Portal Corporativo > Institucional > Rumo Certo
www.eticanagol.com.br
0800 886 0011 (de segunda a sábado, das 8h às 20h)

Os Colaboradores podem conhecer os documentos que contemplam
procedimentos, regras, normas e políticas aplicadas pela Companhia
(de acordo com a legislação local de cada base) na página do CEDOC —
Centro de Documentação e Memória no Portal Corporativo.

Caro Colaborador GOL,
Desde 2015, quando iniciamos uma jornada de transformação,
revisitamos nossos Valores corporativos e iniciamos a construção
conjunta do Jeito de Ser e de Fazer GOL, com o Time de Águias
como pilar das nossas atitudes e dos nossos comportamentos.
Afinal, somos nós que transformamos estratégias em resultados,
que superamos os obstáculos para atingir nossos objetivos e que
escrevemos a história da nossa Companhia, sustentada em
princípios éticos.
Nesse sentido, para amparar essa trajetória no dia a dia,
apresentamos nosso Manual de Conduta revisado, de forma
a atender às novas diretrizes do Código de Ética1 e demais políticas
da Companhia que integram a iniciativa RUMO CERTO — Ética
e Compliance. Este Documento complementa e sustenta as diretrizes
que conduzem nossos processos internos e os procedimentos
essenciais no cumprimento dos princípios que asseguram a relação
Empresa–Colaborador.
A orientação da Liderança, a transparência nas relações, o respeito às
normas e a consciência das nossas responsabilidades garantem
o pleno funcionamento das nossas atividades e a perpetuidade
e a credibilidade do nosso negócio.
Os nossos comportamentos e atitudes formam o nosso Jeito de
Ser e de Fazer, por isso precisam ser condizentes com o futuro que
desejamos. Você é parte do melhor Time da aviação brasileira,
e o seu protagonismo é fundamental para nos tornarmos a melhor
companhia aérea para viajar, trabalhar e investir.
PAULO SÉRGIO KAKINOFF
Presidente da GOL Linhas Aéreas

Assuntos relacionados a ética devem ser consultados no Código de Ética

1

da Companhia, disponível no Portal Corporativo, pelo Colaborador Mobile ou
como documento físico.
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Propósito

SER A PRIMEIRA PARA TODOS.
Visão

SER A MELHOR COMPANHIA AÉREA
PARA VIAJAR, TRABALHAR E INVESTIR.
Valores

SEGURANÇA

É o nosso Valor número 1:
orienta todas as nossas ações.

BAIXO CUSTO

Temos o mais Baixo Custo do setor.

TIME DE ÁGUIAS

Somos uma empresa de oportunidades,
com o melhor Time da aviação brasileira.

INTELIGÊNCIA

Maximizamos nossos resultados com
soluções inteligentes e tecnologias.

SERVIR

O jeito GOL de Servir nos torna
a melhor opção para o Cliente.
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DIRETRIZES
DO AMBIENTE INTERNO
APRESENTAÇÃO PESSOAL
A imagem do nosso Time de Águias reflete diretamente na imagem
da nossa Companhia, por isso, algumas diretrizes básicas garantem o
alinhamento aos nossos Valores e à nossa Cultura e devem ser observadas
ao se apresentar publicamente, seja diante dos colegas
de trabalho, dos Clientes ou de outros públicos.
• Em linha com o nosso Valor número 1, a utilização de todos
os equipamentos de proteção individuais (EPIs) nas atividades em que
o uso se faz necessário garante a sua integridade física e a segurança
da nossa operação. Portanto, sempre utilize-os corretamente
e mantenha-os em condições de uso, conforme as normas internas
de Segurança.
• O crachá/credencial nos dá clareza e segurança sobre quem está
circulando nas dependências da Companhia e, por isso, deve ser
utilizado durante o horário de trabalho, de maneira individual e
visível, e ser apresentado quando solicitado. Deve estar em perfeito
estado e de acordo com os padrões da Companhia. Se ocorrer
algum dano ao crachá, perda/extravio ou roubo/furto, é necessário
solicitar segunda via à área de Gente e Cultura. Não é permitido
reproduzir cópia do crachá e plastificá-la.
• Seguindo a mesma premissa de utilização do crachá,
o Colaborador que exerce atividade que requer o uso de credencial
deve usá-la obrigatoriamente, mantendo-a atualizada conforme as
regras estabelecidas pelas Administradoras Aeroportuárias.

Home

8

• Para facilitar a identificação de terceiros, Parceiros, Fornecedores e
visitantes por meio da diferenciação do crachá e cordão, orientamos
que os Colaboradores utilizem somente o cordão de crachá padrão
(cordão atual que acompanha o crachá), fornecido pela GOL, devendo
este ser mantido higienizado e em perfeitas condições de uso.
Cordões desenvolvidos para ações específicas devem ser utilizados
somente nos respectivos eventos. É permitida a utilização do crachá
sem o cordão, porém, o crachá deve permanecer em local visível.

Para garantir a nossa segurança, não é permitida a utilização do
crachá/credencial pelo Colaborador para liberação de outro colega
ou de terceiros.

UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES
• O uniforme representa não só a sua imagem profissional, mas
também a imagem da GOL. Para refletir uma imagem alinhada
à nossa Cultura e à nossa marca, é importante que os Colaboradores
sigam as orientações estabelecidas nos Manuais de Apresentação
Pessoal referentes à sua área e função. Também é importante seguir
os padrões definidos pela Companhia nos ajustes de uniformes
e utilizar o kit atual de uniforme, sem descaracterização da
composição, bem como os acessórios cedidos pela GOL (cordões,
bolsas, sapatos, bonés, etc.).
• Ainda no intuito de zelar pela exposição adequada dos Colaboradores
e da Companhia, é importante que o uniforme seja utilizado somente
no ambiente de trabalho e no trajeto entre sua casa e o local de
trabalho, não sendo permitida a sua utilização em momentos de
lazer, como, por exemplo, em happy hours, evitando expor de forma
inadequada a imagem da Companhia.2

Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes ao processo de uniformes, consulte
o Procedimento “Gestão de Uniformes”, disponível na página do CEDOC — Centro de
Documentação e Memória, no Portal Corporativo.
2
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COLABORADORES QUE NÃO
UTILIZAM UNIFORMES
É importante que a individualidade de cada um de nossos Colaboradores
seja respeitada, valorizando a diversidade. Mas, ciente de que a
apresentação pessoal além de refletir sua imagem profissional, também
reflete a imagem da Companhia, nem sempre a vestimenta utilizada em
momentos de lazer é adequada para utilização no ambiente de trabalho.

