




CARTA DO PRESIDENTE

Prezado Colaborador,

Em 2015 lançamos a primeira versão do Código de Conduta da Mills. Este 
material foi construído para nortear os nossos colaboradores sobre os 
padrões éticos e morais que a Mills acredita serem importantes.

No início de 2018, diante de tantas mudanças no cenário político e 
econômico do Brasil e com o fortalecimento da Lei Anticorrupção, 
entendemos que era o momento de revisitar o nosso Código, para 
estarmos cada vez mais aderentes aos princípios que são a base da Mills 
desde a sua fundação. 

Somos uma empresa ética, comprometida com o cumprimento de todas as 
leis do nosso país e que busca sempre executar suas atividades de acordo 
com as melhores práticas de governança corporativa e sustentabilidade. 
E, desta mesma forma, devem proceder todos os que trabalham na Mills.

Nossos colaboradores precisam estar comprometidos com os princípios de 
honestidade, confiança e respeito pelos outros, e são responsáveis pela 
disseminação e prática dos valores contidos neste Código. 

A revisão deste Código buscou trazer todas as informações sobre a 
postura e conduta que a Companhia espera que seus colaboradores 
pratiquem no contato com todos os públicos com quem nos relacionamos.

Certamente são princípios que muitos de vocês já conhecem e praticam. 
Mas, buscando a transparência da qual sempre falamos, reunimos aqui 
todas as orientações sobre a forma como cada tema deve ser conduzido, 
para apoio e orientação de todo o nosso time.  

Em caso de dúvidas de como proceder em determinada situação, consulte 
seu gestor ou representante de Recursos Humanos da sua localidade.

Conto com o comprometimento de cada um de vocês. 

Boa leitura,

Sérgio Kariya
Presidente
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1. INTRODUÇÃO
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Este Código de Conduta foi desenvolvido para servir de guia aos 
administradores, colaboradores, prestadores de serviço e demais 
pessoas e organizações com as quais a Mills Estruturas e Serviços 
de Engenharia S.A. (Mills) se relaciona, buscando, por meio de um 
conjunto de valores, refletir elevados padrões éticos e morais, 
assegurar credibilidade e preservar a imagem da Mills. 

A reputação e imagens positivas da Mills são um patrimônio de 
seus acionistas, administradores e colaboradores, sendo fruto 
direto do comportamento e do compromisso desses últimos com os 
princípios estabelecidos neste Código de Conduta. 

Todos os administradores e colaboradores devem estar 
comprometidos com os princípios de honestidade, confiança e 
respeito pelos outros e, são responsáveis pela disseminação e 
prática desses valores. Além disso, por serem representantes da 
Companhia, devem manter uma postura transparente, responsável 
e ética na condução de negócios.

Todos os colaboradores da Companhia serão periodicamente 
treinados sobre o conteúdo desse Código, para que tenham o 
conhecimento do comportamento que a Mills espera que pratiquem, 
dentro e fora da Companhia, quando atuando como representantes 
da mesma.



2. PROPÓSITO E VALORES
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PROPÓSITO

Por que existimos
Trabalhamos para que a Mills seja uma empresa líder, confiável, 
transparente e lucrativa, que assume sua responsabilidade na 
construção e na sustentabilidade de um Brasil mais humano e justo.

VALORES

No que acreditamos e como iremos nos comportar

Identidade: Confiabilidade
•  Empresa cidadã de comportamento responsável, ético e confiável;
•  Gera confiança pela transparência;
•  Consegue resultados com responsabilidade social e ambiental.

Fundamentos: Competência
•  Sobreviver, prosperar e contribuir por muitas décadas;
•  Fazer bem feito é nossa paixão;
•  Estar na vanguarda das competências que os clientes e parceiros 
   valorizam.

Estilo: Exemplo
•  Liderança participativa que apoia as pessoas e fomenta seu 
   progresso;
•  Pessoas íntegras que encantam e fazem acontecer;
•  Ambiente informal, em que pessoas trabalham felizes, com 
   liberdade para agir e avaliadas por mérito.



