


regimento interno casa vieira

MISSÃO

“Garantir a satisfação e o respeito aos nossos clientes e 

oferecer produtos de qualidade e preço justo, através de 

um excelente atendimento”.

VISÃO

“Ser a melhor empresa do Estado, consolidando-se a cada 

ano no mercado de varejo, através de uma equipe 

qualificada e clientes fiéis”.

VALORES

A CASA VIEIRA tem como valores essenciais: respeito 

ao próximo, honestidade, preocupação com a satisfação 

dos clientes internos e externos, compromisso com suas 

obrigações e responsabilidade social.

NOSSO COMPROMISSO

Nosso compromisso é atender as expectativas de 

nossos clientes, em relação aos produtos e 

serviços oferecidos.

VANTAGENS COMPETITIVAS

Nossas principais vantagens 

competitivas são as instalações 

físicas, oferecendo



facilidade e conforto na procura de nossos produtos, 

atendimento personalizado e excelente localização.

NORMAS GERAIS

APARÊNCIA PESSOAL/FARDAMENTO
- Apresentar-se com o uniforme completo que consta: calça 

preta social, sapato preto baixo e fechado, meia preta e 

camisa da empresa;

- Cuidar de sua aparência pessoal antes de iniciar seu 

trabalho.

*Para mulheres: fardamento passado e limpo, blusa por 

dentro da calça, maquiagem leve, cabelos arrumados e 

brincos pequenos;

*Para os homens: fardamento passado e limpo, blusa por 

dentro da calça, barba feita e cabelo cortado;

- A cada ano o fardamento poderá ser trocado, neste 

momento é indispensável a devolução do anterior;

PONTO ELETRÔNICO

- Bater o ponto antes de entrar na loja e dirigir-se 

para seu setor. Apenas bater o ponto quando 

estiver uniformizado e no momento de iniciar 

o trabalho;

- Registrar o ponto 04 vezes ao dia: ao 

entrar ao trabalho, ao sair para o 

descanso, ao voltar do descanso 

e ao sair do trabalho;



FALTAS 

-  Em  caso  de  faltas,  independente  do  motivo,  informar  ao 

líder imediato;

- Ausência por problemas de saúde, deixar atestado médico 

no Departamento de Pessoal ou entregar ao seu superior, 

com até 48h;

- Caso não cumpra sua jornada, a empresa tem o direito de 

descontar a remuneração correspondente ao dia de falta e a 

do descanso semanal;

- São consideradas faltas justificadas as seguintes:

*Morte do cônjuge ascendentes ou descendentes – 2 dias

*Casamento – 3 dias 

*Doação de sangue a cada 12 meses – 1 dia

*Alistamento eleitoral – 2 dias

*Exigências do serviço militar – 1 dia

*Enem e Vestibular- período da prova

*Testemunha em processos judiciais – 1 dia

*Licença Paternidade – 5 dias

*Acompanhamento de filhos até 14 anos à 

consultas médicas.



CARTÃO DE VALE TRANSPORTE

- Cuidar  de  seu  cartão  de  vale  transporte,  pois  ele  está  

sob  sua responsabilidade. Em caso de perda/roubo/danos 

procurar a Transpal e solicitar uma 2ª. Via;

- O cartão de vale transporte é intransferível, não pode ser 

emprestado/alugado para outra pessoa, sob risco de demissão 

por JUSTA CAUSA;

- O uso do vale transporte é para usar no trajeto 

casa/empresa/casa.

CRACHÁ

- O uso do crachá de identificação funcional é obrigatório. 

O mesmo deve ser usado de modo visível ao público, com a 

foto para frente, à altura do peito, durante todo o tempo de 

permanência no local de trabalho. 

