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Mensagem do Presidente

Prezado(a) Colaborador(a),

Tenho o prazer de lançar, após criterioso estudo realizado com a 
participação de profissionais e lideranças internas, o Código de Ética 
e de Conduta Empresarial do conglomerado empresarial SERVIS.

Este documento, elaborado segundo princípios da Ética Científica, 
inspirado na força criadora da Inteligência Suprema que rege 
e harmoniza o Universo, a Natureza e o Ser humano, e na visão 
moderna aplicada aos negócios, consolida nossas crenças e valores, 
explicitando aos nossos profissionais, clientes, fornecedores, 
parceiros e demais partes interessadas as diretrizes que devem 
orientar nossa atuação cotidiana. 

O presente Código de Conduta reafirma o compromisso da Servis 
conquistado ao longo de quatro décadas de existência no que diz 
respeito a relacionamentos internos e externos. 

Por outro lado, pretende-se que seja um roteiro para os nossos 
colaboradores e profissionais na busca de relações, cada vez mais, 
transparentes e harmoniosas.

A implantação deste Código de Ética e de Conduta tem como 
propósito contribuir para o fortalecimento de nossa cultura 
empresarial, voltada para um desenvolvimento sustentável apoiado 
em sólidos princípios éticos.

Por fim, peço que leia, compreenda, tire dúvidas e utilize efetivamente 
esta coleção de regras e preceitos como instrumento valioso para 
o seu exercício profissional, sempre comprometido com as boas 
práticas morais. 

Sejamos, todos nós, multiplicadores incansáveis de uma cultura 
empresarial engajada na fidelização dos princípios éticos.

Atenciosamente,
Luís Eduardo Girão                                                                          
Presidente do Conselho de Administração
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Introdução 

Buscar o grau de excelência em todas as atividades 
das empresas Servis e ter presente que tudo 
pode ser melhorado (seus processos, produtos e 
serviços) é uma de nossas premissas. 

É necessário, pois, que no desafio de alcançar 
nossa missão, seguindo a premissa da excelência, 
nossas ações sejam regidas pelos mais elevados 
padrões de comportamento ético.

Este Código de Ética e de Conduta Empresarial é 
um instrumento voltado à ratificação dos valores 
e princípios que regem o comportamento moral 
dos profissionais das empresas que formam o 
conglomerado Servis. 

Todas as decisões nas empresas do conglomerado 
Servis devem sempre incluir avaliação de natureza 
ética, como forma de aprimorar comportamentos, 
atitudes e ações. As práticas morais se obrigam a 
ser compatíveis com os valores da Empresa com 
vista a construir relacionamentos sólidos baseados 
na confiança mútua.
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VISão EStrAtÉGICA

Missão: Contribuir para a segurança e o bem estar integral de clientes, colaboradores, organizações e 
sociedades, provendo soluções integradas de serviços de segurança, mão de obra e gestão ambiental, 
através de relações sustentáveis e responsáveis.

Visão: Ser referencial de eficiência e reconhecida como especialista na prestação de serviços de 
segurança, mão de obra e gestão ambiental no Brasil.

Valores: Acreditamos em Deus, Ética e moral, Sustentabilidade, Colaboração, Acreditamos no ser 
humano.

• ACREDITAMOS EM DEUS. Deus como uma fonte de ordem no universo, conscientes das leis da natureza 
que refletem no ser humano.

• ÉTICA e MORAL. Ética como princípios e valores e a Moral como prática.

• SUSTENTABILIDADE. Como a capacidade de gerir inteligentemente os recursos.

• COLABORAÇÃO. Como partes de um todo, seja de uma equipe ou toda humanidade, cremos que o 
trabalho deve ter por base o princípio da cooperação em direção ao objetivo comum.

• ACREDITAMOS NO SER HUMANO. Como uma fonte de poderes latentes (disciplina, constância, 
responsabilidade, perseverança) que precisam ser despertos pela força da vontade. 
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APLICAção doS VALorES Ao noSSo 
CotIdIAno

relação da empresa com o colaborador
A Servis se compromete a incentivar a formação 
ética e moral de seus colaboradores trazendo 
sempre para eles referências de seres humanos 
e civilizações que possam servir de exemplo para 
a sua conduta pessoal e profissional, sempre à luz 
do pensamento clássico.