3. LEI ANTICORRUPÇÃO
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Em 02 de agosto de 2013 foi publicada a Lei 12.846/2013, apelidada 
de “Lei Anticorrupção”. Esta lei é um verdadeiro marco no país. 
Surgiu em um momento conturbado da política brasileira, marcado 
por manifestações sociais que buscavam, entre outros, o fim de 
práticas que feriam a administração estatal e desperdiçavam 
recursos públicos.

Com base na Lei Anticorrupção, a empresa poderá responder por 
atos nocivos contra a Administração Pública (exemplo: suborno com 
pagamento de “propina” por parte da empresa à um funcionário 
público), mesmo se não houver envolvimento direto por parte dos 
representantes ou acionistas.

A referida legislação, se aplica às sociedades empresarias e 
sociedades simples, fundações, associações, ou sociedades 
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território 
brasileiro e pessoas físicas como dirigentes, administradores ou 
qualquer pessoa autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, 
apresentando sanções, tanto na esfera cível, como administrativa, 
tais como a perda de bens e a aplicação de multas de até 20% 
(vinte por cento) do faturamento da empresa.
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A Mills está comprometida com o cumprimento de todo o conteúdo 
da Lei Anticorrupção e de todas as leis e regulamentações 
aplicáveis e em vigor relacionadas ao combate de práticas de 
suborno e corrupção. A Companhia estabelece a exigência de que 
todos os seus administradores, colaboradores e prestadores de 
serviço, conduzam todas as suas atividades com integridade e nos 
mais elevados padrões éticos.

Todo colaborador é responsável por reportar imediatamente aos 
canais de denúncia disponibilizados pela Mills, toda e qualquer 
conduta que viole ou possa violar as normas desta lei e deste 
Código e/ou que se configure como um ato de corrupção (seja 
consumado, tentativa ou na mera estruturação do crime). A 
denúncia deve sempre ser formulada de maneira detalhada e 
contemplando todas as informações e arquivos que o 
denunciante possuir. 



4. CONDUTA 
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4.1. CONDUTA DO GESTOR

O gestor lidera pelo exemplo, vai à frente e mostra o caminho para 
sua equipe.

Nossos gestores incentivam a conduta ética, a tolerância e a justiça 
no local de trabalho. Esse comportamento assegura o devido 
respeito à personalidade e à dignidade de todos os componentes da 
equipe, preservando a liberdade de comunicação independente do 
nível hierárquico, além de promover o trabalho em equipe buscando 
sempre sinergia.

É responsabilidade do gestor assegurar que sua equipe cumpra 
integralmente este Código de Conduta, devendo:

•  Divulgar à sua equipe o conteúdo deste Código de Conduta e 
   conscientizá-los sobre a necessidade de sua observância, 
   evitando assim que qualquer integrante, prestador de serviço ou 
   colaborador cometa uma violação por falta de informação;

•  Identificar os integrantes que tenham violado este Código e 
   discutir o assunto com o Comitê de Ética da Companhia.
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4.2. CONDUTA DO COLABORADOR

Nossos colaboradores devem adotar uma postura de transparência, 
honestidade e respeito, valorizando a simplicidade, humildade, 
responsabilidade e autonomia, num ambiente participativo, 
prazeroso e estimulante.

Devem também manter uma atitude profissional positiva, de 
confiança e colaboração com os demais colegas de trabalho, 
independente do nível hierárquico. Cada colaborador, 
individualmente ou em equipe, projeta o nome da Mills 
contribuindo assim para a construção da imagem da Companhia.

O colaborador da Mills deve conduzir todas as decisões de negócio 
com integridade e respeito. Este tratamento de igualdade deve ser 
estendido aos fornecedores e aos clientes, independentemente do 
tempo de relação com a Mills, do tamanho econômico, cargo 
ou posição.

Na relação com fornecedores, a escolha deverá ser sempre 
baseada na capacidade deste em atender requisitos de preço, 
qualidade, prazo, garantia e assistência técnica, além de outros a 
serem definidos de acordo com a especificidade de cada contrato.

