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MensageM aos colaboradores

Prezado(a) colaborador(a),

desde a sua fundação, em 1961, o grupo Minasmáquinas atua de maneira séria e 
responsável, o que resulta, até hoje, em seu reconhecimento como referência no 
país. Tudo isso só acontece porque todos nós fazemos parte de uma equipe focada, 
comprometida e alinhada com os nossos valores.
Mas não nos contentamos com isso, apenas, porque sabemos que melhorar e 
aperfeiçoar os processos, sem perder a qualidade, é sempre possível. e, para que isso 
aconteça, é fundamental que continuemos nos reciclando e que estejamos sempre 
atentos às necessidades da organização e do mercado. 
Para auxiliar esse processo, formalizamos este código de Ética e conduta, que é um 
pilar importante para que a transparência esteja presente em nossa empresa. ele é 
um documento que deve ser atualizado constantemente, em função das mudanças 
ocorridas nos ambientes interno e externo ao grupo Minasmáquinas.
É fundamental contarmos com uma postura exemplar e tratarmos nossos clientes, 
parceiros, colegas, fornecedores, dentre outros, com ética e respeito. novos 
colaboradores passam a fazer parte do nosso time a cada mês, e todos nós devemos 
ser referências para a sua atuação, de acordo com o conteúdo deste código de Ética 
e conduta.
contamos com você para que os princípios do nosso código de Ética e conduta sejam 
disseminados. sempre que necessário, consulte-o. se as dúvidas permanecerem, 
busque ajuda/informação junto ao seu gestor imediato. 
cordialmente,

a diretoria
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o termo compliance tem origem no verbo em inglês “to comply”, que significa 
agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um 
pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em conformidade com 
leis e regulamentos externos e internos. Portanto, manter a empresa em 
conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores, de 
acordo com as atividades desenvolvidas pelo grupo Minasmáquinas, bem 
como dos regulamentos internos, principalmente aqueles inerentes ao seu 
controle interno.

“ser compliance” é conhecer as normas do grupo Minasmáquinas, seguir 
os procedimentos recomendados, agir em conformidade e sentir o quanto 
é fundamental a ética e a idoneidade em todas as nossas atitudes. “estar 
em compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos internos 
e externos. 

assim, “ser e estar compliance” é, acima de tudo, uma obrigação individual 
de cada colaborador dentro do grupo Minasmáquinas.
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1

2

AbrAngênciA

ObjetivOs

o código de Ética e conduta do grupo Minasmáquinas abrange as seguintes 
empresas: Minasmáquinas matriz e filiais, Minasmáquinas automóveis, 
Juiz de Fora diesel e Minasmáquinas administradora de consórcios. Foi 
elaborado considerando as melhores práticas de governança corporativa, 
os princípios da ética e da transparência.

atuar de acordo com valores estabelecidos neste código é dever de todos 
os colaboradores do grupo Minasmáquinas, independentemente do nível 
hierárquico. 

aos grupos de relacionamento referenciados neste documento, tais 
como parceiros e fornecedores, também é exigido o cumprimento destas 
diretrizes e regras, pertinentes à atuação junto ao grupo Minasmáquinas.

o código é um guia para todos os colaboradores, diretores, gerentes e 
demais administradores, permitindo-lhes maior eficácia no cumprimento 
da missão do grupo Minasmáquinas.  

dessa forma, é possível a participação e o comprometimento de todos 
para consolidar o objetivo da empresa: “ser reconhecida como referência 
em soluções de transporte, veículos, financiamentos e consórcio, 
pela qualidade e excelência dos nossos produtos, serviços, corpo de 
colaboradores e administração.” 

com este objetivo, o grupo Minasmáquinas se compromete a:
• Garantir a rápida difusão do Código para todo o Grupo e junto a todos 
os seus destinatários;
• Garantir que todas as atualizações e as modificações sejam rapidamente 
levadas ao conhecimento de todos os destinatários;
•Fornecer uma sustentação adequada na formação e informação, 
colocando à disposição do colaborador um suporte de consulta em caso 
de dúvidas na interpretação do código, através do canal de comunicação 
direta e do departamento de compliance; 
•Garantir que os colaboradores que apontem violações do Código não 
sejam sujeitos a nenhuma forma de retaliação;
•Adotar sanções corretas e proporcionais ao tipo de violação do Código 
e cuidar para que sejam aplicadas indistintamente a todos aqueles 
que devem obedecê-lo: administradores, gerentes, gestores e demais 
colaboradores (e, quando aplicável, também a terceiros);
•Executar controles periódicos para verificar o cumprimento às normas 
do código.