A Servis se compromete com a formação técnica 
de seus profissionais oferecendo cursos na própria 
Empresa por meio do NEC (Núcleo de Educação 
Corporativa) e incentivando a participação dos 
mesmos em graduação e pós-graduação.

A Servis se compromete a garantir aos seus 
colaboradores  oportunidade de crescimento 
profissional dentro da Empresa, utilizando-se dos 
princípios da meritocracia.

Repudiar assédios (moral e sexual), violência verbal, 
gestual ou física, humilhação, constrangimento, 
coação e/ou ameaça.
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relação do colaborador com a empresa

Exercer a atividade profissional manifestando 
competência, comprometimento, transparência e 
adequada conduta e aparência pessoal.

Oferecer sugestões que melhorem a qualidade dos 
processos, produtos e serviços da empresa, de 
maneira a preservar o seu patrimônio, imagem e 
interesses, responsabilizando-se pelo desempenho 
de seu trabalho e pela exatidão das informações 
prestadas, opiniões e pareceres emitidos.

Compromete-se a manter-se, permanentemente, 
atualizado técnica e profissionalmente, contribuindo 
para que esta conduta inspire outros colaboradores.

Agir com idoneidade, justeza, disponibilidade e 
atenção junto às pessoas com as quais se relaciona 
em nome da empresa.  

Não praticar, tampouco tolerar, discriminação de 
pessoas, em razão da  cor, raça, etnia, sexo, idade, 
origem regional, condição econômica, social, 
física, orientação política, religiosa e/ou sexual ou 
qualquer outra condição inerente ao ser humano e 
garantida pelo Estado Democrático de Direito.

Não utilizar o tempo de trabalho e os recursos 
materiais e imateriais da empresa para desenvolver 
atividades de interesse privado.

Não se manifestar em nome das empresas do 
conglomerado Servis, se para tal não estiver 
autorizado e habilitado para tal encargo.
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Preservar o sigilo das informações não divulgadas da empresa e/ou informações privilegiadas ou 
confidenciais, obtidas em decorrência do cargo ocupado e/ou relações de trabalho.

Preservar o patrimônio físico e intangível da Servis, sua integridade e segurança e a dos demais 
profissionais que trabalham nas instalações da empresa.

Preservar, inalterados, documentos, registros, cadastros e sistemas de informação, mantendo sua 
fidedignidade.

Informar à hierarquia superior e ou à área de Recursos Humanos da empresa, fundamentando-se em 
fatos e dados passíveis de comprovação, qualquer situação considerada irregular ou antiética.

Trabalhar sob o efeito de drogas ou álcool será considerada falta grave.

Demonstrar exemplar execução nos serviços de manutenção dos veículos, compreendidos: limpeza, 
adesivagem, placas de sinalização, bem como de fardamentos, equipamentos, proteção da estrutura 
física do ambiente de trabalho e dos demais ativos da empresa, agregando valor ao seu desempenho, 
por meio de ações eficazes e éticas que elevem a produtividade operacional e a reputação da imagem 
que a Servis desfruta nos mercados onde atua.

Conduzir com destreza e cautela os veículos da Servis, respeitando as leis de trânsito; caso contrário, 
será considerada falta grave.
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ConfLItoS dE IntErESSE

Conflitos de interesse são quaisquer situações em que o atendimento às pretensões do colaborador 
possam representar, direta ou indiretamente, impacto adversos aos interesses do Grupo Servis, de seus 
clientes ou de seus fornecedores.

Os colaboradores têm o dever da lealdade, devendo defender os legítimos interesses do Grupo Servis, 
pautando seu comportamento em atitudes que não coloquem em risco a imagem e a segurança 
financeira e patrimonial da empresa.

Seguem abaixo situações prováveis de conflitos de interesse:

a) Possuir proveitos econômicos ou financeiros em concorrente, cliente, distribuidor ou fornecedor, na 
medida em que tal proveito possa influenciar ou parecer influenciar suas ações efetuadas em nome do 
Grupo Servis.

b)  Manter ou contratar parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau – pai, mãe, filhos, irmãos, tios(as), 
avô(ó), bisavô(ó), neto(a), bisneto(a), sobrinho(a) e primo(a) – em que haja uma relação hierárquica, 
direta ou indireta, ou que respondam ao mesmo superior imediato. Para os efeitos deste Código são 
considerados também os parentes por afinidade, a saber: cônjuge, companheiro(a), genro, nora, sogro(a), 
padrasto, madrasta, enteado(a) e cunhado(a).

c)  Valer-se do cargo para obter vantagens pessoais, para si ou para colegas, com entidades financeiras 
que transacionem com o Grupo Servis.
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relação com os clientes

Incentivar o relacionamento duradouro e de 
confiança mútua com os clientes, adotando 
postura que imprima respeito e honestidade, com 
observância dos princípios e normas pertinentes 
aos direitos do consumidor.

