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COMPLIANCE 

 

1. Objetivo 

A MGM Construtora com intuito de estabelecer a transparência em seus 

“modus operandi”, vem a divulgar e implantar o sistema de governança e 

Compliance para todos os seus colaboradores e parceiros comerciais, as 

condições que regulam as práticas e políticas da empresa está aprovada pela 

Diretoria e será estendida a todas as áreas de colaboradores e parceiros 

comerciais da mesma. 

O objetivo deste é promover maior transparência em seus negócios, e por 

esta razão, a MGM Construtora tem realizado uma série de iniciativas 

administrativas para aprimorar e padronizar seu modelo de governança em todos 

os seus processos. Nossas expectativas é continuar prosperando em ambientes 

de negócios cada vez mais competitivos, pautando nossas ações nos mais 

rigorosos princípios e condutas éticas e de transparências com todos os nossos 

parceiros. 

Os valores adotados desde o início de nossas operações e a amplamente 

divulgado a partir 29 setembro de 2017, através de campanha interna reforçamos 

a divulgação dos valores aqui estabelecidos e na construção de novos alicerces,  

visando integrar toda a comunidade  numa  cultura pautada no respeito, na ética 

e nos códigos de conduta internos da MGM Construtora. 

Nosso programa Compliance visa garantir a conscientização de todos 

nossos colaboradores e parceiros a agir em conformidade com as regras e 

operando sempre de acordo com leis e com os regulamentos externos e 

internos. 

Também objetivamos garantir que os negócios continuem a ser 

desenvolvidos de maneira sustentável, seguindo as melhores políticas 

empresariais em qualquer situação ou abrangência do trabalho. 

 
2. Responsabilidades 

 
2.1 Diretoria: 

- Anuir e verificar este documento. 
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3.2 Recursos Humanos: 

- Difundir, cumprir e treinar todos os colaboradores. 
 
2.2 Equipe de obra: 

- Difundir, cumprir e treinar todos os colaboradores. 
 
3. Direcionadores das Relações e Ações 
 

A MGM Construtora buscando fortalecer seu compromisso com 

todos os vetores de sua gestão empresarial, se consolida como uma 

empresa que busca o desenvolvimento sustentável, direcionando suas 

ações de acordo com os seguintes fundamentos: 

 

4.1 Missão 

• Produzir buscando excelência em engenharia e construção, realizando 

soluções que agreguem valor aos Projetos e empregando tecnologias 

modernas com profissionais de reconhecida capacitação técnica; 

• Promover a satisfação plena dos nossos clientes, parceiros, 

colaboradores e a comunidade através da execução de atividades 

planejadas no segmento da construção civil, colocando em primeiro plano 

a inovação, a qualidade do produto, a melhoria contínua dos processos e 

a responsabilidade social; 

• Oportunidade, valorização, desafios e crescimento profissional de acordo 

com a meritocracia; 

• Respeito com o meio ambiente, responsabilidade social e integração das 

variáveis para que possamos juntos garantir um desenvolvimento 

sustentável. 

 

4.2 Visão 

É com grande satisfação que a MGM Construtora tem vindo a apresentar um 

crescimento sólido e sustentado, sentindo-se assim motivada e preparada para 

enfrentar novos desafios que permitam manter a posição de liderança e continuar a 

superar as expectativas.  
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• Ser uma empresa reconhecida na indústria da Construção Civil, com 

crescimento sustentável e comprometida com a melhoria contínua dos 

processos; 

 

4.3 Política de Segurança do Trabalho  

 

A MGM Construtora, na prestação de seus serviços, adota como padrão 

mínimo, atender à legislação de segurança e saúde do trabalho nas atividades 

de seus colaboradores e prestadores de serviço, tendo como princípio básico a 

melhoria contínua do seu, baseado no aprendizado e crescimento permanentes 

e na conscientização dos colaboradores. A MGM Construtora comprometida 

com a saúde e segurança no trabalho, por esta razão devemos: 

 

• Agir sempre de acordo com as normas e procedimentos de Saúde e 

Segurança do Trabalho; 

•  Utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) sempre que 

a atividade realizada pelo colaborador, parceiro ou fornecedor exigir; 

• Garantir a limpeza, organização e segurança em todas as nossas 

instalações. 

 

4.4 Política da Qualidade 
 

MGM Construtora compromete-se a desenvolver atividades seguindo 

uma estratégia orientada para a satisfação do cliente. A empresa prima pelo 

cumprimento dos requisitos de qualidade e segurança com o objetivo de 

padronizar, monitorar e melhorar continuamente os processos construtivos, 

consumir água e energia elétrica de forma consciente e reduzir o descarte de 

resíduos. 