3 PrincíPiOs básicOs

o grupo Minasmáquinas respeita leis e normas nacionais e internacionais, 
além de prezar pelos princípios da ética, moral e integridade pessoal. 

são princípios básicos da organização:
•Satisfação dos clientes;
•Excelência no atendimento e na qualidade do serviço prestado;
•Seriedade, comprometimento e ética;
•Tradição;
•Desenvolvimento de nossos colaboradores;
•Responsabilidade ambiental e social;
•Combate à corrupção.
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4 cOnflitO de interesses

Todas as ações tomadas pelos colaboradores do grupo Minasmáquinas 
devem refletir o interesse da empresa, de forma que é fundamental 
assegurar que todos os colaboradores e parceiros de negócios, no decorrer 
do desempenho de suas atividades, não se envolvam em possíveis casos 
de conflito de interesses. 

Interesses pessoais, familiares ou financeiros próprios não podem exercer 
influência sobre decisões de negócios, pois podem colidir com interesses 
comerciais. 
estes conflitos podem surgir, por exemplo, se os colaboradores:
•Aceitarem, oferecerem ou concederem presentes, convites ou vantagens 
impróprias provenientes da função exercida; 
•Forem membros de órgãos de uma empresa concorrente;
•Exercerem uma atividade à parte ou tiverem participações em empresas 

não são toleradas condutas incompatíveis com nossos valores e 
princípios, como:
•Preferências ou favorecimentos em função de posição social ou 
hierárquica;
•Intimidações, ameaças ou atitudes abusivas por meio de gestos, palavras 
ou comportamentos que agridem a integridade moral e física de qualquer 
pessoa;
•Atitudes ou palavras que possam ser caracterizadas como assédio moral 
ou assédio sexual;
•Discriminação em função de raça, sexo, idade, estado civil, religião, 
orientação sexual, necessidades especiais, nacionalidade, convicção 
política e qualquer outra forma de preconceito;
•Violação à Lei 12.846/13 (Anticorrupção).

Minasmáquinas divinópolis

juiz de fora diesel Minasmáquinas Automóveis
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concorrentes. 
Por essa razão é que todas as situações que possam ocasionar tais conflitos 
de interesse devem ser evitadas e, na sua ocorrência, imediatamente 
informadas ao superior imediato e aos departamentos de compliance, 
recursos Humanos ou Jurídico.

5 cOMbAte à cOrruPçãO 

É entendido como “corrupção” o abuso de um poder conferido a alguém 
em prol de seu próprio benefício. em outras palavras, a corrupção significa:
•Oferecer/receber, prometer ou conceder qualquer tipo de vantagem (ex.: 
dinheiro, presentes, descontos, contribuições, empréstimos, honorários 
ou recompensas) para (ou de) qualquer pessoa (não somente autoridades 
ou funcionários públicos), como incentivo para agir desonestamente ou 
de forma ilegal ou para quebrar a confiança na gestão de serviços ou nos 
negócios da empresa.

o grupo Minasmáquinas e todos os seus colaboradores se comprometem 
a respeitar os mais elevados padrões de integridade, honestidade e retidão 
em todas as relações dentro e fora da empresa, em conformidade com as 
leis nacionais e internacionais e contra a corrupção, particularmente a lei 
12.846/13 (anticorrupção). 
a empresa não faz negócio a qualquer preço, não tolerando qualquer 
forma de corrupção ou conduta que prejudique a iniciativa empresarial, 
como, por exemplo, influenciar ou prejudicar a concorrência por meio de 
suborno.

nenhum diretor, administrador, gerente, colaborador ou representante 
pode, direta ou indiretamente, aceitar, solicitar, oferecer ou pagar somas 
em dinheiro ou outras utilidades (inclusive presentes ou doações), mesmo 
tendo sofrido pressões ilícitas. nenhum dos colaboradores ou parceiros 

deve usar seus interesses pessoais para obter vantagens ilícitas contra os 
interesses da empresa. em caso de suspeita de conduta inadequada, o 
colaborador deve reportar o assunto para o departamento de compliance, 
recursos Humanos ou Jurídico.