Oferecer serviços e produtos de qualidade, 
confiáveis, sedimentados no cumprimento dos 
acordos estabelecidos e revitalizados pelo diálogo 
transparente e contínuo.

Ser proativo no atendimento das necessidades 
dos clientes, atendendo às suas demandas de 
forma ágil e eficaz. Prometer e não cumprir será 
considerada falta grave.

Prestar informações completas, claras e em tempo 
hábil, mantendo igualdade de tratamento, sem 
fazer distinção e/ou concessão de privilégio movida 
por interesses e ou sentimentos de cunho pessoal.
Manter em total sigilo as informações obtidas 
do cliente em decorrência do relacionamento de 
negócio.

Abster-se de qualquer prática de corrupção, 
seja em favorecimento da própria Servis ou em 
benefício pessoal.

Estar consciente de que a permanência de 
determinado cliente em nossa carteira depende 
única e exclusivamente da competência, eficácia e 
qualidade de nossos serviços.
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relação com os fornecedores de bens e serviços

Contratar, a melhor preço, fornecedores que possam atender o padrão de qualidade da Servis e que estejam 
afins com este código.

Abster-se de contratar fornecedores que utilizem mão de obra infantil, que coloquem seus trabalhadores em 
situações degradantes e que não cumpram os ditames da legislação trabalhista, previdenciária e demais 
leis vigente no País.

Abster-se da submissão a oferecimento e/ou recebimento, para si, familiares ou terceiros, de qualquer 
tipo de vantagens provindas de pessoas, empresas, organizações, entidades ou grupos que mantenham 
relações ou que tenham interesses comerciais com as empresas Servis

Privar-se de prestar qualquer favor ou serviço remunerado a fornecedores de bens ou serviços com os quais 
se mantenha relação, por força de atividades por elas desenvolvidas nas empresas do conglomerado Servis.

Cumprir ou fazer cumprir, integralmente, as obrigações contratuais assumidas com fornecedores e exigir 
que também cumpram os compromissos assumidos com a Servis.

Considerar como fator de decisão, na escolha dos fornecedores, o fato destes aplicarem parte do lucro em 
projetos de alcance social que beneficiem diretamente a comunidade onde atuem.

Abster-se de qualquer prática de corrupção, seja em favorecimento da própria Servis ou em benefício pessoal.
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relação com os sindicatos e entidades 
classistas

Reconhecer as entidades sindicais e associações 
de classe como representantes legais dos 
empregados, seguindo práticas e orientações da 
empresa.

Manter contato direto com nossos colaborares 
na condução de assuntos que envolvam relações 
trabalhistas, com o objetivo de solucionar 
eventuais impasses e, principalmente, prestar 
esclarecimentos necessários à manutenção 
de uma relação de total transparência entre as 
empresas Servis e o colaborador, e entre a Servis 
e os Sindicatos.

Procurar dialogar, a despeito das tensões geradas 
por qualquer situação, na busca de soluções 
que atendam a todos os envolvidos, tendo como 
princípio uma relação pautada pela legalidade, 
credibilidade, transparência e respeito mútuo.

Observar, rigorosamente, o padrão de 
comportamento ético e moral adotado pelo 
conglomerado Servis, a partir do seu representante 
nas negociações colegiadas promovidas no âmbito 
do Sindicato Patronal, posicionando-se firmemente 
contra decisões que não contemplem plenamente 
tratamento justo e ético, de acordo com os valores 
da Empresa.
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relacionamento com os sócios proprietários
Zelar pela imagem e patrimônio dos sócios proprietários, incluindo-se os ativos de sua responsabilidade como: 
veículos, fardamentos, equipamentos, estrutura física e demais ativos da empresa.