- A perda do crachá deverá ser comunicada imediatamente à 

liderança e a emissão de 2ª. Via será cobrada do colaborador;

OUTRAS NORMAS:

- Cumprir com o horário estabelecido na entrevista 

com o setor de Recursos Humanos, exceto 

quando o líder imediato necessite trocar o horário;

-  Deixar o celular e seus pertences 

pessoais na portaria, não sendo 

permitida a entrada na loja com 

esses objetos;



- Qualquer tipo de relacionamento entre colaboradores que 

atrapalhe o bom funcionamento da empresa é proibido;

- Atender o cliente com respeito, agilidade e simpatia;

- Utilizar o refeitório adequadamente, limpando o local em 

que comeu, assim como pratos, talheres e depósitos. Ao 

finalizar levar o material que utilizou para casa, evitando

que a geladeira ou armários que é de uso comum, fiquem 

cheios;

- Manter o silêncio na sala de descanso;

- Respeitar líderes e colegas de trabalho.

É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS COLABORADORES

- Valer-se do cargo que exerce na empresa para obter 

proveito pessoal, aceitar comissões, gratificações ou 

vantagens de qualquer espécie de mutuários ou de terceiros;

- Praticar atos de comércio no recinto da empresa;

- Executar dentro das horas de expediente serviços 

estranhos, sendo Também, proibido o uso de materiais e 

bens para fins particulares;

- Apresentar-se dentro ou fora do local de 

trabalho em estado de embriaguez ou de 

incontinência pública, principalmente se trajado 

com o fardamento da S.VIEIRA;



- Retirar-se do local de trabalho durante as horas de 

expediente, sem permissão do líder a que estiver 

subordinado, bem como perturbar os seus colegas de 

trabalho com conversas fúteis;

- Fornecer ou exibir a terceiros cópia de despachos, 

pareceres, trabalhos e outros documentos, ou sobre eles 

prestar quaisquer informações, salvo se devidamente 

autorizado;

- Censurar, por qualquer meio de divulgação, os seus 

superiores, colaboradores ou atos da CASA VIEIRA;

- Coagir ou aliciar colegas com o objetivo político e religioso;

- Retirar qualquer documento, máquina, equipamento ou 

objeto sem prévia autorização;

- Não aceitar atribuições estranhas que possam influir na 

sua produtividade e que provoquem incompatibilidade, 

sobrepondo os interesses da CASA VIEIRA a quaisquer 

outros de ordem pessoal;

- Contrair dívidas, fazer operação de crédito e assumir

responsabilidades que possam comprometer sua 

idoneidade;

- Receber visitas para tratar de assuntos 

particulares e quando isto for indispensável, 

atendê-las obrigatoriamente em lugar que 

não perturbe o trabalho de terceiros;

- Utilizar os telefones da empresa 

para tratar de assuntos particulares, 

a não ser em caso de extrema 

urgência;



- Utilizar o endereço da empresa para uso pessoal;

- Emprestar ou dar seu cartão de vale transporte a 

terceiros. Ele é de uso pessoal e intransferível.

SEUS DEVERES

São DEVERES do funcionário, além dos inerentes ao 

cargo ou função:

- Cumprir as normas da CASA VIEIRA; 

- Ser assíduo e pontual;

- Apresentar-se ao trabalho convenientemente uniformizado 

e em boas condições de higiene;

- Executar com seriedade, exatidão e presteza os serviços 

que lhe forem confiados;

- Tratar com cortesia os colegas;

-Guardar absoluto sigilo sobre os negócios da CASA VIEIRA 

e sobre o que eventualmente conhecer de terceiros que com 

ele mantenham transações;

- Zelar pela economia e conservação de material, máquinas 

e equipamentos;

- Acatar ordens superiores, salvo quando ilegais;

- Procurar aperfeiçoar e desenvolver os seus 

conhecimentos e aptidões;

- Manter mesmo fora do ambiente de trabalho, 

conduta e forma de vida digna;



- Manter com fidelidade os trabalhos entregues a sua 

guarda, ficando sob sua responsabilidade a reposição de 

qualquer extravio, sendo no entanto, considerada falta grave 

quando comprovada má fé ou dolo; 

- Levar ao conhecimento da liderança, quaisquer fatos ou 

informações de que tiver ciência e que direta ou 

indiretamente possam interessar a CASA VIEIRA;