5.1 instituições PúblicAs

as relações com as instituições públicas devem ser geridas somente 
pelas funções e pelos colaboradores encarregados para este fim. estas 
relações devem ser conduzidas com transparência e respeito aos valores 
do grupo Minasmáquinas, em conformidade com as normas deste código. 

Homenagens ou cortesias (quando permitidas por lei) a representantes 
de instituições públicas deverão ter valor módico e apropriado e, mesmo 
assim, de forma a não serem interpretadas como destinadas a obter 
vantagens indevidas para a empresa. 

o grupo Minasmáquinas atua em total colaboração com instituições 
normativas e governamentais no contexto de sua legítima área de 
atividade. nos casos em que a empresa estiver sujeita a inspeções 
conduzidas pelas autoridades públicas, deverá haver plena cooperação 
por parte de todos.
 
nos casos em que uma instituição pública seja cliente ou fornecedora da 
empresa, a mesma deve atuar com o mais rigoroso respeito às leis e às 
normas que regulam a aquisição ou a venda de bens e/ou serviços àquela 
instituição pública. 
Qualquer atividade de lobby pode ser exercida somente quando permitida 
pela lei vigente e dentro do rigoroso respeito a esta e, de qualquer forma, 
em conformidade com o código e eventuais procedimentos específicos 
prescritos pelo grupo Minasmáquinas.
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6 cOMbAte à lAvAgeM de dinheirO

o grupo Minasmáquinas e todos os seus colaboradores, independentemente 
do grau hierárquico, não deverão exercer ou se envolver em atividades de 
lavagem de recursos provenientes de qualquer atividade criminosa.

esclarecemos que, de acordo com o art. 1° da lei 9.613/98 (lei de Prevenção 
e combate à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), 
lavagem de dinheiro é a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

em respeito à lei, as empresas abrangidas pelo código de Ética e conduta 
devem cumprir algumas obrigações junto ao conselho de controle de 
atividades Financeira (coaF), como, por exemplo, manter por 05 anos os 
registros das transações que excederem r$10.000,00, além de comunicar, 
por meio eletrônico, todos os casos que envolva operação com pagamento/
recebimento de valor em espécie (dinheiro) acima de r$30.000,00, com 
um mesmo cliente, no período de seis meses.

Todos os colaboradores da empresa devem, antes de instaurar relações 
de negócios com terceiros, verificar as informações disponíveis (inclusive 
as informações financeiras) sobre prováveis parceiros comerciais e 
fornecedores, para que sejam atestadas e reconhecidas a respeitabilidade 
e a legitimidade de suas atividades. 

o grupo Minasmáquinas reconhece que a motivação e o profissionalismo 
de seu quadro de colaboradores são fatores essenciais na manutenção 
da competitividade, na criação de valores e na garantia de satisfação do 
cliente. 

7 resPOnsAbilidAde PelA ObservAçãO 
de direitOs e resPeitO MútuO

o grupo Minasmáquinas oferece as mesmas oportunidades de trabalho e 
de promoção profissional a todos os colaboradores, aplicando o princípio da 
igualdade. 

as atitudes individuais devem ser orientadas para o cumprimento dos 
objetivos organizacionais, de forma que os colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviços pautem suas ações pelo respeito mútuo, trabalho 
em equipe e transparência.

os responsáveis de todos os departamentos devem garantir que em qualquer  
fase da relação de trabalho, como a admissão, a formação, a remuneração, 
as promoções, as transferências e a cessação da relação, os colaboradores 
sejam tratados de acordo com suas capacidades de atender aos requisitos de 
suas funções. não será tolerado nenhum tipo de preconceito ou discriminação 
em função de etnia, de origem, de orientação sexual, convicção política ou 
religiosa ou, ainda, assédio de qualquer natureza, inclusive moral e sexual.

o grupo Minasmáquinas considera totalmente inaceitável qualquer tipo de 
assédio ou comportamento agressivo, que tenha o objetivo e o efeito de violar 
a dignidade da pessoa contra a qual estes abusos ou comportamentos sejam 
dirigidos, dentro ou fora do local de trabalho.