RELAÇÕES DE TRABALHO SAUDÁVEIS
Para que a relação de trabalho seja harmoniosa, agradável e saudável,
todos os Colaboradores têm o compromisso de:
• Atuar com Segurança, Simpatia e Simplicidade, refletindo o Jeito
GOL de Servir.
• Tratar os Clientes, colegas de trabalho, Lideranças, terceiros
e todas as pessoas que estão vinculadas ao ambiente de trabalho
com cortesia e respeito, sem desqualificar ou humilhar com
piadas ofensivas, insultos, expressões ou insinuações vexatórias,
seja pessoalmente ou por telefone, e-mail ou outros canais de
comunicação.
• Manter o ambiente de trabalho livre de assédio e discriminação, não
praticando ações discriminatórias e/ou preconceituosas em função
de condição social, gênero, etnia, cor, religião, idade, orientação
sexual, região de origem, incapacidade física ou intelectual,
estado civil, características físicas permanentes ou temporárias
e convicções filosóficas ou políticas.
• Garantir um ambiente de trabalho positivo e construtivo, nunca
agindo de forma agressiva, fisicamente e/ou verbalmente, com
qualquer pessoa, seja Cliente, colega de trabalho, subordinado,
Liderança, autoridade ou terceiros.
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• Respeitar a privacidade e o espaço dos colegas em áreas
compartilhadas, prestando atenção ao volume de voz,
ao vocabulário e à natureza dos assuntos discutidos.
• Auxiliar o Cliente ou direcioná-lo até o local adequado, quando
solicitado, inclusive em viagem a serviço, independentemente
da área de atuação do Colaborador.
• Manter a utilização do correio eletrônico exclusiva para assuntos
profissionais, não sendo permitida a utilização para fazer
propaganda de produtos, serviços ou qualquer atividade
de interesse pessoal, em benefício próprio, de outras pessoas
ou de organizações, nem enviar ou retransmitir correntes
de mensagens.
• Utilizar de forma responsável e transparente os recursos
e ferramentas de trabalho, da estrutura e das dependências físicas
da Companhia ou do posto de trabalho.
• Permitir o acesso de terceiros às dependências da Companhia sem a
devida aprovação da Liderança.
• Assinar somente documentos destinados ao próprio Colaborador.
Nunca assinar algo por terceiros.

Não é permitida a prática de comércio de:
• Mercadorias próprias dentro do ambiente de trabalho, evitando
o constrangimento de colegas e o desperdício de tempo útil.
• Ingressos, benefícios e/ou vantagens cedidos pela Companhia.
Caso você identifique alguma ação que esteja em desacordo com nossos
Valores, condutas ou postura, a GOL orienta que você informe sua
Liderança imediata ou entre em contato com o Comitê de Ética
por meio do canal oficial, em www.eticanagol.com.br.
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JORNADA DE TRABALHO
Jornada de trabalho é o tempo em que o Colaborador está à disposição da
Companhia. Para dar mais vida ao tempo do nosso Time e para
o planejamento adequado das atividades e das entregas, é importante que
todos os Colaboradores atentem às seguintes diretrizes:
• Cumprir a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho.
• Comunicar a Liderança imediata em caso de ausência,
preferencialmente e sempre que possível, antes do início
da jornada de trabalho.
• Comunicar a Liderança imediata sobre qualquer ausência do posto
de trabalho, seja ela temporária ou permanente.
• Estar ciente de que é considerada abandono de emprego
a ausência injustificada no trabalho pelo período determinado
na legislação local.
• Se desejar alterar a escala de trabalho, o Colaborador deve solicitar
análise e prévia autorização à Liderança.

RESPONSABILIDADES DA LIDERANÇA
• Em caso de faltas consecutivas, dialogar com o Colaborador
para entender o motivo de suas ausências, auxiliá-lo a encontrar
alternativas e orientá-lo a respeito de ausências justificadas
de acordo com o procedimento da Companhia.
• Comunicar à área de Gente e Cultura a ausência do Colaborador em
prazos superiores ao permitido pela legislação local.
• Elaborar e conferir a escala de trabalho diária, garantindo
o cumprimento do planejado.
• Conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho dos Aeroviários,
a escala de trabalho deve ser comunicada aos Colaboradores
respeitando os prazos previstos.
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• Conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho dos Aeronautas,
a escala de serviço da Tripulação deve ser afixada ou publicada em
local de fácil acesso, com a antecedência prevista na Lei
nº 13.475, de 28 de agosto de 2017.
• Realizar programações e aprovações das férias do Colaborador
dentro do período estipulado pela Companhia.

CUMPRIMENTO DO
HORÁRIO DE TRABALHO
A entrega de uma experiência precisa e pontual depende de planejamento
e programação das atividades. Portanto, o Colaborador deve cumprir
o horário de trabalho previamente determinado na escala ou pela
Liderança, registrando o ponto conforme regras estabelecidas.
Para isso:
• É responsabilidade do Colaborador conferir a escala e o local
de treinamento, não sendo aceito o descumprimento do horário de
trabalho, nem atrasos/ausências em treinamento programado, sem
justificativa.
• O Colaborador deve registrar o seu ponto utilizando o crachá
no relógio de ponto e/ou login/logout.
• O registro do ponto deverá ser realizado somente pelo próprio
Colaborador, estendendo a responsabilidade para o superior
imediato pela aprovação.
• O Colaborador deve utilizar o sistema local apenas para justificar
ausências e acompanhamento do seu registro do ponto.
• É dever do Colaborador solicitar autorização à Liderança quando
houver necessidade de redução ou extensão de seu horário
de trabalho.
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• Os tripulantes só podem se apresentar no lugar de outro tripulante
para assumir um voo mediante prévia autorização da Liderança.

