organizacional.  



A Tripla não tolera qualquer tipo de retaliação ou punição contra colaboradores ou 
parceiros que realizem uma denúncia de boa-fé, ainda que a investigação aponte que 
a denúncia fora infundada ou inconclusiva. O anonimato do denunciante e a 
confidencialidade do caso serão garantidos, em conformidade com as normas legais, 
se ele assim desejar.

4.2. As suas obrigações

Desta forma, é disponibilizado a todos um canal 
oficial de ouvidoria para reportar irregularidades ou 
suspeitas. Este canal é formado por comitês 
responsáveis pelo tratamento de:



•	Sugestões e críticas – Comitê de RH

•	Reclamações e Denúncias – Comitê de Ouvidoria



A Tripla possui duas ferramentas oficiais para registro 
de uma ocorrência:



•	E-mail: ouvidoria@tripla.com.br (interno e externo)

•	Triplanet: formulário online (somente interno)

•	Pessoalmente: os integrantes do Comitê de 
Ouvidoria estão à disposição para uma consulta 
pessoal com os profissionais.




A ferramenta de ouvidoria interna é possível o 
registro de modo anônimo ou nominal, o comitê irá 
validar e tratar as informações, além de atuar da 
forma que seja necessária para solução das 
ocorrências informadas
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A Tripla baseia sua competitividade no mercado na qualidade dos serviços que presta. 
No entanto, a Tripla admite a esse respeito aceita a possibilidade de receber presentes 
sempre e quando estes estiverem dentro do razoável e seu valor não puder ser 
considerado excessivamente alto, luxuoso ou exagerado. Entre os presentes aceitáveis 
exemplificamos os seguintes:

 Pequenos obséquios habituais entre profissionais, 
fundamentalmente de valor simbólico e caráter 
promocional (canetas, agendas etc.);

 Convites para reuniões profissionais, congressos ou 
conferências, e eventos de entretenimento cujo custo 
seja moderado (por exemplo, cursos e refeições de 
negócios, ingressos);

 Presentes institucionais oferecidos pela Tripla à título 
de cortesia à clientes.

 Em caso de dúvida, consulte o Gestor da sua área.


Nenhum profissional e nenhum familiar ou 
amigo deste pode utilizar de seu trabalho na 

Tripla para solicitar dinheiro, presentes ou 
serviços gratuitos a clientes, fornecedores ou 

aliados da Tripla, nem de nenhuma outra 
pessoa ou empresa, para benefício pessoal ou 

de terceiros.




Baseamos as relações com fornecedores, 
contratados e aliados estratégicos na 

integridade, no comportamento ético e na 
confiança mútua. Selecionar os fornecedores, 
contratados e aliados independentemente de 
serem ou virem a ser clientes, com base em 

qualidade, preço, variedade e distribuição de 
seus produtos e serviços, e dentro dos limites 

impostos pelas normas e tomamos as decisões 
de compra com base nos objetivos comerciais 

da Tripla e não em prejuízo ou em benefício 
pessoal e/ou de terceiros.


4.3. Aceitação de brindes e presentes
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Os espaços comuns 
disponibilizados para lanches, 
entretenimento, recreação e 

atividades coletivas devem ser 
utilizados de forma responsável e 
com parcimônia, respeitando os 

demais profissionais que 
compartilham do mesmo ambiente, 

bem como usufruir em horários 
adequados para tais atividades 

como intervalos para almoço, jantar 
e fora do horário comercial.


Todo o material de escritório de 
uso comum deve ser utilizado com 

parcimônia e responsabilidade, 
evitando excesso e desperdício, 

incluindo impressões, clips, pastas, 
envelopes, equipamentos de 

informática etc. A utilização dos 
utensílios comuns, como cafeteiras, 

refrigeradores e louças está 
condicionado ao bom senso e 

cuidado coletivos, devendo sempre 
observar se o equipamento foi 

desligado após o uso (exceção de 
equipamentos de funcionamento 
contínuo: refrigerador, geladeira, 

etc).

Usar vestimentas adequadas e 
coerentes com a função e  imagem 
necessária. Uso de camisas regatas, 

camisas de futebol, camisas com 
conteúdo agressivo ou com 
estampas impróprias, temas 

políticos e/ou religiosos estão 
vetados. Como prezamos pelo bem-

estar dos nossos colaboradores, 
nosso intuito é evitar um possível 

transtorno por opiniões 
divergentes.

Toda a comunicação dentro do 
ambiente da Tripla, seja 

relacionada a assuntos oficiais ou a 
conversas informais, deve ser feita 

com parcimônia, também em 
atenção à sanidade do ambiente, 

preservando a qualidade técnica do 
trabalho despendido.

4.4. Conduta no ambiente de trabalho
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4.5. Conduta Ética no Trabalho Remoto (Quando aplicável)

11

Para garantir um ambiente de trabalho saudável, as condutas esperadas durante o 
exercício de atividades de forma remota são:

Prezar pelo compromisso com 
horários e prazos pactuados;.

Não agir de forma 
descompromissada e desatenta, 

adotando postura adequada e 
profissional durante a realização de 

videoconferências e reuniões 
virtuais;

Zelar pela segurança dos dados e 
informações transmitidas e 

compartilhadas, conforme medidas 
de segu-rança da Tripla.