 
4. Código de Conduta 

 
 
A MGM Construtora é reconhecida não só pela solidez de uma empresa 

com várias décadas de prestação de Serviços de Engenharia, bem como por 
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enfrentar as mais variadas demandas desafiadoras de nossos clientes, mas 

principalmente pelo desenvolvimento de sua trajetória pautada na ética e 

transparência na condução dos seus negócios. Esta conduta é adotada por todas 

as áreas e nível hierárquico e por todos os colaboradores direto e indireto que 

recebem o regimento na integração da empresa. 

Todas as diretrizes contidas no Código devem ser rigorosamente 

observadas, servindo este documento como referência para orientar nossa 

conduta, ações e decisões, para que a credibilidade das nossas empresas seja 

sempre preservada. 

A MGM estabelece os princípios a serem rigorosamente seguidos pelos 

seus colaboradores: 

• Respeitar as leis vigentes, as políticas e os regulamentos internos; 

• Ter comprometimento com a otimização dos recursos e redução dos 

custos e despesas em todas as atividades da MGM, entendendo a sua 

importância, sempre mantendo a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos, e nunca esquecendo do meio ambiente e da redução de 

desperdícios de água, energia e demais materiais. 

• Preservar o meio ambiente e interagir de forma responsável com a 

comunidade. 

• Relatar qualquer tipo de comportamento ou tentativa de comportamento 

ilegal, antiético ou inadequado de que se tenha conhecimento. 

Praticar os princípios e valores em todos os estabelecimentos e unidades, 

canteiros de obras, e em locais públicos, treinamentos ou eventos, 

perante autoridades ou órgãos públicos, sociedade e mercado em geral. 

 
4.1 A MGM Condena Expressamente 

 

• Discriminar, bloquear ou retaliar qualquer colaborador interessado em 

participar de processos de recrutamento interno como alternativa natural 

de evolução de carreira; 

• Aproveitar cargo ou posição na empresa para obter favores ou benefícios 

pessoais; 

• Contratação de mão de obra escrava; 
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• Contratação de menores de idade; 

• Usar camisetas de times, camisetas com dizeres e/ou estampas 

inadequados e/ou ofensivos, saias e vestidos curtos, shorts, decotes, 

sandálias abertas ou chinelos de dedo e outros vestuários que não 

condizem com o ambiente corporativo; 

• Comercializar ou permutar mercadorias de interesse particular, exceto 

nos locais e horários previamente autorizados; 

• Dar qualquer informação confidencial à quaisquer pessoas externas ou 

não afins referente quaisquer projetos em execução, ou estratégia de 

negócio, a não ser que haja autorização formal para o mesmo. 

 
 
4.2 Em consonância com nossos principais valores, é proibido: 

 

• Qualquer forma de discriminação, seja por religião, convicção filosófica ou 

política, nacionalidade, posição social ou econômica, sexo, raça, 

deficiência, idade, gravidez, preferência sexual, preferência por time de 

futebol, dentre outras.  

• Permitir condições inadequadas de trabalho que possam ser 

consideradas degradantes e/ou insalubres; utilização de mão de obra 

compulsória ou mão de obra infantil por quaisquer dos nossos parceiros 

ou fornecedores. 

• Fazer intimidações ou ameaças, atitudes abusivas, seja por meio de 

gestos, palavras ou comportamentos contra a integridade moral e física 

de qualquer pessoa.  

• Adotar atitudes ou falas que seja possam ser interpretadas como assédio 

moral ou sexual. 

• Cada colaborador terá acesso ao nosso Código, seja por meio do 

documento impresso, seja por meio documento virtual. 

• O código de ética deve ser compreendido e aplicado em sua totalidade. 

Toda e qualquer dúvida a respeito das suas disposições e aplicabilidade 

dever ser esclarecida junto aos nossos superiores diretos, membros da 

Diretoria e Comitê da Qualidade e Ética & Sustentabilidade, sempre de 

forma aberta e sincera. 
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• Nenhuma política interna poderá se sobrepor ao Código de Conduta da 

MGM Construtora, que por sua vez, o Código deverá estar sempre em 

consonância com as leis brasileiras vigentes. 

 
 
4.3 A MGM proíbe expressamente 
 
 

• Consumir, portar ou estar sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer tipo 

de droga durante as atividades profissionais e horário de trabalho; 

• Portar qualquer tipo de arma nas dependências ou em atividades 

relacionadas ao trabalho. 

 

4.3.1 São punições possíveis 

 

• Suspensão;  

• Demissão sem justa causa; 

• Demissão por justa causa; 

• Exclusão do fornecedor, parceiro ou prestador de serviços; 

• Ajuizamento de ações judiciais cabíveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETORIA 
 