RESPONSABILIDADES DA LIDERANÇA
• A Liderança imediata é responsável pela gestão da jornada
de seus Colaboradores e, quando necessário, deve realizar
os devidos abonos e aprovações de exceções de marcação.
• É dever da Liderança acessar o Tutorial do Gestor, disponibilizado no
Portal Corporativo, para conhecer todas as regras e diretrizes de
sua responsabilidade.3

Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes à frequência de ponto, consultar
os procedimentos disponíveis na página do CEDOC — Centro de Documentação
e Memória, no Portal Corporativo e/ou legislação local.
3
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REALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES
Para realizar seu trabalho de forma ética, transparente, precisa e nos prazos
estabelecidos, o Colaborador deve seguir as orientações descritas abaixo:
• Realizar todas as atividades determinadas pela Liderança, desde que
estejam dentro das normas estabelecidas pela Companhia.
• Desempenhar suas funções de forma correta, evitando a retenção
de faturas, fichas de instrução, notas fiscais, recibos ou quaisquer
outros documentos que, por sua ausência, possam comprometer
o andamento das atividades.
• Utilizar corretamente os bens e materiais colocados à sua
disposição, mantendo-os em perfeito estado de conservação
e limpeza. Evitar perdas, desperdício e, também, o armazenamento
excessivo de materiais e equipamentos.
• Comunicar à Liderança ou Canal de Ética qualquer irregularidade
constatada nos bens colocados à sua disposição para a execução
do trabalho.
• Ao identificar o desaparecimento ou furto de bem da Companhia, a
comunicação junto à Liderança deve ser imediata. Os responsáveis
pela ação, omissão ou não comunicação do fato à Liderança
poderão ser responsabilizados pela ocorrência, além de se tornarem
responsáveis pelos prejuízos causados.
• Seguir os códigos, manuais, normas e procedimentos estabelecidos
pela Companhia, a fim de zelar por um ambiente de trabalho ético,
respeitoso e baseado em nossos Valores.
• Cumprir leis, normas e procedimentos estabelecidos pelos países
com os quais operamos.
• Comparecer em reuniões, treinamentos ou convocações
estabelecidos pela Companhia. Não sendo possível
o comparecimento, dar ciência à Liderança imediata e à área
envolvida, para que estas possam, se possível, reprogramar o evento
e/ou evitar desperdícios de recursos destinados a sua participação.
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• Manter-se atualizado em relação às informações
dos comunicados, termos de conhecimento, manuais e boletins
informativos nos prazos estipulados pela Companhia.
• Contratar ou participar na contratação de bens e serviços
e Colaboradores priorizando a técnica, a transparência e a ética
na seleção e avaliação dos concorrentes/candidatos.
• Pautar a escolha e a sugestão de patrocínios e doações
considerando a melhor opção para a GOL e para a comunidade
que a cerca, agindo de forma livre de conflito de interesses.
• O Colaborador não deve retirar ou levar documentos da Companhia
sem conhecimento e autorização da Liderança imediata.
• Não adotar postura ou realizar ações que possam gerar prejuízo
à Companhia por meio de fraude.
• Não realizar apropriação indébita de documentos, valores e bens.
• Sob nenhuma hipótese, colocar em risco a Segurança Operacional,
do Trabalho, da Informação e Patrimonial.
• Não é permitido o acesso indevido ou sem autorização às áreas
delimitadas pela Companhia, conforme descrição em normas,
procedimentos, instruções de trabalho e regras estabelecidas
por órgãos regulamentadores.
• Não utilizar celular e/ou equipamento em áreas onde o uso
é proibido, evitando prejuízos à segurança do Colaborador
e das demais pessoas presentes no local.
• O Colaborador não deve aceitar qualquer valor em espécie, seja
a título de gorjeta ou de qualquer outra natureza, em troca
de qualquer serviço prestado aos nossos Clientes.
Em casos em que for comprovada a aceitação de qualquer benefício
indevido, o Colaborador será responsável pelo ressarcimento
à Companhia ou parte lesada e estará sujeito à aplicação de medidas
disciplinares conforme regulamento.
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LIVROS DE BORDO, REGISTROS E RELATÓRIOS
• Livros de bordo, registros e relatórios devem ser preenchidos
de forma correta, precisa e clara para todos, evitando prejuízos
à Companhia.
• Induzir ou realizar anotação, reprodução ou alteração com
propósito fraudulento ou intencionalmente falsa em qualquer
livro de bordo, registro ou relatório requerido pelos regulamentos
aplicáveis à Companhia pode trazer prejuízos ao bom
andamento da operação e, consequentemente, à Companhia.

COMPORTAMENTO
NO TRÂNSITO
O Colaborador, no uso de veículos da Companhia, deverá ter especial
cuidado com o seu comportamento no trânsito. Assim:
• O Colaborador deve agir de modo a não comprometer a sua
Segurança ou a de outras pessoas. Os condutores da Companhia
devem dirigir defensivamente, pois, conforme nosso Valor número 1,
a Segurança deve orientar todas as nossas ações.
• O Colaborador que cometer infração, com ou sem aplicação
de multa, terá a situação analisada individualmente, aplicando-se as
medidas necessárias de acordo com a violação apresentada.
• A faixa de pedestres deve ser utilizada nas áreas internas e externas
ao ambiente de trabalho.
• Em caso de acidente em que o Colaborador seja considerado
responsável, a situação será analisada individualmente, e serão
aplicadas as medidas disciplinares cabíveis de acordo com as leis e
normas locais.
• Para utilização de veículos da Companhia, é necessário que
o Colaborador tenha autorização da Liderança imediata.
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• O Colaborador deve respeitar o limite máximo de velocidade nas
dependências da Companhia e nos estacionamentos, bem como
todas as sinalizações de trânsito e orientações de Segurança,
garantindo a sua segurança e a dos demais.
• O condutor deve estacionar seu veículo somente nos locais
permitidos/sinalizados e utilizar apenas o espaço de uma vaga.

INFRAÇÃO DE
TRÁFEGO AÉREO
A Segurança orienta todas as nossas ações, por isso, em alinhamento
ao nosso Valor número 1, é fundamental o cumprimento de nossos
procedimentos referentes ao tráfego aéreo. É dever do aeronauta atuar
em suas atividades conforme as regras internas e as estabelecidas pelos
órgãos regulamentadores. Havendo o descumprimento, a Companhia
poderá receber uma Infração de Tráfego Aéreo.
O aeronauta que cometer a infração, seja voluntária ou involuntária,
independentemente de culpabilidade, terá a situação analisada
individualmente e registrada, e, caso aplicável, será gerada medida
disciplinar cabível, de acordo com a situação que se configurou.

