
TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



Este material tem por objetivo divulgar a importância do PROGRAMA DE COMPLIANCE 
DO GRUPO SERVENG ao público em geral, apresentando os princípios que constituem o 
nosso CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA e contribuindo para a adoção de BOAS PRÁTICAS, 
que acreditamos serem fundamentais à sustentabilidade e ao futuro da empresa.

É muito importante que você sempre consulte o nosso CÓDIGO em caso 
de dúvidas, para que possamos conduzir nossos negócios de modo seguro e 
íntegro. O conteúdo completo para ampla consulta está disponível no 
endereço eletrônico: www.serveng.com.br/compliance.

UMA EMPRESA DE VERDADE



Como se 
fala isso? 

E você nunca 
ouviu falar 
disso? 

É Compliance!
COM – PLAI – AN – CE, 
com um som de “ai” 
bem no meio da 
palavra, isso 
porque essa é uma 
palavra em inglês. 

Mas o que é 
esse tal de 
Comprice? 
Compleice? 
Comprace? 

Negócio 
complicado 
esse aí! 

compliance
transparência para todos

“Faça parte! Toda boa
conduta merece ser

compartilhada.”

Não! Eu acho que não. 
Mas é o que afinal?

É promoção? Vai 
ter sorteio? 
Disso eu gosto!!! 

Não é sorteio e nem 
promoção. Mas é 
muito importante pra 
empresa e pra gente. 

Deixa que eu te explico!



Nadinha de nada! PADRÃO 
CORRETO DE ÉTICA E CONDUTA? 
Onde eu uso isso?

Calma, que vou te explicar 
de outro jeito, veja bem, 
toda empresa tem regras 
e elas devem ser seguidas 
para garantirmos o bom 
funcionamento de tudo que 
acontece na companhia. 

Pois então me explica aí rapaz, 
desembucha que sou todo ouvidos!

Então, primeiro, vou te falar 
sobre o que é esse tal de 
Compliance, no geral. Presta 
atenção e escuta aí: “Compliance 
significa atuar de acordo com
as normas e os regulamentos
da empresa, com o objetivo de 
atender a um PADRÃO CORRETO DE 
ÉTICA E CONDUTA”. E aí, entendeu? 

Isso eu entendi! 

São aquelas 
regrinhas de 
como fazer isso 
ou fazer aquilo, 
que mostraram 
quando a gente 
entrou aqui pela 
primeira vez?

Sim, algumas 
daquelas regras 
fazem parte de 
Compliance, mas
não é só isso e tem 
muito mais coisas 
envolvidas. Tipo 
quando você NÃO 
segue uma regra
da empresa, o que 
acontece? Ou 
quando VÊ ALGO 
ERRADO no local
de trabalho, o que 
você faz? Como e 
com quem falar 
nessas horas? 



Eu sei e pode até 
parecer complicado, 
mas na verdade é 
simples, principalmente 
quando a gente busca 
o entendimento e 
começa a usar em 
nosso dia a dia.  

Nossa, rapaz, 
isso tá 
parecendo muito 
complicado! 

Pode até ser, 
mas acho que 
não vou precisar 
disso não! Você que pensa! 

Afinal, você já usa 
o Compliance no seu 
dia a dia, quando 
cumpre seu horário 
de trabalho 
direitinho. Quando 
não traz atestado 
sem ter necessidade, 
e até quando cuida 
da sua segurança e 
dos seus colegas 
de trabalho. 

É mesmo? Ah, então eu já tô 
dentro das regras. MAS POR 
QUE UM NOME TÃO FEIO, DIGO, 
COMPLICADO?

Sim, isso mesmo, 
você já tá seguindo 
o Compliance e ele 
tem esse nome por 
ser uma palavra 
que tem origem no 
verbo em inglês. 
Mas você também 
pode pensar como 
“integridade” ou 
“conformidade”. Daí, 
faz mais sentido e 
fica mais fácil de 
entender. 



Hum, então ele 
absorve muita 
coisa mesmo!? 

Sim, o termo Compliance 
tem um conceito bem 
amplo e envolve também 
as questões de ética. 
Você viu o que 
aconteceu esses dias 
com gente sendo 
demitida de outra 
empresa, porque estava 
fazendo coisa errada 
fora do trabalho? 
Assediando as pessoas? 
Ofendendo os outros?

Verdade, amigo, 
você tem toda 
razão e até que 
fica mais bonito 
(rs!). Mas por 
que a empresa 
resolveu falar 
disso agora? 

