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Apresentação

Olá!
Seja muito bem vindo(a)
à Equipe Fábrika

— O Guia de Atuação Proﬁssional Fábrika aborda as normas
em relação à POSTURA e os DIREITOS e DEVERES dos nossos mais
importantes parceiros que são os nossos colaboradores.
— Esta ferramenta constitui princípios e regras de conduta e também
aborda, resumidamente questões sobre ética, seus desdobramentos e
requisitos para que o bom clima e o padrão de qualidade em
atendimento estejam presentes no dia-a-dia da nossa empresa.
— Sabemos que o caminho em busca da ética pode ser desaﬁador,
repleto de questionamentos e insegurança sobre qual a decisão mais
adequada e sobre como se comportar diante de determinadas situações, desta forma,
dispomos desta ferramenta de atuação proﬁssional, para que você possa recorrer a ela
sempre que necessário.
— O Guia de Atuação Proﬁssional Fábrika, visa contribuir para o desenvolvimento de um
comportamento ético que proporciona bem estar e adequadas condições de trabalho a
todos os nossos colaboradores, garantindo padrão de qualidade a nossos clientes.
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Empresa

— Fundada há 10 anos, a Fábrika nutrição e alimentação é uma empresa tocantinense, mas
com uma atuação reconhecida e bem sucedida também em outros estados da Federação.
— Atuamos sempre buscando primar por valores e princípios estratégicos de cada um dos
nossos clientes.
— Contamos com uma equipe técnica altamente qualiﬁcada, mas que reconhece como fator
primordial para nosso êxito, que o colaborador busque de forma continuada a qualiﬁcação
proﬁssional e a adequação ao padrão de qualidade praticado por nossa empresa.
— Nosso escritório ﬁca localizado à 204 Sul, Alameda 01, Lote 03, Casa nº 02, Palmas-TO.
— Nosso horário de funcionamento é de 08:00 às 18:00 de segunda à sexta-feira.
Para o contato conosco, disponibilizamos os seguintes canais de comunicação:
e-mail: comercial@fabrikanutricao.com.br
telefone: (63) 3322-0703 ou (63) 98468-7352
Conheça mais sobre a empresa da qual você faz parte, através do site:
www.fabrikanutricao.com.br
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Eu sou equipe
Fábrika
Um escritor chamado Covey escreveu:
— ‘‘Muitas coisas na vida pessoal e proﬁssional são iguais ao bambu chinês: Você trabalha,
investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes não vê
nada por semanas, meses ou anos. ‘‘Mas, se tiver paciência para continuar trabalhando,
persistindo e nutrindo, o seu quinto ano chegará; e com ele virão um crescimento e
mudanças que você jamais esperava...’’.
— O bambu chinês nos ensina que não devemos facilmente desistir de nossos projetos e de
nossos sonhos... Em nosso trabalho especialmente, que é um projeto fabuloso que envolve
mudanças de comportamento, de pensamento, de cultura e de sensibilização, devemos
sempre lembrar do bambu chinês para não desistirmos facilmente diante dos desaﬁos que
surgirão.
— Procure cultivar sempre dois bons hábitos em sua vida: a Persistência e a Paciência, pois
você merece alcançar todos os seus sonhos! ‘‘É preciso muita ﬁbra para chegar às alturas e,
ao mesmo tempo, muita ﬂexibilidade para se curvar ao chão.’’

Seja bem vindo à nossa Empresa!
Você é parte integrante da equipe Fábrika.
Nossa Fábrika produz:
— Proﬁssionalismo
— Comprometimento
— Respeito
— Ética
— Humanização
— Criatividade
— Competência técnica
— Carinho
— Sorrisos
— Companheirismo
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Estratégia
Corporativa
Ser reconhecida pelo nosso padrão de qualidade, crescer de forma integrada, buscar a
satisfação de nossos clientes, são os três pilares corporativos da Fábrika. Eles reﬂetem o
nosso jeito de pensar e de atuar no mercado de nutrição e alimentação.

Visão
— Ser uma empresa especializada em nutrição e alimentação de primeira opção para nossos
clientes, assegurando a eles nosso melhor serviço e nosso melhor resultado.