SEGURANÇA
PATRIMONIAL
Para garantir a Segurança dos Colaboradores, terceiros e visitantes
nas dependências da Companhia/postos de trabalho, bem como
do patrimônio, algumas regras devem ser observadas e seguidas:
• É dever de todos os Colaboradores obedecer às disposições legais
inseridas na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 — que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição —, sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM), que
define crimes e dá outras providências.
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• Ao encontrar objetos que tenham sido esquecidos/perdidos
por colegas ou visitantes nas dependências da Companhia,
o Colaborador deve entregá-los à área da Segurança Patrimonial.
• Bens pessoais, como carteira, celular e outros, devem ser guardados
em gavetas ou armários trancados ou levados quando você se
ausentar do posto de trabalho.
• Bens da Companhia, como notebook, celular e demais
equipamentos, devem ser utilizados com o kit de Segurança
e, quando necessário, guardados em locais com trancas ou levados
quando você se ausentar do posto de trabalho.
• Ao término do horário de trabalho, certifique-se de que
a iluminação e os equipamentos estejam desligados e as portas,
trancadas.
• A credencial de estacionamento é de uso pessoal e intransferível, ou
seja, o seu empréstimo é proibido.
• Pessoas utilizando capacete, touca ou boné devem retirá-los
da cabeça ao se identificarem para a Segurança nas portarias.
• É dever do Colaborador, durante a realização de suas atividades,
cumprir a legislação local e as políticas aplicáveis quanto
à utilização de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos
ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não
do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público
e nas dependências da Empresa.
• Não é permitido portar ou fazer uso de substâncias psicoativas,
armas ou objeto similar a arma que coloquem em risco a integridade
física de outras pessoas ou a do próprio Colaborador dentro das
dependências da Companhia/postos de trabalho (pátios dos
aeroportos, salas de embarque e desembarque, entre outros).
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Qualquer condição de perigo e/ou risco em potencial deve ser
relatada para a Diretoria de Segurança Operacional pela ferramenta
AQD, conforme previsto no Manual de Gerenciamento de Segurança
Operacional da Companhia, que está localizado na página principal do
Portal Corporativo.
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DIRETRIZES DE
PRIVACIDADE E
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
CONFIDENCIALIDADE
• Durante a vigência de seu contrato de trabalho ou após o término
dele, o Colaborador não está autorizado a criar perfis em redes
sociais utilizando o nome da Companhia, nem a tornar públicas
ou revelar informações da GOL ou de terceiros sem a devida
autorização da Companhia.
• Os assuntos de trabalho e informações da GOL devem ser tratados
com discrição pelo Colaborador.
• Todos os Colaboradores devem proteger a marca “GOL”, avaliando
se o seu posicionamento pode afetar a imagem da Companhia,
devendo ter cuidados especiais nas situações em que estão
identificados como associados à Empresa.
• O Colaborador é totalmente responsável por suas senhas pessoais
de acesso aos sistemas, respondendo direta e pessoalmente por
todas as ações que venham a ocorrer em consequência da sua
utilização.
• O repasse ou utilização de senha pessoal de forma indevida não
é permitida. É importante manter a segurança de informações
internas e restritas.
• A abertura ou a violação de correspondências nominais
e documentos da Companhia por parte de terceiros não é permitida.
Somente o próprio Colaborador (desde que esteja ativo) e a área
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autorizada CEDOC (Centro de Documentação e Memória) podem
realizar essa ação. Somente os responsáveis pelo Canal
de Ética, pelo Conselho de Ética e pela Auditoria têm acesso
aos documentos a eles destinados.
• O Colaborador deve utilizar os recursos e sistemas corporativos
e das Administradoras Aeroportuárias apenas para atividades
profissionais, sempre respeitando os interesses, os Valores
e as regras da Companhia. Não é permitido o uso de sistemas
para benefício próprio ou de terceiros, nem o uso de informações
financeiras de Clientes sem prévia autorização.
• O respeito e o clima de trabalho harmonioso são fundamentais
para garantir um ambiente agradável, inclusivo e seguro.
Não é permitido ofender, expor, desqualificar ou realizar comentários
impróprios sobre a Companhia, Colaboradores e terceiros, bem como
divulgar fotos ou vídeos que afetem a Segurança de voo
ou a imagem da GOL via redes sociais, mídia, ferramentas
corporativas e qualquer outro meio de comunicação.

ÁREAS AUTORIZADAS A COMPARTILHAR
INFORMAÇÕES DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS
Apenas as áreas responsáveis pela relação com públicos específicos estão
autorizadas a disponibilizar informações da Companhia:
• Conforme o Código de Ética, todo contato com a imprensa deverá,
obrigatoriamente, ser autorizado pela Comunicação Corporativa.
Dessa forma, não é permitido que o Colaborador forneça qualquer
tipo de entrevista ou informação sem aprovação da área.
• A área Jurídica, exclusivamente, pode enviar ou autorizar o envio de
informações ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
• Apenas a área de Gente e Cultura pode fornecer, enviar ou autorizar
o envio de informações sobre Colaboradores e ex-Colaboradores.
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OUTRAS DIRETRIZES
CORPORATIVAS
BENEFÍCIO VIAGEM
A utilização do Benefício Viagem deverá respeitar as orientações descritas
abaixo:
• Venda e comercialização (gratificação, troca de favores, etc.) não são
permitidas.
• O Colaborador é responsável por orientar os dependentes
e beneficiários sobre todas as regras estipuladas pela Companhia
para utilização correta do Benefício Viagem.
• O Colaborador é responsável por qualquer problema relacionado
ao mau comportamento ou prejuízo financeiro provocado por
beneficiários durante o período de utilização do Benefício Viagem.4
• O Colaborador que estiver usando o Benefício Viagem deve observar
e seguir as diretrizes de postura e comportamento.

VIAGEM A SERVIÇO
O Colaborador em viagem a serviço deve seguir todas as diretrizes
de postura, comportamento e apresentação pessoal, pois a imagem
da Companhia é também representada por todos os nossos
Colaboradores.

Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes ao Benefício Viagem, o Colaborador
deve consultar o Procedimento “Estabelecimento de Regras do Benefício Viagem”, disponível
na página do CEDOC — Centro de Documentação e Memória, no Portal Corporativo,
e as regras estabelecidas e vigentes disponíveis no Portal de Viagens.
4
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• O Colaborador deve solicitar sua reserva de viagem a serviço
por meio do Portal de Viagens, seguindo automaticamente para
aprovação de sua Liderança imediata.
• Alteração da reserva de viagem a serviço é permitida apenas com
a prévia autorização da Liderança imediata.
• Para solicitação de adiantamento para as despesas de viagem ou
realização de pedido de reembolso, o Colaborador deverá apresentar
comprovantes, conforme política interna.