Todos os colaboradores devem esforçar-se para manter um ambiente de 
trabalho baseado no decoro e na colaboração, onde a dignidade de todos 
seja respeitada. 

em particular, os colaboradores da empresa:
•Não devem exercer suas funções no trabalho sob o efeito de álcool ou outras 
drogas; 
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•Nos locais onde fumar não é proibido por lei, devem ter sensibilidade 
quanto à necessidade dos que podem sofrer desconforto físico devido 
aos efeitos do “fumo passivo” no ambiente de trabalho;
•Devem evitar comportamentos que possam criar clima de intimidação ou 
que sejam ofensivos perante os colegas ou subordinados, com o intuito 
de marginalizá-los ou desacreditá-los no ambiente de trabalho.

o grupo Minasmáquinas reconhece e respeita o direito dos seus 
colaboradores de serem representados por sindicatos ou por outros 
representantes eleitos em conformidade com a legislação e com as 
práticas locais em vigor.

7.1 trAbAlhO de MenOres
e trAbAlhO fOrçAdO

o grupo Minasmáquinas não utiliza qualquer tipo de trabalho forçado, 
trabalho obrigatório, não emprega indivíduos com idade inferior a 
dezesseis anos, salvo quando estiver expressamente previsto pela 
legislação brasileira e pelas convenções internacionais.

oficina Minasmáquinas s.a.

8 AMbiente de trAbAlhO

o grupo Minasmáquinas tem o compromisso de manter um ambiente de 
trabalho saudável e seguro, buscando a redução de riscos de acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais.

acreditamos que o comprometimento e o diálogo facilitado com os 
gestores, presentes na cultura da empresa, propiciam um ambiente de 
trabalho saudável, agradável e confiável.

assim, a manutenção de um ambiente ideal para o trabalho é obrigação 
dos colaboradores do grupo Minasmáquinas, sendo dever de todos:
•Respeitar as leis vigentes, políticas e regulamentos internos;
•Agir coerentemente com o discurso adotado;
•Ter comprometimento com a otimização e redução dos custos, sem 
perder a qualidade;
•Não se valer do cargo ou posição na empresa para obtenção de favores 
ou benefícios pessoais;
•Relatar quaisquer comportamentos ilegais, não éticos ou inadequados 
sobre os quais tenham conhecimento, realizados por colaboradores, 
parceiros ou fornecedores, enquanto o relacionamento destes com a 
empresa estiver ativo;
•Combater a corrupção;
•Zelar pela imagem da empresa;
•Respeitar as diretrizes de propriedade intelectual e não copiar, reproduzir, 
transmitir ou distribuir os documentos, arquivos, modelos, projetos, 
análises e relatórios produzidos durante a realização das atividades 
profissionais na empresa;
•Não compartilhar credenciais (ID, senhas e crachás) cujo uso é individual 
e intransferível;
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o grupo Minasmáquinas preza, também, pela segurança no trabalho, 
adotando práticas de segurança fundamentais para garantir a integridade 
e a saúde de todos os colaboradores e terceiros. dessa forma, é dever de 
cada colaborador:
•Atuar de acordo com os regulamentos e procedimentos de segurança no 
trabalho;
•Sempre utilizar os EPIs fornecidos para desempenho das atividades;
•Garantir e preservar a limpeza, organização e segurança em todas as 
instalações da empresa;
•Não realizar suas atividades profissionais sob efeito de bebida alcoólica 
ou qualquer tipo de droga.

9 relAçãO cOM clientes, 
fOrnecedOres e cOncOrrentes

o grupo Minasmáquinas e seus colaboradores, em constante 
aprimoramento de seus processos, trabalhando com produtos e serviços 
de qualidade, têm como objetivo satisfazer plenamente as expectativas 
de seus clientes.

É fundamental para o desenvolvimento da empresa que os seus clientes 
sejam tratados com imparcialidade e honestidade. Para isso, é primordial 
que todos os colaboradores e destinatários do presente código ajam 
corretamente e com transparência.

a prática comercial e concorrencial do grupo Minasmáquinas é 
fundamentada na lealdade. a competitividade é o diferencial que deve 
motivar a estar sempre à frente do concorrente. assim, os colaboradores 
devem seguir os procedimentos internos da empresa, criados para 
alcançar este objetivo, através do desenvolvimento e da manutenção de 
relações duradouras com os clientes, oferecendo segurança, assistência, 
qualidade e valor sustentado pela contínua inovação. 