Missão
— Como uma empresa especializada em nutrição e alimentação, ser reconhecida pelo nosso
padrão de qualidade e prestar nossos serviços com ética, tecnologia, responsabilidade
social e o compromisso em superar as expectativas dos nossos clientes.

Valores
— Compromisso e competência técnica
— Ética e honestidade
— Hospitalidade
— Respeito
— Disciplina do bem servir
— Aprendizado e melhoria contínua
— Humanização
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Relacionamento

Laços Fortalecidos por meio da ética
— Saber trabalhar em equipe, ser ético (a), respeitoso (a), gentil e imparcial.
— Atender às necessidades dos clientes, de forma proﬁssional e buscando resultados
altamente positivos;
— As responsabilidades individuais devem ser compromisso de todos os colaboradores da
Fábrika;
Essas são posturas esperadas nos relacionamentos dos colaboradores entre si, com clientes,
com fornecedores e com as demais pessoas que, de forma direta ou indireta, estejam
ligadas às atividades exercidas em nome da empresa.

SÃO DEVERES, PORTANTO ATENÇÃO:
Com desenvolvimento das Atividades
— Agir com transparência, demonstrando na prática os bons valores e princípios éticos;
— Agregar e estimular a participação e a troca de informações dentro da empresa. Uma
equipe com ideias alinhadas tende a ter melhores resultados;
— Trabalhar com organização e planejamento, observando o cumprimento de prazos, com
foco em resultados;
— Cumprir os compromissos assumidos é uma obrigação pessoal e proﬁssional, e deve ser
feita com atenção;
— Ser ﬂexível para adequar-se tanto às demandas da atividade proﬁssional quanto às do
cliente é essencial para uma boa relação interpessoal, bem como para atender as
necessidades do cliente;
— Otimizar o tempo no local de trabalho, não utilizando para tratar ou resolver assuntos
pessoais;
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— Acolher todas as pessoas atendidas com educação, humanidade, proﬁssionalismo,
respeito, gentileza e compreensão, sejam estes pacientes, acompanhantes, familiares,
visitantes ou equipe técnica;
— Garantir que durante o atendimento as respostas deverão ser claras e objetivas,
correspondendo aos anseios dos pacientes, acompanhante, familiares, visitantes e/ou
equipe técnica, quanto às informações sobre os serviços aos quais estão sendo executados
pela Fábrika;
— Lembrar que devem ser evitados comentários pessoais e proﬁssionais sobre os membros
da equipe ou sobre eventos ocorridos com ou próximo dos pacientes;
— Reportar a um superior caso o responsável pelo atendimento tenha alguma diﬁculdade
com determinado paciente, acompanhante ou familiar, para auxilia-lo na melhor conduta
para aquela situação, lembrando que solicitar ajuda não signiﬁca transferir sua
responsabilidade a outra pessoa;
— Zelar para que o paciente nunca ﬁque esperando uma resposta ou sem orientação, ou ﬁcar
sem atendimento. Caso não seja possível atende-lo naquele momento, caberá ao mesmo
uma justiﬁcativa ou o direcionamento para outro colaborador que possa fazê-lo;
— Reportar problemas ao superior, sem escondê-los ou omiti-los, é necessário para evitar
equívocos e retrabalho;
— Obedecer à conﬁdencialidade das informações a respeito da empresa, dos clientes, dos
fornecedores e dos parceiros;
— Apresentar-se adequadamente no ambiente de trabalho da empresa;
— Utilizar vestimentas adequados e seguras para um serviço em saúde, cabendo a utilização
do uniforme, bem como respeitar as diretrizes da Nr32;
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— Zelar pela higiene pessoal, pois ajuda a ter um bom relacionamento. Por isso:
— Tome banho antes do expediente;
— Use sempre desodorante;
— Escove os dentes após as refeições;
— Não use brincos, colares ou acessórios similares na cozinha,
sobretudo os de tamanhos desproporcionais;
— Mantenha os cabelos sempre presos e unhas limpas;
— Não use perfumes fortes para não haver contaminação dos
alimentos ou constrangimento por parte dos clientes e demais
colaboradores;

Com a estrutura de trabalho
— Manter a ordem e a higiene no local de trabalho, seguindo as normas da vigilância
sanitária;
— Descartar corretamente os resíduos conforme as normas internas e exigências legais;
— Zelar pelos bens e pelo patrimônio da empresa, utilizando-os de forma racional e
unicamente para desenvolver as atividades proﬁssionais;
— Sempre que possível, economizar recursos à sua disposição (água, energia elétrica, papel,
celular etc.).