SAÚDE
O principal intuito da Saúde Ocupacional é o acompanhamento
da relação do trabalho com a saúde física e intelectual do Colaborador,
proporcionando um ambiente saudável alinhado à Cultura e aos Valores
da Companhia. É responsabilidade da área garantir que todas as regras,
os procedimentos e as ferramentas relacionadas à Medicina do Trabalho
estejam presentes no dia a dia do Colaborador, de modo a prevenir,
eliminar ou reduzir os danos causados por doenças ou acidentes.

ATESTADO MÉDICO
• O Colaborador que se ausentar do trabalho por motivos de doenças
e/ou consultas deve entrar em contato, preferencialmente antes
do início da jornada de trabalho, com a Liderança para relatar o
fato e encaminhar o atestado médico digitalizado, no máximo,
até 48 horas da data de emissão ou conforme legislação.
• Tripulante: é necessário que, no primeiro dia de atestado, entre em
contato com a Central de Atendimento da Diretoria de Operações
para fazer o seu agendamento com a área de Medicina
do Trabalho.
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ATESTADOS MÉDICOS DE ACOMPANHANTES
• Somente serão aceitos atestados médicos de acompanhantes
quando o Colaborador estiver acompanhando filhos menores,
cônjuge ou pais idosos.
• Será aceito somente 1 (um) atestado por mês, independentemente
do paciente acompanhado. Atestado de horas de acompanhante
somente será aceito para abono quando o atendimento ocorrer
dentro do horário de trabalho.
• Conforme determinam o Estatuto da Criança e o Estatuto do Idoso,
nenhum menor ou idoso poderá ficar desacompanhado enquanto
estiver em regime de internação hospitalar. Para que o atestado
de acompanhante seja reconhecido, é preciso haver autorização
do hospital, contendo a informação do nome do responsável que foi
autorizado a realizar o acompanhamento.

LICENÇA-MATERNIDADE
O atestado de licença-maternidade deverá ser encaminhado para
a Medicina do Trabalho imediatamente após solicitado o afastamento.
O exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado no primeiro dia útil
logo após a data do término do benefício.
É proibido à Colaboradora que retorna de licença-maternidade
iniciar férias antes de realizar exame de retorno ao trabalho e ser
considerada apta.5

5
Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes à licença-maternidade, consultar
o Procedimento disponível na página do CEDOC — Centro de Documentação e Memória,
no Portal Corporativo e/ou legislação local.
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AFASTAMENTO
O exame de retorno ao trabalho é obrigatório e deve ser realizado
no primeiro dia útil a partir da data de cessação do benefício e antes do
retorno ao trabalho para Colaboradores afastados pela Previdência Social
por período superior a 30 dias ou após licença-maternidade.
O exame deve ser realizado pelo médico do trabalho da Companhia
e/ou credenciados.
• É dever do Colaborador retornar ao trabalho ao término do benefício
previdenciário ou justificar o motivo de não fazê-lo, sob pena de a
ausência ser considerada como abandono de emprego.
• Na data do exame de retorno de afastamento, o Colaborador deve
apresentar a cópia do comunicado de decisão da Previdência Social
e relatório de evolução elaborado pelo médico especialista.
• Para iniciar o gozo de férias ao retornar de licença, o Colaborador
deve realizar exame de retorno ao trabalho e ser considerado apto
por médico da Companhia.

EXAME PERIÓDICO
• O Colaborador deve comparecer sempre que for convocado para
realização do exame periódico.6

Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes ao exame periódico, consultar o
Documento Regulamentado “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional —
PCMSO”, disponível na página do CEDOC — Centro de Documentação e Memória, no Portal
Corporativo.
6
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PPSP – PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DO USO
INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA
AVIAÇÃO CIVIL
• Todo Colaborador que desempenhe atividade de risco à Segurança
Operacional (ARSO) está sujeito à determinação da RBAC 120,
intitulada Programa de Prevenção do Uso Indevido de Substâncias
Psicoativas na Aviação Civil.
• A avaliação por meio de ETSP (Exame Toxicológico de Substâncias
Psicoativas) será realizada em Colaboradores que exerçam atividade
de risco à Segurança Operacional, conforme consta
no RBAC-120, em exames médicos prévios ao ingresso
na Companhia, movimentações internas e de forma aleatória.
• O Colaborador deve realizar todos os cursos disponibilizados pela
Companhia, sejam estes presenciais ou on-line, a fim de se manter
atualizado sobre todas as informações referentes ao programa.
• O PPSP será cumprido respeitando a ética médica e o sigilo
profissional, conforme todas as normativas estabelecidas pela ANAC
e pelo Conselho Federal de Medicina.7

7
Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes ao PPSP, consultar o Documento
“Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas
na Aviação Civil”, disponível na página do CEDOC — Centro de Documentação e Memória,
no Portal Corporativo.
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SEGURANÇA
DO TRABALHO
A Segurança do Trabalho é integrada ao Valor número 1 da Companhia
e tem o compromisso permanente com a identificação, a eliminação
e o tratamento dos riscos à saúde e à Segurança no trabalho. Sua missão
é pautada em princípios e direcionadores que têm como objetivo garantir
a prevenção, a conscientização, o bem-estar e as melhores condições de
trabalho aos Colaboradores.
• O Colaborador deve zelar pela própria Segurança e a de seus colegas
de trabalho.
• Qualquer situação que prejudique o bom andamento
das atividades e coloque em risco a Segurança das pessoas
deve ser imediatamente comunicada à Liderança e à Segurança
do Trabalho.

ACIDENTE DE TRABALHO
• Todas as ocorrências relacionadas ao trabalho ou ao trajeto
trabalho–residência e residência–trabalho com um ou mais
eventos (dano físico, patrimonial e doença ocupacional) devem
ser comunicadas à Liderança imediatamente após a ocorrência e
comunicadas no portal AQD por meio do formulário de Segurança
do Trabalho.
• Na impossibilidade de contatar a Liderança, o Colaborador deve
solicitar a um familiar/terceiro que comunique o ocorrido, e, se
necessário, solicitar atendimento médico no serviço público
ou particular mais próximo.
• Em evento com vítimas, o Boletim de Ocorrência é elaborado
pela autoridade no local do atendimento da ocorrência. Não
resultando em vítimas, o boletim deve ser providenciado na
delegacia mais próxima.
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• Todas as ocorrências relacionadas ao trabalho durante o voo
deverão ser relatadas no Livro de Bordo. Ao término da jornada,
deverão ser seguidas as orientações recém-mencionadas, caso suas
funções não tenham sido interrompidas.
• Em cumprimento aos procedimentos obrigatórios exigidos pela
legislação, a área de Segurança do Trabalho possui o prazo de até
24 horas para comunicar a ocorrência aos órgãos responsáveis.
Portanto, é responsabilidade do Colaborador realizar o procedimento
descrito anteriormente logo após a ocorrência.8

