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Colaborador



Caro colaborador, seja bem-vindo a InovaSite. Este material servirá 
como orientação profissional dentro da empresa, que unido aos 
seus princípios éticos e valores, formam o conjunto necessário para 
alinharmos os objetivos e alcançarmos melhores resultados. 

A ideia é apresentar uma visão geral das políticas internas de trabalho 
e dividir com você o compromisso de mantê-las presentes no dia 
a dia. Você representa a imagem da empresa perante colegas de 
trabalho, clientes, fornecedores e sociedade, então cuide bem dela. 
A sua conduta será exemplo para quem convive com você. Para que 
a filosofia de trabalho da organização tenha sucesso é necessário o 
seu comprometimento e participação. 

Valores como responsabilidade, honestidade, imparcialidade e 
respeito são obrigações de todos. 

As atividades internas devem ser orientadas a partir das diretrizes 
apontadas neste manual. Leia atentamente o Manual do Colaborador 
e em caso de dúvidas, sugestões ou de desacordo em alguma situação 
estamos sempre à disposição para esclarecer e/ou melhorar nossas 
práticas.

Introdução



Instalada em Curitiba, somos uma agência de inovadores, que preza 
pela qualidade e satisfação total de nossos clientes. Com mais de 13 
anos de experiência temos como foco principal oferecer a solução 
que nosso cliente precisa.

Nosso compromisso de oferecer o melhor serviço, aliado a um 
atendimento personalizado e a busca contínua por melhorias 
fez-nos crescer ano a ano. Contamos com uma equipe altamente 
qualificada e preparada para atender nossos clientes, seja nos 
mínimos detalhes ou nos mais complexos projetos. Nossa atuação 
é voltada na construção e manutenção de websites, mídias sociais e 
design gráfico, onde ao longo dos anos desenvolvemos mais de 600 
sites e milhares de artes gráficas.

MISSÃO
Estar entre as principais empresas de desenvolvimento de sites 
do Brasil, conquistando clientes com excelência em atendimento, 
soluções diferenciadas e inovadoras nos serviços oferecidos

VISÃO
Considerar que cada cliente é único, com objetivos distintos e 
organização própria.

VALORES
Trabalho em equipe, inovação, integridade, qualidade, agilidade, 
respeito e compromisso com o cliente.

A InovaSite



Normas 
Gerais



Informações pessoais 
É dever de todos os colaboradores informar o departamento de gestão 
de pessoas sobre qualquer alteração de dados pessoais (endereço, 
telefone, estado civil, sobrenome, formação e dependentes), além de 
afastamentos pelo INSS ou atestados médicos, entregando cópias 
dos comprovantes.

Segurança patrimonial 
A InovaSite fornece espaço físico e materiais necessários para 
trabalharmos com eficiência e agilidade, mas a conservação e bom 
uso é responsabilidade de todos. O desperdício e má utilização dos 
recursos prejudicam o nosso desempenho, causando despesas e 
trabalho desnecessário. Caso seja constatada destruição, danos e 
mau uso dos recursos fornecidos, o colaborador deverá ressarcir o 
produto ou o valor para a empresa. Para ressarcimentos a empresa 
considerará a especificação idêntica ou similar do produto danificado/
destruído. Por motivos de segurança, fica proibido também, o uso, 
manuseio ou armazenamento de armas de fogo, substâncias 
entorpecentes e todo e qualquer material que incorra em riscos para 
a saúde ou integridade dos colaboradores. Em caso de suspeitas, 
a empresa pode tomar as medidas legalmente cabíveis, inclusive, 
realizar revistas no mobiliário de suas dependências, mesmo estes 
sendo utilizados para guarda de objetos pessoais. 

Jornada de trabalho
Os colaboradores devem cumprir a jornada de trabalho estabelecida 
em contrato, estando preparado para o início do trabalho antes da 

Gestão de pessoas



marcação do ponto. A marcação do ponto de entrada não poderá 
ser anterior a dez minutos do horário estabelecido em contrato 
de trabalho, assim como a marcação de ponto na saída. Horas 
extras serão realizadas em ocasiões excepcionais e somente com 
a autorização de seu superior, sempre respeitando as convenções 
coletivas e Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Conforme padronizado em contato, nosso horário é das 8h às 12h e 
retorno as 13h às 17h.

Registro de ponto
O colaborador deverá seguir as escalas de trabalho para registrar 
o ponto. A InovaSite adotou o sistema QRPOINT que permite o 
preenchimento do seu ponto através do APP que pode ser instalado 
em seu celular bem como pode ser feito via Desktop. 