O relacionamento com o cliente deve ser baseado na ética, no 
alinhamento de expectativas em termos de preço, prazo, 
assistência técnica, e outros definidos na negociação comercial 
e que devem ser formalmente descritos nos contratos firmados, 
que devem ser assinados por seus representantes legais.  
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Com isso, nas relações do colaborador da Mills não são toleráveis as 
seguintes condutas:

•  Praticar discriminação em relação à etnia, origem, orientação 
   sexual, sexo, crença religiosa, convicção política ou ideológica, 
   classe social, condição de portador de necessidades especiais, 
   estado civil, idade etc, sejam nos processos de recrutamento e 
   seleção, treinamento, remuneração, promoção, transferência ou 
   outro fator relacionado ao ambiente de trabalho;

•  Assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual, 
   provocando o constrangimento alheio;

•  Utilizar trabalho infantil ou análogo à escravidão;

•  Participar de ou promover campanhas externas de premiação, em 
   espécie ou não, envolvendo o nome da Mills, sem a aprovação 
   prévia da Diretoria.

Em caso de dúvidas de como proceder em determinada situação, 
consulte seu gestor ou a área de Recursos Humanos. 



5. SUBORNO E CORRUPÇÃO 



É expressamente proibido a qualquer colaborador da Mills receber 
ou oferecer suborno de qualquer forma que caracterize uma 
vantagem financeira, comercial ou pessoal com clientes, 
empreiteiros, consultores, fornecedores ou qualquer outro 
parceiro externo, como organismos governamentais nacionais 
(federais, estaduais ou municipais) ou internacionais. Os 
colaboradores da Mills são instruídos no sentido de rejeitarem 
e reportarem, imediatamente, qualquer pedido de oferta de 
suborno aos canais de denúncia da Companhia.

É expressamente vedada a oferta de pagamento ou qualquer 
outro benefício pessoal a uma autoridade ou servidor da 
administração pública, direta ou indiretamente, com o objetivo 
de suborno, favorecimento ou influência em atos ou decisões.

Os colaboradores da Mills comprometem-se a não cooperar, 
direta ou indiretamente, em lavagem de dinheiro. Caso haja 
suspeita de uma determinada transação financeira, esse 
colaborador deverá pedir orientação ao seu gestor imediato. 
Caso necessário, o colaborador deve utilizar o Canal de 
Denúncia, conforme capítulo 15 deste Código.
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6. BRINDES, PRESENTES
E BENEFÍCIOS
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Todo objeto recebido de fornecedores à título de cortesia, 
normalmente caracterizado como artigos promocionais e de 
divulgação, como canetas, blocos, souvenires, camisetas, bonés etc, 
podem ser recebidos desde que o valor estimado desse brinde seja 
no máximo R$100,00 (cem reais) e que o recebimento do mesmo não 
interfira na imparcialidade do processo decisório do colaborador da 
Mills, como por exemplo, em um processo de contratação
de fornecedor.

Objetos acima deste valor são considerados presentes e devem ser 
gentilmente recusados. O recebimento e brinde deve ser realizado 
de forma transparente, no ambiente de trabalho, e nunca em casa. 
Em casos específicos ou de dúvida sempre consulte seu 
gestor imediato.

São proibidos:

•  Comercialização de brindes recebidos;

•  Solicitação de brindes ou objetos específicos a qualque fornecedor;

•  Pedir qualquer tipo de favor aos fornecedores;

•  Autorização de pagamento de viagens, hospedagens e translados
   não podem ser pagos por parte do fornecedor. Despesas de
   viagens devem ser pagas pela Mills, pois o pagamento por parte    
   de fornecedores pode vir a criar um comprometimento moral e,
   em alguns casos, afetando o julgamento do melhor negócio 
   para a companhia;
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•  Convites para visitas, feiras, eventos, workshops e seminários 
   incluindo, mas não se limitando a, divulgação de produtos e 
   serviços só devem ser aceitos com finalidade técnica ou de 
   expansão de contatos comerciais, como por exemplo, conhecer as 
   plantas produtivas do fornecedor, eventos de entidades de classe 
   e feiras de produtos e serviços. É importante conhecer os 
   fornecedores e o mercado, mas os profissionais da Mills devem 
   sempre se portar de maneira formal, discreta e profissional, como 
   representantes da empresa. Todas as despesas de viagens dos 
   colaboradores da Companhia incorridos nestes tipos de eventos 
   serão pagas pela Mills. 