Com os colegas
— O colaborador deve ser reconhecido como único e ter sua
subjetividade preservada. Respeite sempre a diferença de opinião
e a diversidade entre os colegas;
— Questões sobre relacionamentos deverão ser tratadas pelas vias adequadas, jamais na
frente de outros colegas ou médicos. Problemas desta ordem devem ser conduzidos ao
superior imediato ou ao serviço de Recursos Humanos, sempre com discrição;
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— Solicite, sempre que necessário, o apoio dos colegas, independentemente do nível de
hierarquia, para trocar ideias sobre o trabalho ou sobre situações inusitadas. Isso traz
benefícios e fortalece ainda mais as relações;
— Em caso de conﬂitos pessoais ou de valores, no cotidiano ou na realização de algum
trabalho especiﬁco, procure imediatamente sua cheﬁa. Isso permite solucionar mais rápido
a situação;
— O colaborador deverá utilizar tom de voz moderado para realizar as atividades tanto no
hospital quanto em suas dependências;

Com os clientes
— Atenda o cliente com eﬁciência, proﬁssionalismo e respeito;
— Respeite as decisões dos clientes, desde que não ﬁram a ética
da empresa nem faltem com respeito aos membros da nossa equipe;
— Não faça comentários ofensivos ou debochados sobre os
clientes, dentro ou fora da empresa. A discrição é importante para construção de uma
relação de conﬁança e respeito. Seja cortês, acima de tudo.

Não toleraremos:
— Que nenhum cliente falte com respeito com nossos colaboradores;
— Que nenhum cliente exija privilégios aos nosso colaboradores;
— Caso ocorra alguma dessas situações, reporte imediatamente ao seu superior, desde que
tenha total segurança e veracidade na informação.
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Com fornecedores
— A nossa relação com fornecedores e parceiros é pautada no respeito e na igualdade de
condições em todos os processos do compromisso ﬁrmado, obedecendo aos prazos e às
demais condições;
— Os fornecedores e parceiros devem estar sempre alinhados com a missão, com a visão e
com todos os valores da Fábrika;
— Presentes, gratiﬁcações, entretenimentos, tratamento preferencial, qualquer tipo de
vantagem e favores pessoais oferecidos por pessoas ou organizações que se relacionam com
a Fábrika, não devem ser aceitos pelo colaborador, nem indiretamente pelos seus
familiares, salvo pequenas cortesias eticamente aceitas pelas práticas comerciais
(agendas, canetas, calendários e similares);

Com a imprensa
— A Fábrika conta com assessoria de imprensa própria, e nenhum colaborador tem permissão
para falar pela empresa sem autorização prévia;
— Demandas de imprensa devem ser sempre repassadas para o setor de comunicação da
Fábrika, pelos telefones 3212-1392 / 3215-4042 / 9994-2527 / 98408-2527.

Com as redes sociais
— Não é permitido criar páginas, perﬁs, grupos, imagens, vídeos
ou informações utilizando nome da Fábrika, exceto com autorização
expressa da diretoria;
— Não é permitido publicar informações conﬁdenciais da empresa ou de nossos clientes na
internet;
— Em suas redes sociais particulares, não expresse opiniões, diretas ou indiretas, associadas
à Fábrika;
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— Lembre-se: todo colaborador deve zelar pela reputação e pela boa imagem da empresa.
Muitas vezes seu comportamento ou comentário, fora do ambiente de trabalho, podem ser
mal interpretados e associados com o da empresa, por isso, aja com bom senso e precaução,
mesmo em seus perﬁs pessoais.

Acesso
— O expediente é dedicado exclusivamente à realização de atividades proﬁssionais. Por
isso, não é autorizado utilizar as redes sociais, seja por meio dos equipamentos da Fábrika
ou por meios próprios (smarthphones), para ﬁns pessoais durante o horário de trabalho. Em
casos excepcionais, informe o gerente responsável e aguarde a liberação para que não haja
comprometimento do trabalho.