- Submeter-se aos exames médicos, sempre que 

determinado pela chefia competente;

- Ao deixar o serviço na CASA VIEIRA, restituir todo e 

qualquer material que lhe tenha sido confiado para o 

exercício de suas funções;

SEUS DIREITOS

 - Vale-transporte (desconto de 6% sob o salário);

- Férias, abono pecuniário (10 dias);

- 13º salário;

- Salário-família ;

- Carteira assinada;

- FGTS e INSS;

- Saída justificada para médico, exames, etc;

- 5 dias consecutivos em caso de nascimento 

de filho (pai) a partir da data do nascimento 

do filho;

- 120 dias consecutivos de licença 

maternidade (mãe);



- 3 dias úteis de licença em seu casamento a partir da data 

da certidão;

- Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do 

cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que 

declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

viva sob sua dependência econômica, a partir da data da 

certidão de óbito;

- Liberação para prestação de provas (ENEM e 

VESTIBULAR).

DEVERES DA EMPRESA

   •  Facilitar o acesso a informações sobre normas da 

empresa através de manual e informação interna com 

antecedência dos fatos;

   •  Manter a estrutura física em perfeitas condições para 

propiciar um ambiente adequado para o trabalho;

   •  Informar com antecedência os horários de trabalho;

   •  Deixar claro suas metas, objetivos em relação a 

suas atribuições;

   •  Pagamento de salário até o quinto dia útil do 

mês subseqüente;

   •  Custear os fardamentos(camisa) dos 

funcionários;.

   •  Oferecer treinamentos periódicos 

para aperfeiçoamento de atividades 

exercidas internamente;



   •  Realizar reuniões periódicas para tratar de assuntos 

internos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

   •  Perderá o direito quem apresentar conduta imprópria que 

fere este regimento.

   •  Caso o colaborador tenha comportamentos diferentes dos 

exigidos pela empresa, isso acarretará na aplicação de 

advertências. Serão advertidos primeiro verbalmente, 

posteriormente por escrito e se persistir levará suspensões. 

Podendo ser demitido por justa causa.

   •  Sobre as demais situações não abordadas neste 

regimento, caberá a diretoria da empresa decidir.

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Inclusão de Pessoas com Deficiência na empresa.

A CASA VIEIRA mantém em seu quadro de pessoal, 

profissionais com deficiência. Esses colaboradores em 

especial, enriquecem a equipe e contribuem para o 

crescimento da empresa.

Adesão ao Programa Jovem Aprendiz

O QUE É? A CASA VIEIRA participa do 

Programa do Jovem Aprendiz, que trata 

de um projeto voltado para a

preparação de jovens no mundo

do trabalho, de acordo com a Lei

de Aprendizagem (10.097/2000).



REQUISITOS NECESSÁRIOS

- Ter idade entre 14 e 17 anos;

- Estar cursando o Ensino Fundamental ou Médio;

- Obter as devidas documentações para contratação 

(C.T.P.S., R.G, C.P.F. etc.).

PROCEDIMENTO

Os selecionados assinam um contrato, onde aprendem na 

teoria e na prática como é a realidade do trabalho em uma 

empresa, facilitando assim, sua inclusão futuramente no 

mercado. Durante esse período os menores participam de 

um curso preparatório e utilizam o conhecimento adquirido 

na empresa.

O JOVEM APRENDIZ E A CASA VIERA

A empresa seleciona anualmente esses aprendizes, que 

muito contribuem para o funcionamento das lojas. Muitos 

dos menores que passaram pela CASA VIERA, hoje 

estão contratados como colaboradores efetivos 

e alguns já ocupam cargos de destaque.

DATAS COMEMORATIVAS

A datas mais importantes do ano, são 

lembradas pela empresa. A CASA 

VIEIRA procura participar destas 

datas, promovendo ações internas 

que visam incentivar o 

colaborador.