8
Para conhecer todas as diretrizes e regras referentes à Segurança do Trabalho,
o Colaborador deve consultar o Procedimento “Comunicação, Classificação e Investigação
de Ocorrências”, disponível na página do CEDOC — Centro de Documentação e Memória,
no Portal Corporativo.
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REGULAMENTO
DISCIPLINAR
RESPONSABILIDADES
E MEDIDAS
O ambiente de negócios é bastante dinâmico, sendo assim, poderão
ser identificadas situações que não estejam descritas neste Manual.
Nesse caso, os questionamentos e as sugestões deverão
ser compartilhados com a Liderança imediata, que buscará
o posicionamento oficial da Companhia para elaborar adendos
que passarão a fazer parte deste Documento.
A Liderança é exemplo para todos os Colaboradores. Portanto, tem o dever
de assegurar que todo o seu Time conheça o conteúdo deste Documento
e respeite suas diretrizes e regras.
• É importante que o Colaborador tenha conhecimento do Manual
de Conduta, siga as orientações e comunique os comportamentos
inadequados à Liderança imediata. Situações que impactam
diretamente a ética e a integridade na condução do relacionamento
com Colaboradores, Clientes, Acionistas, Fornecedores e sociedade,
conforme descrito no Código de Ética, deverão ser encaminhadas
ao Comitê por meio do canal oficial (www.eticanagol.com.br).
• É responsabilidade de todos os Colaboradores cumprir o Manual
de Conduta, o Regulamento Disciplinar e o Código de Ética, buscando
esclarecimentos das normas, dos procedimentos e dos regulamentos
disponíveis no Portal Corporativo.
• Violações deste Manual ou de quaisquer outras normas,
procedimentos, diretrizes ou políticas da Companhia podem
resultar em medidas disciplinares e legais para todos
os Colaboradores, independentemente do nível hierárquico.
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• Para a aplicação das medidas disciplinares e legais previstas
neste Regulamento, cabe à Liderança imediata uma análise
prévia da situação, considerando fatos e evidências concretas
sobre a ação, no que diz respeito à intenção do Colaborador sobre
um ato indevido.

DESCRIÇÃO
DO REGULAMENTO
As medidas deste Regulamento possuem as seguintes classificações:
Leve – advertência escrita.
Média – suspensão por um dia.
Grave – suspensão por dois dias.
Gravíssima – desligamento por justa causa.
A aplicação das medidas disciplinares respeita a sequência detalhada
acima como lógica de classificação.
Na hipótese de reincidência, será aplicada a medida posterior, de acordo
com o disposto na Tabela de Reincidência de Classificação de Medidas,
conforme a seguir:

TABELA DE REINCIDÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO
DE MEDIDAS
Leve
Advertência por escrito

Média

Grave

Gravíssima

*

*

*

*

*

Suspensão por 1 (um) dia

Suspensão por 1 (um) dia

Suspensão por 2 (dois) dias

Suspensão por 2 (dois) dias Suspensão por 2 (dois) dias

Demissão por
justa causa

Demissão por
justa causa

Demissão por
justa causa

*
Demissão por
justa causa
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DEVERÃO SER CONSIDERADOS
OS SEGUINTES PRINCÍPIOS
Tempestividade: aplicação e cumprimento imediato da medida
disciplinar, sob risco de perdão tácito (ausência de reação imediata entre
o ato faltoso do Colaborador e a aplicação da penalidade por parte
da empresa).
Uniformidade: medidas disciplinares serão aplicadas de forma igual
para todos, independentemente de cargo, ressalvadas hipóteses
de reincidência.
Proporcionalidade: a medida disciplinar deve ser proporcional ao ato
faltoso cometido.

PROCEDIMENTO
• Qualquer aplicação de medida deve ser realizada por escrito,
com exceção da advertência verbal.
• As sanções, inclusive a advertência verbal, devem ser lançadas
no histórico funcional do Colaborador.
• A aplicação das medidas é gradual, da menor para a maior, conforme
a reincidência da irregularidade.
• Ao receber aplicação de qualquer tipo de penalidade (advertência por
escrito ou suspensão), o Colaborador não será elegível para participar
do processo seletivo interno e/ou promoção para determinada
oportunidade por 6 (seis) meses a contar da data da aplicação.
• O Colaborador que sofrer aplicação de qualquer tipo de penalidade
(advertência por escrito ou suspensão) terá o acesso ao sistema
do Benefício Viagem suspenso por 6 (seis) meses a contar da data
da aplicação, e suas reservas já emitidas serão automaticamente
canceladas. Dessa forma, fica permanentemente proibida a emissão
de bilhetes para Colaboradores com medida disciplinar, inclusive por
familiares ou amigos que também trabalhem na Companhia.
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• Para situações que envolvam Segurança Operacional, é obrigatória a
abertura do AQD antes da aplicação de uma medida disciplinar.
• Caso a falta praticada pelo Colaborador não esteja especificada com
clareza na Tabela de Aplicação de Medida Disciplinar, pode
ser aplicada ao Colaborador a maior medida, sem a necessidade
de observância da graduação da Tabela de Reincidência
de Classificação das Medidas.
A Companhia, a qualquer momento, pode exercer o direito de demitir sem
justa causa, pagando todos os direitos do Colaborador, observadas as
ressalvas legais.

CONSELHO DE OPERAÇÕES
Na hipótese das irregularidades cometidas por integrantes da Tripulação
de voo (técnica e comercial), que envolvam a Segurança Operacional, deve
ser realizada uma reunião específica para a análise do ocorrido, conforme
o documento “MO-FLT-OH-001 - FSM - Flight Standards Manual”,
disponível na página do CEDOC — Centro de Documentação
e Memória, no Portal Corporativo.

DA APLICAÇÃO
1. A aplicação da medida compete à Liderança imediata da unidade
administrativa do Colaborador, na forma descrita neste Regulamento.