Orientações para colaboradores: 

a) Não esquecer de registrar o ponto diariamente nos quatro 
horários necessários sendo eles 8h, 12h, 13h e 17h.
 b) É necessário o preenchimento fiel ao horário cumprido. 
Por isso caso haja o esquecimento, não deixe de solicitar o 
ajuste através do aplicativo também.
c) O intervalo para refeição não pode ser inferior a uma hora.
d) Horas extras só podem ser realizadas com a autorização 
do gestor (superior imediato). 
e) O esquecimento de marcação deverá ser comunicado ao 
gestor. 
f ) As faltas e atrasos não justificados serão descontados 
integralmente, conforme as Consolidações das Leis 
Trabalhistas (CLT).



Pagamento
O pagamento é feito até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, diretamente 
em conta bancária. Por isso, todos os colaboradores são orientados 
a abrir conta corrente/salário no banco indicado pela empresa, para 
que sejam efetuados os depósitos em tempo hábil. Você também 
pode solicitar a transferência do seu salário para o banco de sua 
preferência, formalizando diretamente na agência bancária utilizada 
pela empresa, um pedido de portabilidade entre as contas.

Férias
Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o colaborador 
poderá aproveitar seu período de férias depois do cumprimento 
do período aquisitivo, ou seja, após 12 meses de trabalho a partir 
da data de registro na carteira profissional. No final de cada ano 
é gerada uma programação de férias pelo seu superior imediato, 
que é responsável pelo agendamento do período de descanso. As 
férias devem ser aproveitadas num período continuo, podendo ser 
fracionadas em até dois períodos, sendo que nenhum deles poderá 
ser inferior a 10 dias. Porém, se o colaborador tiver muitas faltas 
injustificadas no período aquisitivo, terá uma diminuição proporcional 
dos dias de férias, conforme previsto em lei: É direito do colaborador 
converter parte das férias (10 dias) em dinheiro. O colaborador em 
férias coletivas com menos de 12 meses de trabalho, a partir da 
data de registro na carteira, receberá proporcionalmente aos meses 
trabalhados. O período aquisitivo é zerado no dia em que iniciam as 
férias e começa uma nova contagem, que determinará as próximas 
férias do colaborador.



Ausências legais e atestados médicos
Caso o colaborador precise se ausentar, por qualquer motivo, é 
necessário comunicar primeiramente o superior imediato e entregar 
posteriormente os documentos comprobatórios, no prazo máximo 
de sete dias após a data da emissão do atestado/documento. Demais 
ausências serão respeitadas conforme CCT (Convenção Coletiva do 
Trabalho) e CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O colaborador 
que realizar treinamento/trabalho para a Justiça Eleitoral no 1º e/ou 
2º turno, poderá folgar dois dias de seus trabalhos laborais por dia 
trabalhado/em treinamento. O colaborador deverá respeitar o prazo 
deste direito, de até seis meses após o referido trabalho, e comunicar 
o superior imediato com antecedência mínima de 48 horas, exceto 
em casos de força maior, sendo esta folga de no mínimo um dia 
inteiro, não sendo permitido compensações em horas.

Planos e Serviços
É Indispensável que o colaborador conheça os planos e serviços que 
a agência trabalha, bem como qual é o plano específico de cada 
cliente para prestar seu atendimento com autonomia. 

Também é fundamental que o profissional conheça e tenha o 
domínio autônomo das pastas e arquivos dos clientes no servidor. 

Nunca realize alterações “na hora” que o cliente solicitar. Para toda 
e qualquer solicitação deve-se respeitar o prazo de até 24h para a 
realização e/o retorno para o cliente.



Etiqueta no 
trabalho



Comportamento e vestuário
A moda atualmente é sentir-se bem e apropriado para o ambiente 
que frequenta. A escolha de uma roupa imprópria para o trabalho 
pode prejudicar a sua imagem. Use de bom senso e some o seu 
estilo ao jeito de ser da InovaSite. Colaboradores no exercício de 
suas atividades representam a imagem da empresa, assim, devem 
preocupar-se em usar roupas e acessórios que valorizem esta 
imagem, evitando exposições desnecessárias. Encare a roupa de 
trabalho como uma forma de exibir conceitos e códigos de valores 
seus e da nossa empresa. Cuidado com ocorrências, evitando utilizar 
o uniforme em atos que possam denegrir a imagem da empresa. O 
colaborador que incorrer nesta situação está sujeito a advertências 
ou impossibilidade de continuidade do contrato de trabalho.

Respeito incondicional 
Respeite seus colegas de trabalho. Não apenas profissionalmente, 
mas também moralmente. A união da equipe faz o sucesso da empresa 
e consequentemente o sucesso de cada um. O relacionamento 
cordial, respeitoso e profissional entre os colaboradores, evitando 
pré-julgamentos, é um valor a ser seguido em todas as nossas ações.