Manter em sigilo fatos confidenciais a que se tenha acesso, de modo a preservar, dentro da legalidade, os 
interesses da empresa e dos sócios proprietários.

relação com os parceiros de negócios
Agir de forma honesta, leal e transparente, incentivando a adoção, pelos parceiros escolhidos, dos princípios de 
conduta deste Código, para que as relações se desenvolvam de forma duradoura e saudável.

relação com as comunidades e com a sociedade
Manter canais permanentes de comunicação e diálogo com as comunidades onde se atua, com o objetivo de 
prevenir, monitorar e controlar eventuais impactos resultantes de ações desenvolvidas pela empresa quando da 
prestação de serviços e/ou comercialização de produtos.

Valorizar e apoiar projetos que orientem o ser humano quanto à finalidade da vida e que estimulem o homem 
para a construção de si mesmo, através do desenvolvimento das virtudes e da consciência de um ser divino 
que rege o universo.

Valorizar e apoiar, na medida do possível, projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e a justiça 
social, respeitando os valores culturais de cada localidade.

Incentivar os colaboradores das empresas Servis ao engajamento às ações coletivas voltadas para a formação 
da cidadania nas comunidades onde desenvolvem seu trabalho, incentivando inclusive o trabalho voluntário.
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relação com órgãos governamentais e reguladores

Respeitar e cumprir as diretrizes dos órgãos governamentais e prestar informações precisas, transparentes 
e completas.
Atender com presteza, rapidez e transparência, sempre que razoáveis e fundamentadas no interesse coletivo, 
as solicitações do poder público, seus agentes reguladores e fiscalizadores.
Adotar elevados padrões de honestidade e integridade em todos os contatos com administradores e funcionários 
do setor público, repudiando qualquer espécie de prática de corrupção, mesmo que beneficie a própria Servis.
Acatar e contribuir com o sistema de fiscalização e controle dos poderes públicos.

relação com o meio ambiente

Promover a conscientização dos profissionais das empresas Servis de que somos parte da natureza e que, 
portanto, devemos contar com a participação de todos para sua preservação, defesa e valorização.
Utilizar racionalmente e de forma sustentável os recursos naturais renováveis e não renováveis, o uso de 
materiais e equipamentos recicláveis e/ou reutilizáveis, adotando, quando necessário, campanhas educativas 
que promovam o engajamento dos colaboradores e da sociedade.
Promover a defesa e conservação do meio ambiente por meio de ações múltiplas e exemplos junto à comunidade 

local, no âmbito da iniciativa privada e/ou sob a orientação de autoridades governamentais.

relação com o mercado e os concorrentes
Primar pelo exercício da civilidade no relacionamento com a concorrência. 

Participar ativamente da concorrência de forma justa e leal, baseada em princípios éticos, segundo as normas 
e legislações aplicáveis, repudiando a prática da corrupção, seja em favorecimento da própria Servis ou em 
benefício pessoal.
Utilizar práticas comerciais que respeitem as leis e os bons costumes.
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relacionamento com a mídia
Manter relacionamento respeitoso, transparente e independente com as organizações midiáticas, estabelecendo 
— de acordo com o nível de autorização e de habilitação — canais de diálogo para divulgação de informações 
que inspirem credibilidade e confiança.
Abster-se de veicular informação inverídica, especulativa, incorreta ou sigilosa, sobre atividades e assuntos da 
empresa.
Buscar a valorização da imagem da Servis com base em princípios éticos que objetivem ao bem-estar coletivo 
e à responsabilidade social, no tratamento da informação como um todo.

CoMISSão dE ÉtICA E ouVIdorIA 

À Comissão de Ética da Servis compete a divulgação e implementação deste Código e da gestão da Ouvidoria.
Será a Comissão de Ética formada por três membros titulares, escolhidos pelo Conselho de Administração, 
com mandato de dois anos, preservando o sigilo sobre quaisquer informações a que tenham acesso, não 
importando o meio de divulgação. 
Os membros da Comissão de Ética não serão remunerados pelo exercício de suas atividades na Comissão. Os 
trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prioritários, relevantes e consignados em registro funcional.
Compete à Comissão de Ética analisar as ocorrências de descumprimento deste Código de Conduta e decidir 
pela abertura de processo de apuração de desvio disciplinar com o apoio das áreas internas competentes, de 
forma a assegurar a manutenção do padrão de conduta e de ética nas empresas Servis, segundo princípios e 
valores fundamentais que regem a organização
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PEnALIdAdES

A violação do presente Código de Ética e de Conduta Empresarial ensejará a aplicação de sanções 
disciplinares ao infrator, independentemente do nível hierárquico que detenha, com base na legislação 
trabalhista, civil ou criminal, conforme o caso.

