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1. OBJETIVO 

A presente Política tem como objetivo definir critérios e diretrizes a serem adotados 

e observados pela Copagaz na proteção de dados e uso de sites e mídias sociais de seus 

Colaboradores. 

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercidos, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz.  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local, em que a Copagaz desenvolva 

suas atividades que sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. DIRETRIZES 

 

3.1. PROTEÇÃO DE DADOS 

Como forma de proteger seus dados e informações sensíveis, a Copagaz se reserva o 

direto de inspecionar, sem a necessidade de aviso prévio, as estações de trabalho e 

qualquer arquivo armazenado, estejam no disco local da estação ou nas áreas privadas da 

rede, assim como monitorar o volume de tráfego na Internet e sites acessados. 

Destaca-se que o uso de computador, notebook, celular e e-mail corporativo não 

garante direito sobre este, nem confere autoridade para liberar acesso a outras pessoas, 

pois se constituem de equipamentos e informações pertencentes à empresa. 

Não é permitido tentar obter acesso não-autorizado a qualquer área, serviço ou 

conteúdo dos sistemas ou redes de computadores conectados, através de ações mal-

intencionadas, corrupção de senha ou outros meios. 
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Não é permitida a instalação e utilização de programas de computador de qualquer 

espécie e natureza, inclusive aqueles disponíveis de forma gratuita na Internet, não 

autorizados pela Copagaz. 

O Colaborador que divulgar informações confidenciais da Copagaz, de outros 

colaboradores ou dos parceiros e clientes da Companhia por qualquer meio, não 

importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida, poderá sofrer as penalidades 

previstas nas políticas e procedimentos internos e na forma da legislação aplicável, 

inclusive criminal. 

 

3.2. ACESSO E USO DE SITES E MÍDIAS SOCIAIS 

A Copagaz permite aos seus Colaboradores o acesso à sites e mídias sociais no 

ambiente de trabalho de forma moderada e sem que comprometa a qualidade, efetividade 

e produtividade do trabalho. 

Os Colaboradores também devem se atentar a não causar qualquer prejuízo à 

imagem e reputação da Copagaz nas mídias sociais, seja pelo acesso dentro ou fora do 

ambiente de trabalho. 

Os Colaboradores devem utilizar as mídias sociais de forma responsável, atentando-

se ao fato de que as postagens realizadas na Internet podem ser vistas por grande número 

de pessoas e não podem ser removidas ou eliminadas de forma completa e definitiva. 

Os Colaboradores não devem realizar comentários que impactem negativamente a 

Copagaz, os demais colaboradores e os parceiros e clientes da Companhia, nem divulgar 

quaisquer informações confidenciais destes. 

Não é permitida a navegação aos sites pertencentes às categorias abaixo, e tampouco 

a exposição, o armazenamento, a distribuição, a edição, a gravação através do uso dos 

recursos computacionais e de comunicação da empregadora: 

a) Material sexualmente explícito; 

b) Material de conteúdo impróprio, ofensivo, preconceituoso ou discriminatório; 

c) Apologia à violência ou ao terrorismo; 

d) Apologia às drogas; 

e) Violação de direito autoral (pirataria); 

f) Conteúdo que possa causar dano aos sistemas da Companhia; 

g) Execução de quaisquer tipos ou formas de fraudes. 
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3.3. ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS 

As informações e dados coletados pelos sistemas da empresa, inclusive dos e-mails, 

notebooks e celulares corporativos dos Colaboradores, serão armazenados por 5 anos. 

 

3.4. DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DA COPAGAZ EM MÍDIAS SOCIAIS 

É permitido aos Colaboradores indicar em seus perfis pessoais que fazem parte da 

Copagaz, indicando a função ocupada. Além disso, também é permitido usar fotos 

corporativas em perfis pessoais em mídias e redes sociais.  

Materiais disponíveis no site, mídias sociais da Copagaz, já validados pelo time de 

Marketing e Comunicação, como notícias ou boletins, podem ser mencionados ou 

compartilhados nas mídias sociais pessoais dos Colaboradores, desde que com os devidos 

créditos aos autores do conteúdo, e observados os padrões e formatos de publicação.  

Quanto as informações disponibilizadas em conteúdo de mídia exclusiva para 

colaboradores, são para divulgação exclusivamente interna, e não devem ser utilizadas em 

divulgações externas, por quaisquer meios, exceto as informações que já estejam 

disponíveis no site oficial da Copagaz ou mídias sociais. 

 

4. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente política à área de Compliance ou aos canais de denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação do Comitê de Compliance em conjunto com a Alta 

Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

O Comitê de Compliance tem a responsabilidade de avaliar outros casos que 

eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações identificadas 

ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão avaliadas com a 

criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas por essas 

mesmas instâncias.  
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As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  

Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, o Comitê de 

Compliance será acionado para a devida apuração, na forma do seu Regimento Interno e, 

adotará as medidas cabíveis.  

 

5. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br.  

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

6. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 
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