
 

 

Navegação Aliança Ltda. 
Escritório Central / Unidade Operacional Porto Alegre: Av. Padre Cacique, 320 - 6º / 2º andar 
Menino Deus - Porto Alegre/RS - CEP: 90.810-240 
Fone: (51) 2103-1188  Fax: (51) 2103-1149 / Fax: (51) 3374-2128/3374-6165 

Unidade Operacional Rio Grande: Av. Maximiliano Fonseca, 5481 - Rio Grande/RS - CEP: 96.240-000 
Fone: (53) 3234-1303 
www.trevisa.com.br 
 
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

1. Objetivo 

O objetivo deste Código de Ética é definir, com clareza, os princípios éticos que norteiam as 

ações da Navegação Aliança e os compromissos de conduta, tanto da parte institucional, como 
da força de trabalho, explicitando o sentido ético de sua Missão, Visão e Valores. 

Expressando a busca de coerência entre o discurso e a prática, este Código de Ética apresenta-

se também como um compromisso público da Navegação Aliança de fazer valer estes 

princípios em práticas concretas cotidianas. 

Assim sendo, a Navegação Aliança posiciona-se ao lado das melhores práticas de mercado em 

que atua, que se empenham pelo desenvolvimento sustentável e comprometem-se em fazer 

dos empreendimentos econômicos iniciativas, que também promovam o desenvolvimento 
ambiental, social, cultural e ético das sociedades. 

2. Definições 

N.A 

3. Atividades 

3.10. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Os princípios éticos que norteiam as ações da Navegação Aliança são: 

 Respeito à vida em todas as suas formas, manifestações e situações. Este é o princípio 

ético fundamental e norteia o cuidado com a qualidade de vida, a saúde, o meio 

ambiente e a segurança na Navegação Aliança. 

 Lealdade manifesta-se como responsabilidade, zelo e disciplina no trabalho e no trato 

com todos os seres humanos, e com os bens materiais e imateriais, no cumprimento da 

sua Missão, Visão e Valores, em condutas compatíveis com a efetivação de sua 

Estratégia Corporativa, com espírito empreendedor e comprometido com a superação 

de desafios. 

 Mérito é o critério decisivo para todas as formas de reconhecimento, recompensa, 

avaliação e investimento em pessoas, sendo o favorecimento e o nepotismo 
inaceitáveis na cultura da Empresa. 

3.20. COMPROMISSOS DE CONDUTA 

3.20.10. DA NAVEGAÇÃO ALIANÇA 

 Com o respeito e a valorização das pessoas em sua diversidade e dignidade, em 

relações de trabalho justas, numa ambiência saudável, com confiança mútua, 

cooperação e solidariedade. 

 A desenvolver as atividades de seu negócio reconhecendo e valorizando os interesses e 

direitos de todas as partes interessadas. 
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 A atuar proativamente em busca de níveis crescentes de competitividade, excelência e 

rentabilidade, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. 

 A buscar excelência em qualidade, segurança, meio ambiente, saúde e recursos 

humanos, e para isso promove a educação, capacitação e comprometimento da força 

de trabalho, envolvendo as partes interessadas. 

 A reconhecer e respeitar as particularidades legais, sociais e culturais dos diversos 

ambientes em que atua, adotando sempre o critério de máxima realização dos direitos, 

cumprimento da lei, das normas e dos procedimentos internos. 

 A conduzir seus negócios com transparência e integridade, cultivando a credibilidade 

junto a seus acionistas, diretoria, colaboradores, fornecedores, clientes, consumidores, 

poder público, imprensa, comunidades onde atua e sociedade em geral, buscando 

alcançar crescimento e rentabilidade com responsabilidade social e ambiental. 

 A registrar seus relatórios e balanços de modo correto, consistente, exato e completo, 

sem ambigüidade de informações e disponibilizar seus livros com inteira transparência 

às auditorias interna e externa e aos órgãos públicos competentes. 

 A cumprir e promover o cumprimento deste Código de Ética mediante dispositivos de 

gestão e monitoramento, divulgando-o, permanentemente, com disposição a 

esclarecimento de dúvidas e acolhimento de sugestões, submetendo este Código e suas 
práticas a processos de avaliação periódica. 

3.20.20. EM RELAÇÃO AOS COLABORADORES 

 Promover condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional, 

pessoal e familiar de todos os empregados; garantir segurança e saúde no 

trabalho, disponibilizando para isso todas as condições e equipamentos necessários; 

 Disponibilizar canais formais de escuta para acolher e processar suas sugestões, 

visando melhorias dos processos internos de gestão; 

 Assegurar a disponibilidade e transparência das informações que afetam os seus 

colaboradores, preservando os direitos de privacidade no manejo de informações 

médicas, funcionais e pessoais a eles pertinentes; 

 Buscar a permanente conciliação de interesses e realização de direitos, por meio de 

canais institucionais de negociação, no seu relacionamento com as entidades sindicais 

representativas dos empregados; 

 Assegurar o direito de recusa de seus colaboradores, aceitando a suspensão de suas 

atividades, após terem tomado as medidas corretivas e comunicado o fato 

imediatamente ao seu superior imediato, caso haja situação de risco grave e iminente à 

vida ou à integridade física sua e/ou de seus colegas de trabalho; 