10

É vetado aos colaboradores do grupo Minasmáquinas a prática de 
discriminações indevidas e o uso indevido de poder contratual para 
prejudicar qualquer cliente ou fornecedor, em qualquer relação comercial. 

com o intuito de resguardar os valores previstos neste tópico, e garantir 
o mais elevado nível de satisfação do cliente, a empresa seleciona seus 
fornecedores através do uso de métodos adequados e objetivos que 
levam em consideração, além da qualidade, da inovação, dos custos e dos 
serviços oferecidos, também a performance social e os valores presentes 
no código.

PrOteçãO AO MeiO AMbiente

o grupo Minasmáquinas e seus colaboradores comprometem-se a 
promover a tutela ambiental no desempenho das atividades empresariais, 
respeitando os requisitos legislativos e regulamentares na comercialização 
de produtos que atendem aos mais elevados padrões de proteção 
ambiental e de segurança. 

além disso, a empresa empenha-se em desenvolver programas de 
sustentabilidade, com soluções inovadoras que reduzam o impacto 
ambiental a níveis mínimos e que garantam o nível máximo de segurança.



12 usO AdequAdO dO PAtriMôniO dAs eMPresAs 
dO gruPO MinAsMáquinAs PArA O trAbAlhO

É compromisso de todo colaborador zelar pela conservação e uso correto 
do patrimônio das empresas, respeitando todas as políticas e normas 
referentes à utilização correta de ativos e recursos disponibilizados, 
cientes que serão monitorados, de acordo com as regras internas e a 
legislação brasileira.

13 resPOnsAbilidAde PelO cuMPriMentO dO 
códigO de ÉticA e cOndutA

o código de Ética e conduta do grupo Minasmáquinas é parte integrante 
da relação de trabalho de todos os colaboradores do grupo.

exigimos que todas as disposições do código sejam fielmente obedecidas. 
Portanto, qualquer violação ao código será tratada com rigor e com a 
consequente aplicação das sanções adequadas, que, em determinados 
casos, pode levar até à cessação da relação de trabalho.

o respeito ao código representa um aspecto fundamental do trabalho 
na empresa, sendo que os resultados dos negócios estão vinculados ao 
cumprimento das leis brasileiras e do código.

dessa forma, todos os colaboradores, independentemente do nível 
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11 utilizAções AdequAdAs de infOrMAções e 
dOs recursOs de tecnOlOgiA dA infOrMAçãO

É de responsabilidade de todos os colaboradores:
•Manter os dados e registros atualizados, contribuindo para que as 
informações sejam sempre legítimas e precisas;
•Manter a confiabilidade das informações privativas das empresas do 
grupo Minasmáquinas; 
•Usar a internet disponibilizada pela empresa com responsabilidade, 
seguindo a política e procedimentos ligados à sua utilização e proteção;
•Utilizar a rede de computadores da empresa e o e-mail profissional 
adequadamente e somente para as atividades relacionadas ao trabalho 
desempenhado;
•Manter os equipamentos de tecnologia disponibilizados em conformidade 
com as normas e Procedimentos da Informática, que estabelece padrões 
mínimos de segurança dos dispositivos;
•Informar ao Departamento de Tecnologia da Informação (TI) todo e 
qualquer fato contrário às normas e Procedimentos da Informática que 
for de seu conhecimento; 
•Acessar os sistemas de tecnologia disponibilizados pela empresa através 
de senha pessoal e intransferível, que será extinta ao término do contrato 
de trabalho.

É expressamente proibido aos colaboradores:
•Instalar na rede e/ou nos computadores, dispositivos de tecnologia 
e/ou programas que não forem autorizados pelo departamento de TI 
(Tecnologia da Informação);
•Revelar a terceiros, subtrair ou utilizar fora do Grupo Minasmáquinas 
documentos, contratos, registros financeiros e contábeis, relatórios 
de qualquer natureza, planos comerciais e de marketing, cadastros de 
cliente, fornecedores e produtos, e programas de gerenciamento das 
informações, exceto quando autorizados pela diretoria.