É mesmo? 

Sim! E o Grupo 
Serveng sempre 
seguiu os 
padrões corretos 
de ética e 
conduta, o que 
estamos fazendo 
agora é deixar 
isso de maneira 
transparente e 
completa para 
todos!

Na verdade,
as iniciativas
de Compliance já 
existem no Grupo 
Serveng desde 2013. 
E FOI ATRAVÉS DELE 
QUE NOSSO CÓDIGO 
DE ÉTICA E CONDUTA 
FOI CRIADO E, AGORA, 
ESTÁ SENDO 
REFORMULADO.



O Código de Ética e 
Conduta representa como 
todos nós devemos agir 
em nome do Grupo 
Serveng. São os nossos 
princípios, representados 
em um documento!

Peraí! Você havia 
dito algo sobre 
Código de Ética e 
Conduta? O que 
isso quer dizer? 

Mas isso veio para 
facilitar a minha vida ou 
não? Porque não gosto 
de coisas complicadas! 

Fica tranquilo que vou descomplicar rapidinho!
Esse Código trata basicamente do nosso
modo de atuar, e foi totalmente criado com
base nos valores éticos da empresa. Tudo
isso com base na TRANSPARÊNCIA.

Sim, é mesmo bem 
legal. quer ver um 
bom exemplo na 
prática? Quando você 
educa os seus filhos 
para eles serem 
corretos, não fazerem 
mal a ninguém, não 
trapacear, etc. O 
Código é parecido com 
isso, é sobre como 
devemos agir no 
Grupo Serveng. 

Transparência? 
Hum, isso me 
parece algo 
bem bacana! 



Exatamente, pois 
devemos ser honestos 
em tudo! E tratar 
nossos colegas de 
trabalho de modo 
correto, sem xingar, 
gritar, brigar ou 
desrespeitar. E, agora, 
temos a Área de 
Compliance, com a qual 
podemos contar no 
caso de termos alguma 
dúvida ou se alguém 
estiver fazendo algo 
de errado.

Agora tô 
entendendo! E 
é por isso que 
o lema do tal 
do Compliance 
se chama: 
“TRANSPARÊNCIA 
PARA TODOS”?

O nosso Código também 
envolve as boas práticas, 
que são o modo correto 
de fazer as coisas dentro 
e até mesmo fora da 
empresa. Por exemplo, 
você gritaria ou 
desrespeitaria o seu 
filho? Ou a sua esposa?
É claro que não! Então 
devemos ser igualmente 
respeitosos com o 
pessoal do trabalho. 

E o que mais tem nesse Código aí?  

Ah, acho que 
agora estou 
começando a 
entender! 

Bom, o nosso Código, 
além de falar sobre a 
nossa conduta no 
trabalho e também fora 
dele, foi dividido em dez 
princípios éticos para 
que possamos entender 
melhor. 



Você disse 
que tem dez 
o quê? 
Princípios? 
“Vixe Maria”, 
o que isso 
quer dizer?

Relaxa! Os princípios 
éticos foram criados 
para facilitar a 
compreensão e a 
aplicação na prática das 
normas e regulamentos 
da empresa. Assim, você 
vai conhecendo aos 
poucos cada item e pode 
se concentrar no 
princípio de maneira 
mais individualizada. 
Lembrando que todos 
são importantes, ok? 

Vou te contar 
quais são eles, 
presta atenção 
pra não perder 
nenhum!

01. Comprometimento: compromisso da alta administração
02. Responsabilidade: condutas dos nossos colaboradores
03. Honestidade: gestão financeira
04. Ética: conflitos de interesses
05. Parceria: relações com terceiros
06. Solidez: responsabilidade com o setor público 
07. Excelência: concorrência justa
08. Respeito: tratamento com usuários de serviços públicos
09. Confiança: proteção de dados e confidencialidade
10. Motivação: escalamento e linha ética



Sim, direta ou 
indiretamente, todos 
esses princípios nos 
orientam sobre a 
execução do nosso 
trabalho. Por 
exemplo, você sabia 
que devemos sempre 
informar o QSMS* 
sobre toda e 
qualquer condição 
insegura ou situação 
que possa colocar em 
risco a vida de outro 
colega? 

*Área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Nossa, quanta 
coisa! E O QUE 
TUDO ISSO tem 
a ver comigo, 
ou melhor, 
com o nosso 
trabalho?