Casos específicos devem ser analisados e autorizados pela           
Diretoria. Benefícios oferecidos para clientes, como brindes, 
eventos, patrocínios, ou viagens técnicas, devem ser realizados com 
conhecimento e/ou acompanhamento da área de Comunicação e 
Marketing da Mills e, se o valor unitário exceder R$100 (cem reais), 
devem também ser autorizados pela Diretoria.

Despesas com Clientes relativas a refeições, transportes, estadia 
ou entretenimento são aceitáveis, desde que não impliquem em 
constrangimento nem necessidade de retribuição, e que sejam 
justificadas por motivo de trabalho ou cortesia normal de negócio. 
A diretoria da Mills deve ser comunicada quando da ocorrência de 
tais acontecimentos.



7. RELACIONAMENTO
COM TERCEIROS
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7.1. RELACIONAMENTO COM CLIENTES

A integridade é essencial nos negócios da Mills e não deve, em 
nenhuma circunstância, ser sacrificada. A Mills firma contratos de 
confiança com seus clientes e fornecedores e, portanto, deve 
cumprir o que foi combinado. Quando a demanda do cliente não 
puder ser atendida, isso deve ser claramente dito, explicando-se as 
razões de forma clara e respeitosa.

Exemplo: Se não temos o equipamento, devemos calibrar as 
expectativas do cliente e repassar a mensagem de forma clara e 
respeitosa. Quando dizemos que temos o equipamento e não o 
enviamos ou quando enviamos outro similar (mas que não seja a 
escolha do cliente), afetamos diretamente a imagem da Companhia 
com esta conduta.

Ser transparente é a nossa maneira de ganhar a confiança do 
cliente e de todos os que se relacionam conosco.

A empresa valoriza relacionamento de longo prazo e deseja ser a 
primeira opção em soluções e serviços de engenharia e locação. 
Assim, a Mills trabalha para superar as expectativas dos seus 
clientes, com segurança, tecnologia, agilidade, inovação, respeito 
com o ser humano e o meio ambiente.
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Por isso, reforçamos o contido no capítulo seis deste Código: 
benefícios oferecidos para clientes, como brindes, eventos, 
patrocínios, ou viagens técnicas, devem ser realizados com 
conhecimento e/ou acompanhamento da área de Comunicação 
e Marketing da Mills e, se o valor unitário exceder R$100 (cem 
reais), devem também ser autorizados pela Diretoria.

Despesas com Clientes relativas a refeições, transportes, estadia 
ou entretenimento são aceitáveis, desde que não impliquem em 
constrangimento nem necessidade de retribuição, e que sejam 
justificadas por motivo de trabalho ou cortesia normal de negócio. 
A diretoria da Mills deve ser comunicada quando da ocorrência de 
tais acontecimentos.
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7.2. RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR

A escolha e a contratação de fornecedores deve ser sempre 
baseada em critérios técnicos, profissionais e éticos, alinhadas com 
as diretrizes gerais da Companhia.

Nos processos de cotação, o colaborador da Mills deve assegurar 
que todos tenham igualdade de acesso as informações, dados 
técnicos e entendimento do objetivo da contratação.

Somente os colaboradores da área de Suprimentos tem autorização 
para negociar com fornecedores da Mills. Exceções a essa regra 
necessitam de alinhamento e acompanhamento da área de 
Suprimentos, que avaliará a necessidade de aprovação prévia da 
Diretoria Financeira.

Os fornecedores qualificados nos processos de cotação serão 
avaliados nos seguintes critérios: capacidade financeira, requisitos 
de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança & Saúde 
Ocupacional e Responsabilidade Social, conforme critérios a serem 
definidos pela Mills em cada processo de aquisição.

Estas condições deverão ser de pleno entendimento e aceite dos 
fornecedores.  A decisão comercial é conjunta entre a área usuária e 
a área de Suprimentos, visando o interesse da Mills.
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A exclusão ou bloqueio de parceiros comerciais ocorrerá nas 
seguintes condições:

•  Tentativa de corrupção comprovada. Nesse caso, independente 
   do preço, qualidade ou prazo, o fornecedor deverá ser 
   automaticamente excluído da lista de fornecedores da Mills; 

•  Má qualidade de produtos e serviços;

•  Desrespeito às cláusulas contratuais; 

•  Falência ou concordata;

•  Práticas ilegais, incluindo trabalho infantil ou análogo 
   à escravidão;

•  Existência de Processos Judiciais envolvendo a Mills, por ação / 
   omissão do mesmo (salvo por decisão da Diretoria).
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7.3. RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES

A Mills respeita seus concorrentes e busca ser zelosa, responsável 
e atenciosa na sua relação com estes. O colaborador da Mills não 
deve fazer declarações, verbais ou escritas, que possam denegrir a 
imagem dos seus concorrentes.