Todos os equipamentos de tecnologia e todos os meios de comunicação, 
como telefonia móvel e fixa, e-mail, intranet, extranet, redes sociais e 
demais sistemas de tecnologia poderão ser inspecionados e auditados a 
qualquer momento pela empresa.



hierárquico, devem: 
•Ler e compreender o Código;
•Adotar ações e comportamentos coerentes com o Código e abster-
se de qualquer conduta que possa lesar o grupo Minasmáquinas ou 
comprometer sua honestidade, imparcialidade ou reputação; 
•Adequar-se a todas as disposições internas, introduzidas pelo Grupo 
Minasmáquinas, com o objetivo de obedecer ao código e, com boa fé, 
reconhecer e apontar eventuais violações do mesmo; 
•Consultar o Departamento de Compliance, sempre que necessário, para 
obter esclarecimentos sobre a interpretação do código; 
•Cooperar plenamente com eventuais investigações de violações ao 
código, mantendo a maior discrição sobre a existência das mesmas.

a aplicação e o sucesso do uso deste código de Ética e conduta dependem 
do comprometimento e esforço de cada um no cumprimento dos princípios 
aqui descritos. cada colaborador é responsável não só por sua própria 
conduta, mas também tem como obrigação comunicar qualquer violação 
ao código, de forma honesta, justa e respeitosa, ao superior imediato e 
aos departamentos de compliance, recursos Humanos ou Jurídico.
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Para dúvidas relativas a normas específicas ou para solicitar 
esclarecimentos sobre o código, os colaboradores devem contatar o 
departamento de compliance do grupo Minasmáquinas.

Para comunicar uma violação (ou possível violação) do código, o 
colaborador deve procurar seu superior imediato. caso a comunicação 
não tenha êxito, ou o mesmo não se sinta à vontade para contatar 
seu superior imediato, o colaborador deverá reportá-la no canal de 
comunicação direta.

OrientAções gerAis
AOs cOlAbOrAdOres

sAnções

a violação do código de Ética do grupo Minasmáquinas ou de quaisquer 
outros procedimentos, diretivas ou políticas da empresa pode resultar em 
ações disciplinares, na rescisão do vínculo trabalhista e na abertura de 
processos judiciais.

É responsabilidade de todo gestor do grupo Minasmáquinas assegurar 
que todos os empregados se familiarizem com o conteúdo deste código 
de Ética e respeitem suas normas. os gestores que não cumpram estas 
determinações estão igualmente sujeitos a ações disciplinares e legais. 
a área de compliance da empresa verificará o cumprimento desses 
princípios.

o grupo Minasmáquinas reserva-se o direito de alterar e interpretar os 
termos descritos neste código.
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cAnAl de cOMunicAçãO diretA

o canal de comunicação direta é uma ferramenta que pode ser utilizada 
pelos colaboradores e por terceiros, sendo garantida a confidencialidade 
do relato.

o contato pode ser feito pelo e-mail: compliance@minasmaquinas.com.br

É importante esclarecer que a empresa não tolerará retaliações e buscará, 
de todas as formas, prevenir este tipo de conduta.
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Termo de Ciência e Compromisso

declaro que recebi, li e compreendi o código de Ética e conduta do grupo 
Minasmáquinas e estou ciente e de pleno acordo com os critérios e orientações 
estabelecidas e sua relevância para mim e para a companhia.

comprometo-me a cumpri-lo integralmente, sob pena de sujeitar-me às medidas 
administrativas e rescisórias de meu contrato de trabalho, sem prejuízo da aplicação 
da legislação vigente.

nome completo:___________________________________________________________

Área: ____________________________________________________________________

assinatura: _____________________________________________ data: ___/___/_____

o presente Termo de ciência e compromisso é documento integrante do contrato 
de trabalho do colaborador com o grupo Minasmáquinas e consta de duas vias. Uma 
permanece com o colaborador, e a outra, com o grupo Minasmáquinas.
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terMO de ciênciA e cOMPrOMissO17

Termo de Ciência e Compromisso

declaro que recebi, li e compreendi o código de Ética e conduta do grupo 
Minasmáquinas e estou ciente e de pleno acordo com os critérios e orientações 
estabelecidas e sua relevância para mim e para a companhia.

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

nome completo:___________________________________________________________

Área: ____________________________________________________________________

assinatura: _____________________________________________ data: ___/___/_____

o presente Termo de ciência e compromisso é documento integrante do contrato 
de trabalho do colaborador com o grupo Minasmáquinas e consta de duas vias. Uma 
permanece com o colaborador, e a outra, com o grupo Minasmáquinas.
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