2. É necessário preencher o formulário de Aplicação de Medida Disciplinar,
disponível no Portal Corporativo, que deve ser assinado pelo responsável
da unidade administrativa e pelo Colaborador.
3. Caso o Colaborador se recuse a assinar o formulário, a Liderança
imediata deve acionar duas testemunhas para assinar o documento
na presença do Colaborador que recebe a medida.
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ARQUIVAMENTO
• O documento de Aplicação de Medida Disciplinar é confeccionado,
no mínimo, em 2 (duas) vias. Uma delas é entregue ao Colaborador
e a outra é enviada à área de Gente e Cultura para arquivo no histórico
do Colaborador e lançamento em sistema.

PERIODICIDADE
• Os efeitos da infração cometida se extinguem após 1 (um) ano
da ocorrência. Dessa forma, é possível a reabilitação do Colaborador.

VIGÊNCIA
• Este presente Regulamento entra em vigor a partir da data
de publicação para a Companhia.
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CLASSIFICAÇÃO
DE MEDIDAS
DISCIPLINARES
TABELA
DE CLASSIFICAÇÃO
DE MEDIDAS DISCIPLINARES
A Tabela de Classificação de Medidas Disciplinares está separada por
temas, de acordo com as diretrizes descritas no Manual de Conduta,
Código de Ética, Procedimentos, Normas e Políticas da Companhia.
A Liderança imediata deve analisar todas as situações e verificar se a
ocorrência se trata de reincidência.
A respectiva medida disciplinar deve ser aplicada conforme a sequência
lógica de graduação descrita nas tabelas a seguir.
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L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

1. Ética nas atividades da GOL

L

M

GR

GV

Praticar algum desvio de conduta relacionado aos capítulos
Dizemos não ao Suborno e Não Admitimos Qualquer Forma
de Corrupção do Código de Ética.
Qualquer sanção definida nesse contexto está sujeita à avaliação
do Comitê de Ética.
				
Descumprir as normas da empresa no que se refere a oferecimento
de brindes, presentes e hospitalidades, sem que a conduta vise
ou aparente visar à concessão de uma vantagem indevida para
influenciar decisões de terceiros.
				
Descumprir as normas da empresa no que se refere a oferecimento
de brindes, presentes e hospitalidades, cuja conduta tenha sido
ou aparente ter sido a concessão de uma vantagem indevida para
influenciar decisões de terceiros. Qualquer sanção definida nesse
contexto está sujeita à avaliação do Comitê de Ética*.
				
Estar em uma situação de existência de vínculos pessoais com
outros Colaboradores que deveria ter sido comunicada e não foi,
não tendo sobrepostos os seus interesses pessoais
ou de terceiros aos interesses da GOL.
				
Estar em uma situação de existência de vínculos pessoais com
terceiros que deveria ter sido comunicada e não foi, não tendo
sobrepostos os seus interesses pessoais ou de terceiros aos
interesses da GOL.
				
Estar em uma situação sabida de conflito de interesses que
deveria ter sido comunicada e não foi, tendo sobrepostos os seus
interesses pessoais ou de terceiros aos interesses da GOL.
Qualquer sanção definida nesse contexto está sujeita à avaliação
do Comitê de Ética*.				
Fornecer ou registrar, de má-fé ou intencionalmente,
informações relacionadas a registros operacionais, financeiros
e econômicos de forma imprecisa ou inadequada. Qualquer
sanção definida nesse contexto está sujeita à avaliação do
Comitê de Ética*.
				
Praticar ou participar em ato de retaliação contra um Colaborador
que relatou, de boa-fé, uma suspeita de não conformidade.
Qualquer sanção definida nesse contexto está sujeita à avaliação do
Comitê de Ética**.
				
Outras violações do Código de Ética.
Qualquer sanção definida nesse contexto está sujeita à avaliação
do Comitê de Ética***.
(*) Nesse caso, a aplicação da medida de M a GV será analisada individualmente e validada pelo Comitê de Ética.
(**) Nesse caso, a aplicação da medida de G a GV será analisada individualmente e validada pelo Comitê de Ética.
(***) Nesse caso, a aplicação da medida de L a GV será analisada individualmente e validada pelo Comitê de Ética.
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L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

2. Apresentação Pessoal

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

Apresentação pessoal em desacordo com as orientações
da Companhia.
Não utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual).
Falta de zelo com uniforme e/ou EPI.
Não utilização de crachá/credencial.
Utilizar/emprestar o crachá/credencial para liberação de colega
ou de terceiros.
Não utilizar a composição correta do uniforme.

3. Relações de Trabalho Saudáveis
Mau atendimento ao Cliente.
Desrespeito ao Cliente, aos colegas de trabalho, às Lideranças,
a terceiros e a todas as pessoas que estão vinculadas ao ambiente
de trabalho.
Ofensa/desacato.
Utilizar correio eletrônico para atividade de interesse pessoal
para benefício próprio ou de outra pessoa.
Agressão física.
Utilização de ferramenta de trabalho/estrutura/dependências
físicas da Companhia ou posto de trabalho para prática de ato
ilícito.
Permitir acesso de terceiros aos serviços da Companhia sem
a devida aprovação da Liderança.
Assinatura de documentos por terceiros.
Comercializar ingressos, benefícios e vantagens cedidos pela
Companhia e/ou mercadorias próprias.
Assédio moral/sexual.
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L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

4. Jornada de Trabalho

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

Abandono de posto de trabalho sem justificativa.
Ausência injustificada.
Abandono de emprego.
Troca de escala de trabalho sem prévia autorização.

5. Cumprimento do Horário de Trabalho
Reincidência do descumprimento de horário.
Atraso e/ou ausência em treinamentos programados.
Registro de ponto por outro Colaborador.
Reincidência de ausência da marcação do ponto.
Alteração ou inserção indevida de marcação de ponto para benefício
próprio ou de outrem.
Extensão ou redução do horário de trabalho sem autorização
da Liderança imediata.
Apresentação realizada por outro tripulante no DO (Aeroporto)
para assumir voo.
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L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

6. Realização das Atividades

L

M

GR

GV

Reincidência da atividade realizada inadequadamente.
Recusa em realizar trabalho.
Retenção de documentos.
Desperdício de materiais.
Má utilização de máquinas, ferramentas, equipamentos,
móveis e utensílios.
Desaparecimento de bem.
Descumprimento de leis, códigos, manuais, normas
e/ou procedimentos e instruções de trabalho.
Deixar de ter ciência dos termos de conhecimento dos manuais
e boletins informativos nos prazos estipulados pela Companhia.
Retirar documento da Companhia sem o consentimento
e autorização da Liderança.
Gerar prejuízo para a empresa por meio de fraude.
Apropriação indevida.
Colocar em risco, de forma deliberada, a Segurança Operacional
e do Trabalho.
Acesso indevido ou não autorizado a áreas delimitadas pela
Companhia, seja por normas, procedimentos ou instruções
de trabalho.
Utilização de celular e/ou equipamentos em áreas onde
o uso é proibido.
Aceitar qualquer valor em espécie, gorjeta ou qualquer
outra natureza, em troca de qualquer serviço prestado
aos nossos Clientes.
Fraude em Livro de Bordo, registros e relatórios.
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L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

7. Comportamento no Trânsito

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

Multas de trânsito****.
Acidentes de trânsito com culpa****.
Dirigir sem autorização — externo/interno.