Isso mesmo! Quer ver 
outro exemplo?
quando presenciamos 
uma situação de 
humilhação, intimidação, 
constrangimento ou 
abusos de qualquer 
natureza, nós podemos 
e devemos relatar à 
Linha Ética, para que o 
Comitê de Ética possa 
ser acionado e tomar 
providências!

Rapaz, isso aí faz muito sentido mesmo! 

Pois é! E tem mais, 
sabia também que é 
proibido oferecer 
qualquer espécie 
de pagamento, 
presentes ou 
brindes a um Agente 
Público para trazer 
alguma vantagem 
indevida ao Grupo 
Serveng? Pois, 
afinal, todo tipo de 
suborno é 
absolutamente 
nocivo à empresa e 
para nós também!

Tô entendendo, 
rapaz, cê tá 
abrindo minha 
mente. Lembrei 
agora de um caso 
que um colega me 
contou e que 
aconteceu na obra 
da empresa que ele 
trampa. Os caras 
mexeram com uma 
mulher na rua e 
isso deu um 
problemão. Tamanha 
falta de respeito!!!



Isso mesmo, 
nossos princípios 
são importantes 
para Trabalharmos 
com mais qualidade, 
comprometimento, 
responsabilidade, 
honestidade, ética, 
parceria, solidez, 
excelência, 
respeito, confiança 
e motivação. 

Agora, tô realmente 
vendo a importância 
desse Compliance. 
Ainda mais hoje, com 
um monte de gente 
importante na cadeia, 
empresa grande 
quebrando e gente 
perdendo o 
emprego... Realmente, 
não podemos fazer 
isso na nossa 
empresa, não!

É isso aí, agora vi vantagem 
nesse Compliance!

E tem muito mais 
informações no site, 
acessa lá quando 
você tiver um 
tempinho e dá uma 
olhada! Você vai 
gostar, viu?

www.serveng.com.br/compliance



Ah, eu já ia me esquecendo de algo 
tão importante. Não posso deixar 
de te contar sobre a Linha Ética. 
Se você tiver alguma preocupação 
de que estão violando alguma 
regra ou prejudicando você ou o 
Grupo Serveng, nela você pode 
registrar o seu relato por 
telefone, e-mail, via internet, pelos 
correios, tudo de forma anônima, 
ou até mesmo pessoalmente.

Mas essa linha é
de confiança? Posso 
falar sem medo
de ser demitido?

Posso contar tudo 
que vejo de errado 
mesmo? 

Claro que pode! O 
seu anonimato está 
garantido e, além 
disso, o Grupo 
Serveng não tolera 
qualquer medida de 
retaliação àqueles 
que, de boa-fé ou 
com uma razoável 
convicção, 
registrarem 
relatos à Linha 
Ética.  Isto também 
é ser Compliance!



Linha Ética
do Grupo Serveng: 

Por e-mail:

 linhaeticaserveng@denuncieonline.com.br
 

Por telefone, no horário comercial:

 0800 878 3063 (ligações gratuitas) 

Por Intranet ou Internet, acesse:

 www.serveng.com.br/compliance

Via correios:

 Caixa Postal: 14.213 - CEP 02113-970 ou Rua Dep.  
 Vicente Penido, 255 - Vila Maria - São Paulo - SP  
 CEP: 02064-120 - A/C Linha Ética (Somente a Área  
 de Compliance terá acesso ao conteúdo).

Pessoalmente:

 Rua Vicente Penido, 255 – Vila Maria – São   
 Paulo/SP – CEP 02064-120. Procurar diretamente  
 a Área de Compliance durante o horário   
 comercial, sem necessidade de agendamento   
 prévio.



Rapaz, hoje você me deu 
uma aula de bons modos 
(rs!). Digo, de bons 
exemplos para o nosso 
trabalho. Eu tô até falando 
inglês, escuta só:

COM - PLAI – AN – CE

Valeu amigo!

Imagina!

Conhecimento bom é 
conhecimento compartilhado! 

Agora, vamos trabalhar e 
colocar em prática todo 
esse aprendizado!
 
#Partiu!!!!!!!!



Agora que você 
já sabe o que é 
Compliance e 
como aplicá-lo 
em seu dia a dia, 
faça sua parte!

Afinal, toda boa conduta 
merece ser compartilhada!  



UMA EMPRESA DE VERDADE

www.serveng.com.br/compliance