As condutas consideradas, em princípio, não éticas, serão apuradas pela Comissão de Ética que elaborará 
relatório específico e o submeterá à consideração e decisão do corpo diretivo da empresa.

As avaliações e sanções aplicáveis serão definidas de acordo com a gravidade de cada violação, podendo 
resultar em cartas de advertência, suspensão e até desligamento.

A gestão deste Código caberá à Comissão de Ética, ficando a seu cargo avaliar, periodicamente, seu 
conteúdo e, quando necessário, propor à Diretoria Executiva as modificações pertinentes.

Canal de Ouvidoria para acesso de críticas, sugestões, denúncias e reclamações
A Ouvidoria é o canal disponibilizado para o cliente, colaborador, fornecedor, parceiro ou qualquer outra 
parte interessada apresentar críticas, sugestões, reclamações, relatar fatos e fazer denúncias referentes 
a temas tratados neste Código.

Fica assegurado aos que utilizarem este Canal, total sigilo e confidencialidade. 

Acesso à ouvidoria: etica@servis.com.br
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ConSIdErAçõES fInAIS 

Sobre o uso de armas de fogo

O vigilante habilitado para o uso de arma de fogo deve usá-la somente em caso extremo.
A Servis investirá na capacitação dos seus vigilantes, além da determinada por lei, para que façam o uso 
da arma de maneira consciente. Estará atenta no momento da implantação dos clientes para incentivar 
o uso de armas não letais, sugerindo sempre que possível a implementação de serviços sem uso da 
arma de fogo.

Relativas à defesa da vida desde a concepção até a morte final

Os funcionários da Servis devem saber que a empresa tem posição firme contra o aborto e se compromete 
a esclarecer a seus colaboradores através de ações e campanhas sobre o assunto. 

Relativas ao posicionamento contra as drogas e a sua legalização

Sabemos que a maior causa da violência urbana que existe hoje no país é por causa das drogas que 
avançam em nossa sociedade. A Servis acredita que o combate à droga tem que haver em todas as 
esferas, especialmente nas escolas por meio do exercício da cultura da Paz interior que é importante 
para a construção da Paz social. A valorização da família também é um caminho seguro, alinhada à 
educação com base em valores humanos. 

A Servis concebe que a legalização das drogas, como a maconha, é uma porta de entrada para o 
consumo de outras drogas ilícitas, por isso o conglomerado não concorda com incentivo à legalização 
das drogas no país.



SobrE A AdESão dEStE CódIGo dE ÉtICA

Espera-se que haja um esforço de todos quanto ao atendimento de todos os princípios explícitos neste 
documento.

A Servis nomeará a cada biênio um comitê de ética, cujos integrantes, não remunerados, farão a 
avaliação dos casos levados ao conhecimento da ouvidoria.

Uma vez comprovada a irregularidade a Servis tomará as medidas administrativas ou legais cabíveis.

Acreditamos, firmemente, que com este instrumento, e o esforço de todos em fazer valer este instrumento, 
estaremos contribuindo para uma sociedade mais justa.
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tErMo dE rESPonSAbILIdAdE, CoMProMISSo E rECEbIMEnto do 
CódIGo dE ÉtICA dE CondutA EMPrESArIAL dA SErVIS

Declaro que, nesta data, recebi exemplar do Código de Ética e de Conduta Empresarial das empresas 
pertencentes ao Conglomerado SERVIS. 
Dele fiz atenta leitura tomando plena ciência do que se contém 
e concordo com o conteúdo textual, razão por que, neste ato, assumo o compromisso de cumprir e fazer 
cumprir fielmente as orientações expostas, zelando pela observância integral e 
permanente deste documento.
Na hipótese de surgirem eventuais dúvidas, fico, desde já, ciente de que devo recorrer à Gerência ou 
Coordenadoria a que estou subordinado para obter os esclarecimentos que 
porventura se façam necessários.
Finalmente, declaro que tenho pleno conhecimento de que o presente Termo de Compromisso será 
anexado à minha fé de ofício funcional junto o setor de Recursos Humanos 
do Conglomerado Servis.

Nome: _____________________________________________________________
Matrícula: __________________________________________________________
Gerência: __________________________________________________________
Unidade: ___________________________________________________________
Local e data: ________________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________________