Não desempenhar qualquer 
atividade incompatível com o 

exercício das atividades inerentes ao 
serviço ou atividades profissionais

Usar vestimentas adequadas e 
coerentes com a função e imagem 

necessária. 
Uso de camisas regatas, camisas de 

futebol, camisas com conteúdo 
agressivo ou com estampas 

impróprias, temas políticos e/ou 
religiosos estão vetados. Como 

prezamos pelo bem-estar dos nossos 
colaboradores, nosso intuito é evitar 
um possível transtorno por opiniões 

divergentes.


O uso da câmera aberta em reuniões 
remotas é obrigatório, 

uma vez que a construção do 
relacionamento profissional e a 

comunicação não verbal são 
considerados vitais para o bom 

desempenho das atividades 
remotas.




Para promover ambientes de trabalho respeitosos, não toleramos comportamentos o-
fensivos, intimidadores ou hostis, que possam caracterizar situações de constrangi-
mento, desrespeito, abuso de poder e assédio, independentemente de relação hierár-
quica.

 

Prezamos pelo ambiente de trabalho saudável e pela dignidade de cada profissional, 
bem como pelo ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio. Para isso, não é 
permitido fazer uso de palavras ofensivas nem formas hostis de se dirigir às pessoas;

•	Adotar condutas com o objetivo de intimidar;


•	Fazer ameaças;


•	Divulgar resultados negativos da pessoa ou do 
grupo, expondo-a a todos, causando humilhação 
e vergonha;


•	Atribuir apelidos jocosos às pessoas;


•	Realizar perguntas insistentes sobre a vida 
pessoal nem invadir a privacidade, violando e-
mails, arquivos e ligações telefônicas;


•	Se dirigir a outras pessoas no ambiente da Tripla 
com insinuações de cunho sexual ou sensual;


•	Agir com abordagem maliciosa de conotação 
sexual;


•	Se comportar com ares de intimidação, 
represálias e ameaças;


•	Fazer piadas discriminatórias nem de natureza 
sexual.

Não é permitido nem tolerado qualquer tipo de assédio, discriminação, preconceito 
ou tratamento vexatório entre os profissionais, parceiros, clientes ou fornecedores, 
como preferência ou favorecimento decorrentes de afinidade pessoal, posição social, 
hierárquica ou tempo de trabalho nem atitudes ou palavras que possam ser 
caracterizadas como assédio sexual. Além disso, ficam vedadas intimidações, humilha-
ções, ameaças ou atitudes abusivas, sejam por meio de gestos, palavras ou comporta-
mentos contra a integridade moral e física de qualquer pessoa, discrimi-nação ou 
comportamentos contra a integridade moral e física, com base em raça, cor, etnia, 
sexo, idade, estado civil, religião, orientação sexual, necessidades especiais, 
aparência, origem, convicção política ou qualquer outra forma de preconceito.


4.6. Respeito e prevenção ao assédio moral e sexual
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5.	Sanções administrativas




6.	Referências




7.	Controle de Alterações


8.	Anexos




O descumprimento das diretrizes estabelecidas neste documento, está 
sujeito a sanções administrativas cabíveis, como quebra de contrato, 
advertência, suspensão e desligamento por justa causa.




NDA (Acordo de confidencialidade).



















Anexo I – Declaração de compromisso ao Código de Conduta
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Anexo I – Declaração de compromisso ao Código de Conduta



Declaro ter recebido e orientado (a) às normas de convivência da TRIPLA 
apresentadas no documento POL-002 – Código de Ética e Conduta, bem como estar 
ciente e a par dos motivos, dos meios e dos objetivos da empresa, comprometendo-se 
a prezar por seguir fielmente esta filosofia de trabalho e de existência. Além de estar 
ciente de que a partir de agora, suas ações e escolhas refletem no corpo da empresa e 
que seu compromisso deve ser com o sucesso coletivo acima do individual.



Tenho ciência de que esse código está disponibilizado na página interna da Tripla e no 
website da Tripla nos endereços abaixo, e quaisquer dúvidas devem ser enviadas ao 
Recursos Humanos.





https://triplati.sharepoint.com/sites/TriplaNet


https://tripla.com.br/codigoeticaeconduta



Em absoluta e irrestrita concordância com o teor acima, O(A) COLABORADOR(A) / 
PARCEIRO assina este termo, comprometendo-se em sua literalidade.



APLICÁVEL SOMENTE AOS PARCEIROS: Como fornecedor ou prestador de serviço 
contratado, entendo que minha anuência a esse Código e demais Políticas, Normas e 
Procedimentos da Tripla, durante a vigência do contrato de fornecimento ou 
prestação de serviço, não configura e nem deve ser interpretada de forma a constituir 
qualquer forma de vínculo empregatício, contrato de trabalho por tempo 
determinado, nem garantia de continuidade de prestação de serviço.






Data:








______________________________		                  _______________________________


                           TRIPLA					                                          		COLABORADOR/PARCEIRO





_______________________________		                _______________________________


                       TESTEMUNHA                                                   TESTEMUNHA						