É proibido ao colaborador da Mills, independente de sua posição na 
Companhia, manter tratativas com concorrentes visando fixação de 
preços e condições de venda.

São igualmente vedadas práticas como espionagem industrial, 
obtenção ilícita de planos e ações dos competidores ou ações que 
possam ser interpretadas como anticompetitivas ou contrárias às 
leis locais, nacionais ou internacionais.

É proibido fornecer informações estratégicas, confidenciais ou, sob 
qualquer outra forma, prejudiciais aos negócios da Mills a quaisquer 
terceiros, incluindo, mas não se limitando, aos concorrentes.

Sendo identificado tal procedimento, o colaborador deverá informar 
ao seu gestor para devidas providências.
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7.4. RELACIONAMENTO COM PROJETOS SOCIAIS, 
MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS OU PARTIDOS POLÍTICOS

Os colaboradores não podem realizar nem aprovar contribuições 
ou doações políticas em nome da Mills. A promoção e o 
financiamento de projetos filantrópicos, culturais, sociais e 
ambientais, incluindo os de incentivo fiscal, deverão ser 
coordenados pela área de Comunicação e Marketing, em linha 
com diretriz estratégica aprovada pela Diretoria.

A Mills respeita o direito pessoal e voluntário dos seus 
colaboradores de se envolverem com atividades políticas, porém, 
tal participação deve ocorrer em seu tempo livre, com recursos 
próprios e fora do ambiente de trabalho. É proibida qualquer 
manifestação, divulgação e/ou propaganda de cunho político e 
ideológico nos veículos de comunicação da empresa em seus 
ativos e ferramentas, nas suas dependências, clientes, 
fornecedores ou em nome da Millts.

Da mesma forma, não é permitida a movimentação política de 
terceiros nas dependências e/ou em veículos da empresa.

A Mills respeita a legislação e as autoridades de todas as 
instâncias de governo e, por isso, reitera o seu compromisso de 
atuar contra a prática de corrupção.
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7.5. RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES

A área de Relações com Investidores é responsável pelo 
relacionamento com acionistas e investidores da Mills, porém, é 
compromisso de todos os colaboradores proteger os interesses 
da Companhia.

O relacionamento com os acionistas e investidores deve basear-se 
na comunicação precisa, transparente e oportuna de informações 
que lhes permitam acompanhar as atividades e o desempenho da 
Mills. O tratamento dispensado aos acionistas independe da 
quantidade de ações de que sejam titulares, observadas as 
restrições legais. A todos será proporcionado fluxo de informações 
com igualdade de tratamento. 

Deve ser assegurado o sigilo das informações que ainda não sejam 
de conhecimento público e possam interferir na cotação das ações 
negociadas, devendo ser atendidas as disposições da Política de 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Mills. 

Os colaboradores interessados em investir nas ações da Mills 
devem seguir as normas estabelecidas pela Política de Negociação 
de Valores Mobiliários da Mills publica na intranet.



8. CONFLITO DE INTERESSES
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A Mills sugere que os colaboradores evitem todas as situações 
em que os seus interesses pessoais ou financeiros possam 
entrar em conflito com os interesses da Companhia ou interferir 
no desempenho efetivo das suas funções.

O colaborador da Mills não pode ser sócio ou proprietário ou ter 
qualquer relação de consanguinidade, ou seja, parentesco, 
descritas no quadro abaixo, com empresas que estejam em 
processo de contratação de serviço e/ou materiais para a Mills.

O colaborador que atualmente possuir grau de consanguinidade 
com empresas que são  prestadoras de serviço para Mills, deve 
relatar o fato formalmente para o seu gestor imediato, para que 
haja transparência, isenção e avaliação de impactos no negócio.