8. Multas de Tráfego Aéreo
Multas de Tráfego Aéreo****.

9. Segurança Patrimonial
Porte de substâncias psicoativas, armas ou objeto similar a arma,
que possam colocar em risco a integridade física de outras pessoas.

10. Confidencialidade
Revelar ou tornar públicas informações da Empresa sem prévia
autorização formal da Companhia.
Revelar senha ou utilizar senha indevidamente de outrem.
Violação de correspondência ou documentos, sejam físicos ou digitais.
Utilização de sistemas para benefício (vantagem) próprio ou de outrem.
Utilização de informações (financeiras) de Clientes sem autorização.
Ofender, expor, desqualificar ou realizar comentários impróprios sobre
a Companhia, Colaboradores e terceiros.
Divulgar conteúdos que afetem a Segurança de voo e imagem por meio
de redes sociais, mídia, ferramentas corporativas e qualquer outro
meio de comunicação.
(****) Cada situação será analisada individualmente.

Home
44

L= Leve

M= Média

GR= Grave

GV= Gravíssima

11. Benefício Viagem

L

M

GR

GV

L

M

GR

GV

Venda ou comercialização de Benefício Viagem.
Não instrução de beneficiários/dependentes quanto às regras
de utilização do benefício.
Mau comportamento/postura ou prejuízo financeiro/material
provocado por qualquer beneficiário durante o período de utilização
do Benefício Viagem.

12. Viagem e Serviço
Alteração de reserva de viagem a serviço sem autorização
da Liderança imediata.
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ANEXO 1:
HISTÓRICO FUNCIONAL
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ANEXO 2:
FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO
DE MEDIDA DISCIPLINAR

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR

***Atenção, estes campos são preenchidos automaticamente***
MEDIDAS

ADV./ ESCRITO

SUSPENSÃO POR 01(um) DIA

SUSPENSÃO POR 02(dois) DIAS

Dia/Mês/Ano
18/07/2018

DATA
CIF

DATA ADMISSÃO

NOME DO COLABORADOR

SELECIONE FILIAL/BASE

FUNÇÃO

1ª INFRAÇÃO OU REINCIDÊNCIA?

Tabela - Classificação de Medidas Disciplinares
Clique Aqui para Visualizar o regulamento

18/07/2018
INFORME O ITEM DA MEDIDA DISCIPLINAR
CLASSIFICAÇÃO DO ITEM

Data de inicio da Suspensão
(Quando Aplicável)

MOTIVO

ENCERRAMENTO:
Solicitamos que tais fatos não se repitam evitando assim a aplicação de penalidade mais rigorosa conforme estabelecido no regulamento disciplinar.

NOME DO RESPONSÁVEL

NOME DO COLABORADOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO COLABORADOR

NOME DA
NOME
DA1ª
1ªTESTEUMNHA
TESTEMUNHA

NOMEDA
DA 2ª
2ªTESTEMUNHA
TESTEUMNHA
NOME

ASSINATURA DA 1ª TESTEMUNHA

ASSINATURA DA 2ª TESTEMUNHA
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GLOSSÁRIO
Agentes Públicos: indivíduos que estão ligados, direta ou indiretamente,
a um Órgão Público ou entidade ligada ou controlada por um Órgão Público,
porque neles trabalham ou exercem um cargo, ainda que sem serem
remunerados e/ou de forma temporária. Também consideramos Agentes
Públicos os candidatos ou pessoas que exercem cargos em partidos políticos.
AQD: ferramenta de segurança utilizada pela Companhia para uma gestão
responsável e compartilhada de informações e relatos referentes à Segurança
Operacional e do Trabalho na GOL.
Canal de Ética: canal oficial, utilizado pela GOL, para que todos os públicos
possam, de forma segura e responsável, compartilhar qualquer preocupação que
envolva a ética na Companhia — www.eticanagol.com.br.
CSC (Centro de Serviços Compartilhados): sistema utilizado pela Companhia
para abertura de chamados de serviços compartilhados entre as áreas.
Órgão Público: qualquer departamento, agência ou repartição do governo
legislativo, executivo, judiciário ou militar, seja ele federal, estadual
ou municipal, tanto no Brasil como no exterior. São ainda considerados Órgãos
Públicos as empresas pertencentes ou controladas pelo governo, as organizações
públicas internacionais e outras entidades politicamente expostas, tais como
sindicatos. Agências como a ANAC, a Infraero, a Receita Federal, a Petrobras e a
Anvisa são exemplos de Órgãos Públicos.
Substâncias Psicoativas: significa álcool ou qualquer substância no escopo
da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde,
excetuando as substâncias pertencentes às classes C2, C3, C4, C5 e F3
da referida Portaria.
Tutorial do Gestor: material utilizado pela Companhia para instruir
a Liderança quanto às responsabilidades no processo de controle da jornada
de trabalho.
Vantagem Indevida: dinheiro, bem, serviço ou qualquer outro benefício
prometido, oferecido ou dado, direta ou indiretamente, a Agente Público
ou a pessoa a ele relacionada e que, por força de seu valor e/ou contexto
da situação, possa influenciar, ou ser entendido como algo que pode influenciar,
decisões desse Agente Público, com impacto na GOL.
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MANUAL DE CONDUTA DA GOL
DIR-PR-DH7920-003-001
Procedimento de orientação:
PR-DH7920-003

Controle de Revisões

Revisão
00
01
02
03
04

Data

Janeiro/2004

Outubro/2014
Maio/2016
Setembro/2017
Julho/2018

Páginas afetadas
Descrição da modificação
Todas
Criação do Manual de Conduta
Todas
Revisão do layout e conteúdo
Todas
Codificação do documento
Todas
Revisão do layout e conteúdo
Todas

Revisão do layout e conteúdo
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