ANIVERSARIANTE DO MÊS

O dia do aniversário é uma data que significa renovação e 

renascimento, é um dia de alegria e a CASA VIEIRA participa 

deste momento, demonstrando como cada colaborador é 

importante. Nesta dia o colaborador será  liberado de suas 

atividades na empresa. Enfatizamos que a liberação é 

apenas no dia do aniversário, não podendo ser transferida 

para outra data.

ESTRELA DO MÊS

É uma ação motivadora, que visa parabenizar através 

de algumas ações o profissional que se destacou durante 

o período avaliado.

QUEM PARTICIPA

- Todos os colaboradores da empresa (exceto supervisores, 

gerentes e diretoria).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- A escolha da estrela do mês é feita de forma individual;

- São observados: 

*Pontualidade;

*Assiduidade;

*Postura profissional;

*Excelente relacionamento com 

clientes internos e externos;

*Seguir as normas da empresa;

*Atitude/Iniciativa.



OBS: os colaboradores que durante o mês tiverem faltas ou 

atrasos não justificados e advertências, estarão excluídos 

automaticamente da eleição.

ESCOLHA DA ESTRELA

   •  É uma escolha que a empresa faz todos 

os meses, através de reuniões com líderes e setor de R.H

(poderá ou não participar);

   •  Cada participante da reunião terá direito a 1 (um) voto, 

onde irá expor o colaborador que na sua visão atendeu aos 

requisitos exigidos. O que tiver maior quantidade de votos, 

será o eleito;

   •  Em caso de empate, a gerência terá direito a escolher 

quem será a estrela do mês.

RECONHECIMENTO

A estrela escolhida é parabenizada e incentivada através 

de ações internas, como a entrega de um prêmio em 

dinheiro, é tirada uma foto do escolhido e esta foto 

é exposta nas lojas.

PROGRAMA DE TREINAMENTO CASA VIEIRA

Com o intuito de manter seus colaboradores 

sempre capacitados e atualizados, a 

empresa promove treinamentos 

motivacionais ou técnicos.



COMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO?

Esses treinamentos são solicitações realizadas pelos líderes 

de área, que percebem as necessidades da equipe em ser 

treinada ou necessidades individuais. O líder preenche o 

Formulário de Solicitação de Treinamento e encaminha para 

o R.H., onde irá avaliar junto com a diretoria a possibilidade 

de realização do treinamento.

DIVULGAÇÃO 

Os treinamentos estarão expostos na plataforma da empresa 

(UNIVIEIRA). O líder faz  a inscrição do colaborador que 

participará e encaminha para o setor de R.H.

Avaliação de Desempenho e Promoção do Colaborador

O que é?

É uma ferramenta de avaliação que tem como foco principal, 

mensurar as qualidades do colaborador e as competências 

desenvolvidas dentro da empresa, em um determinado 

período. Esta avaliação é feita através de um formulário 

que contém características profissionais, onde o 

líder irá marcar alternativas que correspondem as 

atitudes de cada membro de sua equipe. Essa 

avaliação é feita individualmente.

QUEM AVALIA?

O avaliador é o líder imediato do 

colaborador



Estamos certos de que você não terá dificuldades em adaptar-se à sua 

nova vida profissional. O setor de Gestão de Pessoas está à sua 

disposição para ajudá-lo no que for preciso e prestar-lhe 

esclarecimentos sobre eventuais dúvidas. Sua missão como colaborador 

da Casa Vieira começa agora. Seu esforço, somado ao de todos, 

contribuirá para tornar maior o nosso sucesso e o seu em particular.

Seu sucesso profissional depende muito de você, ou seja, de seus 

conhecimentos, atitudes, eficiência, interesse, disposição e, por fim, 

de sua capacidade de assumir maiores responsabilidades.

Desejamos a você um ótimo 

trabalho e muito sucesso!

PARA QUE SERVE?

Esse formulário serve como um feedback para o colaborador, 

pois irá ouvir de seu líder qual seu nível de desempenho na 

empresa.

RESULTADO

O resultado destas avaliações ajudará na promoção do 

colaborador para outro cargo, assim que exista possibilidade.
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