GRAU PARENTESCO AFINIDADE

1º Pai, mãe e filho (a) Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro (a),  ex-companheiro, 
padrasto, madrasta, sogro (a), enteado (a), genro e nora.

2º Avô (ó), neto (a), 
irmão e irmã irmã

Avô (ó), neto (a), irmão e irmã do cônjuge ou 
companheiro (a).

3º Bisavô (ó), bisneto (a), 
tio (a) e sobrinho (a)

Bisavô (ó), bisneto (a), tio (a) e sobrinho (a) do cônjuge 
 ou companheiro (a).
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É permitido aos colaboradores da Mills ter atividades extras à sua 
ocupação na Mills, desde que:

•  Não haja conflito de horários e tais atividades não interfiram no 
   desempenho de suas funções na Mills;

•  Não utilizem qualquer tipo de recurso da Mills para atender seus 
   interesses pessoais, mesmo que de forma emergencial;

•  Não utilize sua posição na Mills para ter acesso aos dados de 
   mercado, informações confidenciais ou privilegiadas, de forma a 
   favorecer seus negócios pessoais ou obter ganhos no 
   mercado financeiro;

•  Operações com partes relacionadas sejam evitadas e, se 
   realizadas, devem ser inequivocamente benéficas à Companhia, ou 
   seja, devem buscar condições iguais ou melhores que as de 
   mercado, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos.



9. SSMA – SEGURANÇA, SAÚDE 
E MEIO AMBIENTE
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Segurança, Saúde e Meio Ambiente são valores fundamentais 
para a Mills. Para que as atividades sejam desenvolvidas em um 
ambiente seguro, saudável e sem impactos ambientais, a Mills 
cumpre a legislação vigente com o objetivo de identificar os 
perigos, riscos, aspectos e impactos de cada uma das atividades 
desenvolvidas, estabelecendo controle para os riscos e impactos 
significativos.

SEGURANÇA

Todo colaborador, prestador de serviços ou cliente está 
desautorizado a executar qualquer atividade que apresente 
risco de acidente de trabalho, devendo, imediatamente, adotar 
os controles necessários à execução segura da atividade.

Os acidentes de trabalho ou situações de riscos de acidentes 
devem ser reportados para o gestor imediato e para a área de
SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente).

Os colaboradores das áreas operacionais devem utilizar os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as regras 
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de sua localidade. É 
obrigação de todos os colaboradores orientarem colegas de 
trabalho, terceiros, ou visitantes para o uso adequado do EPI e 
sobre as regras de Segurança, Meio Ambiente e Saúde durante 
a sua permanência nas dependências da Mills.
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A área de SSMA fiscalizará o uso correto do EPI, advertindo 
formalmente quando necessário, bem como reportará eventuais
não conformidades ao gestor direto do colaborador e à Diretoria 
quando necessátrio.

Com objetivo de proporcionar segurança a todos os colaboradores 
da Mills e terceiros é proibida a posse de armas de fogo, ou outras 
armas, drogas e narcóticos, assim como o trânsito ou consumo (ou 
trabalhar sob efeito) de drogas e bebidas alcoólicas no ambiente de 
trabalho interno e externo. Somente as empresas de segurança, 
devidamente autorizadas, poderão utilizar armas de fogo, ou outras 
armas, dentro dos domínios da Mills.

SAÚDE

A Mills se compromete em manter e oferecer medidas para 
manutenção da saúde de seus colaboradores na execução de suas 
atividades além de ações para a prevenção de 
doenças ocupacionais.

MEIO AMBIENTE 

A Mills assume o compromisso de cumprir a legislação ambiental 
vigente, bem como empenhar-se na preservação do Meio Ambiente 
e no uso racional e consciente dos recursos naturais.

A área de SSMA possui total autonomia para interromper a operação 
caso identifique qualquer risco relacionado a Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente.



10. UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO
DOS BENS DA CIA
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Todos os colaboradores devem zelar por equipamentos, máquinas, 
veículos e instalações da Mills e utilizá-los com responsabilidade 
apenas para os fins a que se destinam, visando o interesse da 
Companhia.