Fumar
É expressamente proibido fumar nas dependências da empresa. Lei 
n.º 37/2007 - de 14 de Agosto de 2007

Consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilegais 
A InovaSite não admite que seus colaboradores estejam sob efeito 

Etiqueta no Trabalho



de bebidas alcoólicas ou drogas ilegais durante a jornada e/ou no 
ambiente de trabalho.

Recebimento de correspondências e mercadorias
O recebimento indevido de correspondências e mercadorias pode 
acarretar problemas de cunho financeiro à empresa. Quando alguma 
correspondência ou mercadoria não for endereçada a você ou ao seu 
setor, a mesma deve ser encaminhada imediatamente a direção da 
empresa.

Relacionamento afetivo
A proximidade no trabalho pode gerar laços mais fortes de 
relacionamento entre os colaboradores e desta relação podem sair 
namoros e até casamentos. A InovaSite deseja felicidade ao casal, mas 
algumas orientações são necessárias para que o profissionalismo não 
seja prejudicado. Contenha as demonstrações de afeto no ambiente 
de trabalho e, principalmente, certifique-se de que o relacionamento 
pessoal jamais interfira na conduta profissional.

Uso de celulares e acesso a redes sociais no ambiente de trabalho
A empresa conhece e apoia os colaboradores que utilizam redes 
sociais nos horários de folga, de forma segura e geradora de 
conhecimento. Afinal, também estamos presente em várias delas, 
sempre de forma profissional e ética. Porém, no ambiente de 
trabalho, estas práticas não são autorizadas, por isso orientamos 
aos nossos colaboradores que não façam uso de tais ferramentas 
durante o horário de trabalho, a não ser que estejam ligadas às suas 
atribuições. A utilização de celulares, notebooks e demais aparelhos 
eletrônicos só estão autorizados para uso profissional ou mediante 
autorização do gestor, estando o colaborador passível a advertências 
em caso de descumprimento desta orientação. 



Pensando na necessidade de comunicação dos nossos colaboradores 
com o ambiente externo, a empresa conta com telefones nos 
departamentos e estes estão à disposição, contudo o uso deverá 
sempre ser feito com ética e responsabilidade. Sendo assim, 
informamos que a utilização de aparelhos eletrônicos pessoais, 
tais como celulares, notebooks, entre outros, só estão liberados na 
empresa para uso profissional e mediante autorização do gestor 
imediato, caso contrário deverão ficar guardados.

Postura
Falta de respeito, abuso de poder, humilhação de pessoas, assédios 
moral e sexual, independente do nível hierárquico, não são aceitos 
na InovaSite. Essas atitudes prejudicam o bem-estar e convívio dos 
colaboradores. Se você presenciar ou for vítima de alguma destas 
situações, entre em contato com a direção da empresa. A empresa 
preza pela valorização das pessoas, cuidado e respeito. Em todos 
os nossos contatos devemos ter isso em mente. Em ocasiões nas 
quais estamos em contato com clientes e fornecedores atuamos 
como representantes da imagem da empresa. Solicitamos que o 
colaborador não critique ou desqualifique nossos produtos e serviços 
perante os outros. Sua opinião é muito importante e queremos 
ouvi-lo, mas faça isso repassando ao seu superior imediato ou em 
ocasiões onde o tema estiver sendo tratado internamente, através de 
reuniões. Todo e qualquer problema deve ser apontado e trabalhado 
internamente. Em um ambiente onde muitas pessoas convivem 
juntas é inevitável o surgimento de boatos. Porém, quem se envolve 
neles não carrega consigo nenhuma consequência positiva. Não 
incentive especulações, esta é uma forma sábia de zelar pelo bom 
clima do ambiente profissional. Na vida em sociedade é fundamental 
o entendimento e respeito às limitações e características dos outros. 
A relação divertida e saudável se desenvolve com respeito e sem 
julgamentos.



Com intuito de preservar o bom relacionamento e pensando no 
crescimento da empresa, manter a proximidade das pessoas se 
torna um trabalho muito importante. Por isso, o departamento 
de comunicação pode utilizar fotos dos colaboradores para ações 
desenvolvidas pela empresa.

Cessão de direitos 
autorais e de imagem



A partir de agora, você é parte integrante de todos os nossos 
projetos e sonhos. Na rotina de trabalho é natural que o colaborador 
tenha acesso a informações privilegiadas da empresa. Por isso, é 
importante compreender que as informações são exclusivamente 
para uso interno. Para conquistarmos os objetivos juntos confiamos 
na sua ética e seriedade. 