Seus direitos
— Ser tratado e respeitado durante o horário de trabalho, dentro da empresa, por colegas,
clientes e fornecedores;
— Ter direito a conhecer as próprias responsabilidades e o ambiente de trabalho, com o
intuito de contribuir para o desenvolvimento da empresa;
— A Fábrika reconhece que todos os colaboradores precisam de infraestrutura adequada.
Por isso, sempre haverá investimento para a ampliação e para a melhoria de equipamentos,
espaços e procedimentos;
— A Fábrika assegura aos colaboradores todos os direitos estipulados pelas leis trabalhistas,
dentre eles:
1.Certeira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
2.Gozar de férias anuais, em período a ser ﬁxado pela empresa, ressalvadas as exceções
legais;
3.Receber licença, de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou com
condições deﬁnidas em acordos, convenções e termos aditivos por motivo de: casamento,
falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes ou dependente declarado da CTPS;
licenças maternidade e paternidade.
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Muito importante lembrar no seu dia-a-dia
— Todos os colaboradores devem ter uma postura alinhada com os valores, com a missão e
com a visão da empresa. Portanto, ser cortês e gentil com o outro, respeitar a diversidade,
esforçar-se para ser produtivo, seja coletivamente, seja individualmente, e contribuir para
manter o ambiente de trabalho saudável é o esperado de todos por parte da empresa,
primando principalmente no que tange as atividades de prestação de serviço de nutrição e
alimentação.
1.Evitar fazer piadas ou referir-se ao colega ou cliente de maneira
desrespeitosa;
2.Contribuir para o desenvolvimento de um bom trabalho em equipe;
ITE
3.Jamais compartilhar informações conﬁdenciais sem autorização; NÃO DESRESPE
LEGA
SEU CO
4.Comparecer às reuniões de aprimoramento e capacitações;
5.Não utilizar o uniforme fora de horário de trabalho e apresentar-se para o trabalho
devidamente uniformizado (a);
6.Não se manifestar em nome da Fábrika sem autorização prévia;
7.Nunca utilizar do próprio cargo ou das informações adquiridas durante a atividade
proﬁssional para solicitar favores ou pedidos a clientes, colegas de trabalho ou
fornecedores;
8.As pessoas deverão ser chamadas pelo nome, evitando o uso de apelidos, gírias ou outras
formas de tratamento informais;
9.A individualidade do paciente e de colegas de trabalho deverá ser respeitada. Não será
admitida a utilização das diversidades existentes como motivo para chacota, vantagem ou
discriminação;
10.A opinião do outro deverá ser respeitada, assim como a liberdade de escolha e direito à
crença política ou religiosa;
11.Usar o crachá em local visível, facilitando a identiﬁcação;
12.Fazer uso adequado do uniforme, crachá, luvas, máscaras, jalecos, aventais, EPI e aﬁns,
conforme função e orientação;
13.Redobrar a atenção quanto a higiene pessoal;
14.Jamais tirar fotos nas dependências do hospital;
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Muito importante: inegociável
— Comportamentos de assedio sexual e moral;
— Uso de álcool e drogas e durante a jornada de trabalho, bem
como trabalhar em estado alterado pelo uso destas substancias;
— Fumar nas dependências do hospital (internas ou externas),
conforme dispõe o Art. 4º da Portaria 1.050 de 08 Agosto de 1990
do Ministério da Saúde;
— O porte de armas nas dependências da empresa;
— Utilizar celular durante o horário de trabalho;
— Utilizar o uniforme fora do ambiente de trabalho;
— Apresentar-se para o trabalho sem uniforme;