Os usos dos recursos de comunicação disponibilizados ao 
colaborador, como e-mail,  internet, computador, telefonia fixa e 
móvel é tolerado para fins particulares, desde que:

•  Não viole a legislação brasileira e normas da Companhia;

•  Não comprometa a imagem e reputação da Mills ou de 
   seus colaboradores;

•  Não comprometa a imagem de terceiros;

•  Não prejudique as atividades do trabalho;

•  Não gere despesas ou aumento de custos;

•  Não prejudique a segurança das informações da Companhia.

Qualquer informação produzida e mantida nos equipamentos e 
sistemas da Mills são de propriedade exclusiva da Companhia.
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Todos devem estar cientes de que a Mills tem acesso irrestrito
às informações de histórico de uso de internet, e-mails e dados 
armazenados nos computadores da Companhia, bem como o uso 
dos recursos de telefonia móvel e fixa.

Todos os equipamentos de informática (celulares e notebooks) 
cedidos ao colaborador durante a vigência de seu contrato de 
trabalho na Mills são de propriedade da Companhia e devem ser 
devolvidos à área de TI após o encerramento do contrato. Os 
demais equipamentos cedidos deverão ser entregues ao 
gestor imediato.



11. REGISTROS CONTÁBEIS
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Todas as transações comerciais, operacionais e financeiras da 
Mills são registradas, com integridade, precisão e em conformidade 
com as normas contábeis aceitas e praticadas no Brasil, gerando 
registros e relatórios consistentes e permitindo uma base 
uniforme de avaliação das operações e resultados da Companhia. 

Os colaboradores com atuação nas áreas responsáveis por tais 
atividades, devem realizar os registros contábeis, bem como 
manter os documentos que os suportam nos prazos previstos 
em lei. Estes documentos precisam descrever e refletir com 
exatidão a natureza das transações, e estão sujeitos a auditorias 
internas ou externas, inclusive governamentais.



12. USO DAS MÍDIAS SOCIAIS
E IMPRENSA
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É atribuição da área de Comunicação e Marketing:

•  A criação e a manutenção de mídias sociais e perfis oficiais da Mills;

•  A captura e divulgação de vídeos, imagens, gravações ou situações 
que estejam relacionadas às atividades de trabalho da Mills;

•  Relacionamento com a imprensa.

Dessa forma, nenhum colaborador da Mills está autorizado a:

•  Participar ou promover campanhas externas de premiação, em 
   espécie ou não, envolvendo o nome da Mills, sem a aprovação 
   prévia da Diretoria;

•  Dar declarações públicas ou à imprensa em nome da Mills, exceto 
   quando previamente autorizado e com conhecimento e/ou 
   acompanhamento da área de Comunicação e Marketing da Mills;

•  Criar ou gerenciar perfis em redes sociais usando o nome da Mills;

•  Dar palestras em conferências e seminários em nome da Mills sem 
   a prévia autorização da Diretoria.

•  Divulgar fotos, sejam por e-mail, sites ou redes sociais, das   
   instalações da Mills ou de seus clientes, equipamentos ou obras, 
   sem a devida autorização da área de Comunicação e Marketing da   
   Mills, como também do cliente em questão.

A Mills incentiva o uso de mídias sociais porém zela para que isso 
ocorra sempre de forma adequada e responsável.



13. GESTÃO DA INFORMAÇÃO
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A informação é essencial para a operação das atividades da Mills 
e, assim como seus ativos, deve ser adequadamente gerenciada 
e protegida por todos os colaboradores.

É fundamental a preservação da confidencialidade das 
informações comerciais, estratégicas, financeiras, dentre outras 
da Companhia. Tais informações não devem ser repassadas para 
pessoas externas à empresa, incluindo familiares e amigos e, 
em alguns casos não poderão ser repassadas nem mesmo para 
outros colaboradores da Mills.

As informações sobre tecnologias, projetos de fabricação, 
metodologias, bibliotecas, sistemas e softwares que circulam 
internamente são de propriedade intelectual da Mills e não 
podem ser utilizadas para fins particulares, repassados a 
terceiros e publicados externamente em aulas, apresentações, 
trabalhos acadêmicos e revistas sem a prévia autorização da 
área de Gente e Gestão.

Todos os arquivos salvos na rede da Mills são propriedade da 
Companhia e não podem ser excluídos ou copiados para 
ferramentas externas.