Na busca de seguirmos firmes nesta parceria, temos algumas 
orientações:

•	 Proteja	seus	dados	de	acesso	à	rede,	como	senhas,	ID	e	
outros códigos. Eles são individuais e intransferíveis;
•	 Tenha	 cautela	 ao	 utilizar	 seu	 e-mail.	 Para	 evitar	 que	
mensagens eletrônicas sejam impressas ou encaminhadas 
para terceiros, não deixe e-mails expostos na tela do 
computador; 
•	 Mantenha	a	ética	diante	de	dados,	estratégias,	plano	de	
marketing, croquis, clientes ou informações comerciais; 
•	 As	 informações	 da	 empresa,	 de	 qualquer	 espécie,	 não	
devem ser publicadas em perfis de redes sociais e nem em 
qualquer outro veículo de comunicação de caráter pessoal; 
•	 Dúvidas	 e/ou	 comentários	 sobre	 a	 InovaSite	 nas	 redes	
sociais, que mereçam a atenção da empresa, devem ser 
direcionados para suporte@inovasite.com.

Segurança da 
Informação



Meios de comunicação
Os serviços de comunicação são recursos da empresa. Incluem 
e-mail, WhatsApp, telefone entre outros. Faça uso eficiente do 
e-mail e limite-se a utilizá-lo para fins comerciais, sendo proibido o 
uso do mesmo para o envio ou recebimento de piadas, correntes, 
conteúdo pornográfico, arquivos anexos como fotos, vídeos, PPTs 
ou outros arquivos com conteúdo particular. Verifique o tamanho 
limite dos arquivos enviados anexados através de e-mails, evitando 
congestionamento na rede da empresa. Os recursos e equipamentos 
usados na atividade profissional são de propriedade da empresa, 
a qual se reserva o direito de controlar e monitorar os conteúdos 
armazenados e acessados através de seus sistemas tecnológicos, 
bem como a forma de utilização destes.

Faz parte dos procedimentos de trabalho a boa comunicação com o 
cliente e com a equipe. Por isso é indispensável que o colaborador 
domine e utilize constantemente as ferramentas disponíveis sendo:

•	 E-mail:	Enviar notificações e solicitações, enviar links para 
visualização, enviar arquivos aprovados, responder clientes 
tendo o prazo de até 24 horas !

•	 Trello:	 Manter os cards constantemente atualizados, 
com etiquetas e comentários. Verificar as informações 
do cliente e as observações no card. Respeitar a ordem 
da pauta de criação, não inserindo ou removendo cards 
sem consentimento do gestor. Manter as notificações 
ativas para receber avisos de alterações! Buscar responder 
imediatamente, e com informações precisas e completas!



•	 Whatsapp:	Ferramenta de contato rápido com o cliente. 
O colaborador deve após a conclusão do trabalho enviar 
notificações aos clientes, e de acordo com o plano realizar 
o atendimento específico. Ao findar o expediente, todas as 
conversas com os clientes deverão ser finalizadas!

•	 Telefone:	Realizar os atendimentos sempre com simpatia 
e principalmente com domínio do que está falando. Caso não 
seja o seu setor, indicar a pessoa com responsável. Não se 
esquecer de se identificar e principalmente coletar o nome 
da pessoa com quem está falando. Quando solicitado pelo 
gestor e/ou visualizando a necessidade para esclarecimento 
de dúvidas, nossos telefones estão à disposição para que 
possam realizar as ligações necessárias a fim de agilizar o 
processo! 

“Quem tem informação tem tudo”



Após ler atentamente e tirar as dúvidas sobre o Manual do 
Colaborador, todos os colaboradores devem preencher e assinar 
o Termo de Ciência e Comprometimento e entregá-lo ao seu 
superior. Este termo certifica que você leu e compreendeu todas as 
informações deste manual. O termo ficará arquivado no prontuário 
do colaborador, junto com outros documentos.

Termo de Ciência e 
Comprometimento



O conhecimento das políticas e práticas expressas neste manual é 
de inteira responsabilidade de cada colaborador. 

Caso seja constatada violação de qualquer norma estabelecida, 
serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, sujeitas inclusive 
a advertências, suspensões e demissões, sempre garantindo o pleno 
direito de defesa e argumentação das partes envolvidas. 

A iniciativa de confessar violações de condutas éticas será levada em 
conta no momento de se determinar a ação disciplinar adequada a 
ser tomada. 

A omissão diante do conhecimento de possíveis violações por 
terceiros (demais colaboradores) será igualmente considerada 
conduta antiética. 

A identidade daqueles que relataram ou participaram da investigação 
da violação do Manual do Colaborador será mantida em sigilo pela 
empresa. 

Com a finalidade de facilitar a comunicação com os colaboradores 
que desejam manter a confidencialidade da informação e do seu 
nome utilize o formulário no link www.inovasite.com/colaborador.

Esse documento poderá sofrer atualizações e sua versão atual 
sempre estará disponível no Portal do Colaborador e com os gestores, 
sendo de responsabilidade de todos a consulta periódica.

Considerações Finais