Atitudes inadequadas
1.Se manifestar em nome da Fábrika sem autorização prévia;
2.Desestimular colega, direta ou indiretamente, por meio de críticas;
3.Agir de forma preconceituosa, discriminatória ou conveniente com algum desses dois;
4.Divulgar ou repassar material com pornograﬁa ou conteúdo ilícito, como por exemplo,
relacionado a racismo ou à pedoﬁlia;
5.Promover conversas paralelas, fofocas e boato durante o horário de expediente;
6.Ter atitudes de assédios moral e sexual;
7.Se comportar de forma agressiva, caluniosa ou desrespeitosa;
8.Utilizar celular durante o horário de trabalho;
9.Realizar campanha politica ou sindical dentro das instalações da empresa;
10.Receber brindes, presentes, comissões ou alguma vantagem, com intenção de suborno
ou de favorecimento, em benefício próprio ou de terceiros. Isso contraria a transparência e
a relação da Fábrika com seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros;
11.Se valer de privilégios ou acessar áreas restritas. Atenção também com comportamentos
inadequados. Sua presença é sempre bem-vinda, mas lembre-se que você esta no ambiente
de trabalho e suas atitudes e comportamentos devem seguir o bom senso;
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Cuidados em relação ao outro para um melhor convívio
— Acreditamos que o trabalho em equipe executado de forma coesa e alegre traz bons
resultados e bem-estar para todos. Para que isso aconteça, é preciso que o ambiente de
trabalho seja agradável para todas as pessoas, independente de gênero, etnia,
nacionalidade e aﬁns.
— Não queremos que nenhum de nossos colaboradores seja exposto a situações humilhantes
e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Para evitar
isso, elencamos algumas interações repudiadas pela Fábrika.
— Leia com atenção e diante de qualquer dúvida, sugestão ou caso tenha presenciado ou
vivenciado alguma dessas ações, converse com seu superior.

Assédio moral e social é crime
— O crime de assédio sexual consiste no fato de o agente ''constranger alguém com o intuito
de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função''
(CP, art. 216-A, caput).
— Com relação ao assédio moral, o artigo 136-A do Código Penal Brasil aﬁrma que ''depreciar,
de qualquer forma, e reiteradamente, a imagem ou o desempenho de servidor público ou
empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou
trata-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua a saúde física ou psíquica''
no trabalho pode ser considerado crime.

Evite tocar nos colegas de trabalho
— Tocar uma pessoa em qualquer parte do corpo pode gerar muitas interpretações. Para
evitar mal-entendido, constrangimento ou mesmo humilhação, evite tocar os colegas de
trabalho desnecessariamente. A regra vale, inclusive para gestos entre casais ou entre
familiares.
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Não use xingamentos
— A utilização de palavras de baixo calão, xingamentos de todos os
gêneros e qualquer tipo de palavra que possa gerar humilhação ou
constrangimento no outro deve ser evitada. Muitas vezes, acreditamos
que temos intimidade suﬁciente para certos comentários, no entanto,
o ambiente de trabalho não é um local adequado para esse tipo de teste.
Procure sempre tratar com respeito e educação todos ao seu redor.

Respeite o ''não'’
— A palavra ''não'' é tão importante no ambiente de trabalho quanto
o ''obrigado'' e o ''por favor''. Essa negativa pode ser expressa
verbalmente, com um olhar ou com um gesto. Diante de qualquer
negação, obedeça prontamente.

Não pratique o bullying
— Muitas vezes um colega de trabalho, por motivos diversos, como
alguma deﬁciência, vestimenta ou trejeitos, sofre de abuso verbal
de colegas. Essa prática, popularmente conhecida como bullying,
cria um ambiente nocivo para todos e é condenada por nós.

Evite fazer piadas
— Às vezes, para deixar o ambiente de trabalho mais leve costuma-se
fazer piadas. No entanto, piadas de cunho sexual, racial, cultural,
religioso, étnico, social ou que façam referência a minorias sociais,
como LGBTs, pessoas com deﬁciência física ou mental, tendem a
constranger ou gerar situações de desconforto. Portanto, não as faça.
— Acreditamos que essas simples práticas podem gerar um ambiente de trabalho mais
inclusivo e livre de qualquer tipo de assédio. Contamos com você para que isso aconteça.
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Orientações
Administrativas
A relação da Fábrika com seus colaboradores é de respeito e conﬁança. Para que todos
possam realizar suas responsabilidades, há uma série de orientações administrativas que
devem ser seguidas. Elas estão listadas a seguir:

Rotinas e horários
— Cada colaborador possui atribuições distintas, cujo conhecimento deve ser de
responsabilidade de quem a executa. As tarefas devem ser realizadas de acordo com a
demanda, sempre da melhor forma possível. Diante de dúvidas, procure o superior de seu
setor para esclarecê-las;
— Respeitar e cumprir os horários de trabalho estabelecidos para cada cargo é obrigação de
todos;
— A jornada de trabalho é estabelecida de acordo com a unidade, com setor e com a função
que o colaborador ocupa. Fica reservada aos respectivos superiores, a ﬂexibilização do
cumprimento do horário de trabalho por parte dos colaboradores, assim como a jornada de
trabalho e a carga horária, em atendimento às regulamentações trabalhistas.

Orientações para marcação de ponto
— As marcações de ponto devem ser rigorosamente observadas, conforme previsto no
contrato de trabalho. É de responsabilidade do colaborador marcar o ponto no início e no
término da jornada, bem como nos intervalos;
— Atrasos sistemáticos não serão admitidos pela direção;
— O horário de trabalho visa atender às necessidades da
empresa junto aos clientes e garantir os direitos dos nossos
colaboradores. O não cumprimento das normas de horário
constitui falta grave junto às regras de relacionamento
trabalhista e à legislação, sendo, assim, passível de punição;
— Em caso de falta, o colaborador terá 48 horas para entregar ao superior um atestado, uma
certidão ou outro documento por registro que justiﬁque a ausência;
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Administrativas
— Aqueles que não cumprirem com as próprias responsabilidades ou forem considerados
culpados por executar procedimentos inadequados poderão ser punidos, de acordo com lei
trabalhista vigente. Em todas as eventualidades, o colaborador poder apelar para instâncias
hierárquicas mais elevadas para esclarecimento dos fatos, sendo-lhe garantido o pleno
direito de defesa e de argumentação.

As penalidades serão aplicadas na seguinte ordem:
1.Advertência verbal;
2.Advertência escrita;
3.Suspensão;
4.Demissão ou demissão por justa causa.

Saúde e segurança
— A saúde, a integridade física e psicológica dos membros da equipe e a proteção ao meio
ambiente são prioridades da Fábrika. Cada colaborador deve cumprir com todas as normas
referentes à saúde e à segurança e ﬁcar atento para qualquer tipo de atividade que possa,
eventualmente, causar algum tipo de acidente.
— Emergências, com acidentes de trabalho, devem ser tratadas de maneira responsável e
rápidamente relatadas à administração da empresa.

Avaliações de desempenho
— Todos os colaboradores poderão ser avaliados, direta ou indiretamente. A avaliação tem
intuito de melhorar o desenvolvimento do colaborador, aprimorar a equipe, contribuir para
o ambiente de trabalho saudável e possibilitar avanços em todos os serviços.
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Cumprimento do guia
de postura proﬁssional

Responsabilidades
— Todo colaborador deve cumprir as políticas, os regulamentos e os procedimentos
aplicáveis existentes na empresa e previstos neste guia. Em caso de falha, o colaborador
estará sujeito à aplicação de penalidades, de acordo com as leis trabalhistas, ou a rescisão
do contrato.

Bibliograﬁa

— Código Penal Brasileiro
— CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas- Guia Trabalhista
— CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência social
— Portal do Fundo de Amparo ao Trabalhador
— NE. 32- Norma Regulamentadora 32- Guia Trabalhista Portaria
número 1050, de 8 de agosto de 1990- Ministério da Saúde
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Termo de
compromisso
—Todo colaborador tem a responsabilidade pessoal de garantir que suas ações estejam de
acordo com este manual, a ﬁm de estabelecer uma relação de conﬁança e de credibilidade
para construirmos um ambiente de trabalho cada vez mais saudável. Para garantir isso, este
documento será revisado e atualizado anualmente.
— A assinatura deste Termo de Compromisso garante e atesta que o colaborador recebeu e
está ciente de todas as normas aqui presentes.
Declaro que recebi uma cópia do Guia de Atuação Proﬁssional da Fábrika e que estou de
acordo com as normas apresentadas.

Palmas, ____ de _______ de 2018.

_________________________________
Colaborador

_________________________________
Assinatura
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