 Respeitar e promover a diversidade e combater todas as formas de preconceito e 

discriminação, por meio de política transparente de admissão, treinamento, promoções 

a cargos superiores e demissão; 

 Nenhum colaborador ou potencial empregado receberá tratamento discriminatório em 

conseqüência de sua raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, posição social, 

idade, religião, gênero, orientação sexual, estética pessoal, condição física, mental ou 

psíquica, estado civil, opinião, convicção política, ou qualquer outro fator de 

diferenciação individual; 

 Promover a igualdade de oportunidades para todos os colaboradores, em todas as 

políticas, práticas e procedimentos, usar como critério exclusivo de ascensão 

profissional o mérito individual pautado pela aferição de desempenho, e garantir seu 

direito de conhecer e estar representado na elaboração dos critérios de avaliação e 

progressão funcional. 

 Além deste Código de Ética, há procedimentos emitidos pelas áreas que também são 
considerados Códigos de Conduta: Política De Uso Dos Recursos de TI, Poder Disciplinar do 

http://www.trevisa.com.br/qualidade/Processos11.asp?codprocessos=269&
http://www.trevisa.com.br/qualidade/Processos11.asp?codprocessos=315&
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Empregador ePermissão de Entrada e Trabalho Espaço Confinado que devem ser lidos e 

cumpridos por toda força de trabalho. 

3.20.30. EM RELAÇÃO A TERCEIROS 

 Disponibilizar para os empregados de empresas prestadoras de serviços da Navegação 

Aliança, quando em atividade em suas instalações, as mesmas condições saudáveis e 

seguras no trabalho, oferecidas aos seus colaboradores; 

 Requerer das empresas prestadoras de serviços que seus empregados respeitem os 

princípios éticos e os compromissos de conduta definidos neste Código, enquanto 

perdurarem os contratos com a empresa; 

 Selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviços baseando-se em critérios 

estritamente legais e técnicos de qualidade, custo e pontualidade, e exigir um perfil 

ético em suas práticas de gestão e de responsabilidade social e ambiental, recusando 

práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, e 

outras práticas contrárias aos princípios deste Código, inclusive na cadeia produtiva de 
tais fornecedores; 

 Colaboradores da Navegação Aliança não podem dar ou aceitar presentes sem 

autorização expressa por escrito do seu Gerente e/ou Diretor. 

 A Navegação Aliança proíbe, terminantemente, acordos ou condutas anticompetitivos, 

incluindo, entre outros, combinar preços, restringir a oferta de produtos ou serviços, 

manipulação de licitações e divisão de mercado. Nós exigimos que nossos Parceiros de 

Negócios se comprometam com concorrência livre e justa e obedeçam às leis e 
regulamentos de concorrência. 

 A Navegação Aliança espera que seus colaboradores e Parceiros de Negócios 

identifiquem e busquem, imediatamente, a solução de situações onde haja um real 
conflito de interesses, ou mesmo a aparência de um conflito de interesses. 

3.20.40. EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

 Manter canais permanentes de comunicação e diálogo com as comunidades onde atua, 

com o objetivo de prevenir, monitorar, avaliar e controlar os impactos de suas 

atividades; 

 Promover iniciativas de voluntariado de seus colaboradores, com o objetivo de mobilizar 

e potencializar seus recursos e competências de forma integrada e sistêmica, em 

benefício das comunidades em que atua; 

 Reparar possíveis perdas ou prejuízos decorrentes de danos causados sob sua 

responsabilidade às pessoas ou comunidades afetadas, com a máxima agilidade; 

 Estimular projetos de desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o 

desenvolvimento sustentável, interagindo ativamente com a comunidade acadêmica e 

científica; 

 Recusar quaisquer práticas de corrupção e propina, mantendo procedimentos formais 

de controle e de conseqüências sobre eventuais transgressões. 

3.30. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 O presente Código de Ética abrange a Diretoria, os ocupantes de cargos de gestão, os 

colaboradores (funcionários e estagiários) e os prestadores de serviços, constituindo 

compromisso individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover 

seu cumprimento, em todas as ações da cadeia de processos da Navegação Aliança e 

nas suas relações com todas as partes interessadas. 

http://www.trevisa.com.br/qualidade/Processos11.asp?codprocessos=315&
http://www.trevisa.com.br/qualidade/Processos11.asp?codprocessos=218&
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 Os colaboradores da Navegação Aliança tomam conhecimento formal deste Código, 
que é amplamente divulgado, por meio impresso e eletrônico. 

 O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste Código poderá 

implicar na adoção de medidas disciplinares. A Navegação Aliança submete este Código 

de Ética a revisões periódicas, com transparência e participação das partes 
interessadas.  

 Os canais de comunicação colocados à disposição para receber denúncias referente o 
descumprimento deste Código de Ética são: 

- Público Interno: RH, Qualidade e Diretoria através das ferramentas de comunicação interna 
existentes; 

- Público Externo: Link "Contato" no site da Navegação 

Aliança: http://www.trevisa.com.br/alianca/contato.html 

 

http://www.trevisa.com.br/alianca/contato.html