Os dados confidenciais e estratégicos da Companhia devem ser 
mantidos em sigilo.



14. RESPEITO AS POLÍTICAS,
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CORPORATIVOS
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O conhecimento e aplicação das políticas, normas e procedimentos 
corporativos que regulam as atividades e processos da Mills são de 
responsabilidade de cada colaborador.

O gestor tem papel fundamental na orientação ao colaborador sobre 
as Políticas e/ou Normas que envolvem o desempenho de sua 
função e também aquelas que envolvem toda a Companhia.

As Políticas, Normas e Procedimentos vigentes na Companhia estão 
publicadas na Intranet para consulta de todos os colaboradores.



15. ÉTICA
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Para a Mills, ética é um valor inegociável e deve permear todos os 
negócios da Companhia e reger a conduta de seus colaboradores, 
seja no relacionamento com clientes, fornecedores, terceiros e 
demais membros da sociedade.

15.1. CANAIS DE OUVIDORIA E DENÚNCIA

Para a Mills, ética é um valor inegociável e deve permear 
todos os negócios da Companhia e reger a conduta de
seus colaboradores. Seja no relacionamento com clientes, 
fornecedores, terceiros e demais membros da sociedade, a Mills 
está comprometida em  atuar contra a prática de corrupção.

A Mills disponibiliza um canal de comunicação, pelo qual qualquer 
desvio de conduta em relação a este Código ou suspeita de 
irregularidade podem ser relatados com garantia de sigilo total 
de identidade.

Email: faleabertamente@mills.com.br 
Telefone: 0800 2853900

Ao reportar atos ou suspeitas de irregularidades, o indivíduo zelará 
pela imagem da Mills e por um bom ambiente de trabalho onde 
prevalece a transparência e o respeito.

As denúncias podem ser anônimas ou identificadas, cabendo ao 
Comitê de Compliance da Mills conduzir a apuração dos fatos por 
processo de auditoria interna ou independente.

O resultado dos processos de auditoria e apuração de denúncias 
visam essencialmente buscar a transparência nas atividades da 
companhia, cabendo à Diretoria a aplicação das sanções devidas. 
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15.2. COMITÊ DE ÉTICA

A Mills possui um Comitê de Ética, ao qual cabe julgar os 
casos de violação de maior gravidade do Código de Conduta 
da Mills e impor as sanções disciplinares cabíveis.

O Comitê de Ética é composto por uma equipe multidisciplinar 
constituída por membros das seguintes áreas: RH, Jurídico e 
Diretoria. Para denúncias que envolvam a Diretoria, o Comitê 
será composto por um membro do RH e pela Presidência do 
Conselho de Administração.

O Comitê de Ética será convocado por ocasião de denúncia, 
evidência de desvio de conduta ou por iniciativa dos membros 
do comitê e serão lavradas atas das reuniões realizadas.
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15.3. TRATATIVAS DE DESVIOS E AÇÕES DISCIPLINARES

O descumprimento de qualquer uma das diretrizes estipuladas 
neste Código de Conduta pode ser interpretado pela Mills como 
uma ação deliberada contra os interesses da Companhia. 

Nesse caso, a Companhia tomará medidas disciplinares, 
administrativas e legais cabíveis contra todos os envolvidos, que 
incluem advertência (verbal ou formal), suspensão e/ou demissão. 
Serão consideradas a natureza, a gravidade e a frequência da 
infração, observando-se sempre a política de Recursos Humanos da 
Mills assim como a legislação aplicável.





Anexo 1 - Termo de Recebimento e Compromisso com 
o Código de Conduta da Mills

Declaro que recebi e li o Código de Conduta da Mills 
Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Código”) e estou 
ciente de seu conteúdo e da sua importância para o exercício 
de todas as atividades da empresa.  

A assinatura do presente Termo, anexo ao referido Código, é 
manifestação de minha livre concordância e do meu compromisso 
em cumprí-lo integralmente.

__________________________, _____ de _____________________ de ________ .
                 (Local)        (Dia)         (Mês)                    (Ano)

__________________________________________________________
  (Assinatura)

Nome: ______________________________________________

Matrícula Mills: __________________________

Após preencher o Termo acima, entregue ao seu gestor ou representante de Recursos 
Humanos da sua unidade.
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