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01.0 - NOSSA HISTÓRIA
A SBR é uma das maiores empresas do país na gestão integrada de
resíduos sólidos. É referência na gestão de resíduos da construção civil.
Nasceu para preservar o meio ambiente e ampliar a sustentabilidade nas
cidades onde os serviços são contratados. O primeiro passo foi
reaproveitar o entulho e outros resíduos que antes eram jogados em ruas e
mananciais. Trabalho que constrói um mundo melhor com os materiais
gerados em suas plantas. Os agregados produzidos como areia e brita são
reaproveitados em obras públicas e privadas gerando economia.
Realizamos ainda outros serviços:

Implantação e Operação de Sistema de Controle de
Geração e Movimentação de Resíduos;
Fiscalização Com Agentes de Campo;
Reciclagem e Beneficiamento de Passivos Ambientais;
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos;
Implantação e Gestão de Usina de Reciclagem de RCD;
Implantação e Gestão de Ecopontos e PEVs;
Confecção e Venda de Artefatos;
Produção e Venda de Agregados Reciclados;
Gestão e Tratamento de Poda e Capina;
Gestão e Tratamento de volumosos;

Transbordo Com Tratamento e Destinação de RSU;
Geração de CDR;
Educação Ambiental.

Hoje a SBR está instalada em Jundiaí, Valinhos, Jaguariúna, em São Paulo e
Canoas no Rio Grande do Sul.
Nas nossas usinas é proibido o uso de câmeras fotográficas o que inclui os
smartphones dotados de câmeras digitais. Prezamos pela segurança.
Por isso, durante sua visita, fique sempre acompanhado. Use todos os EPI’s
indicados pela segurança. A análise é feita de acordo com o local visitado.

02.0

Missão
É o propósito de a
empresa existir. É sua
razão de ser.

Visão
É a situação em que a
empresa deseja chegar
(em período definido de
tempo).

Valores
São os ideais de atitude,
comportamento e resultados
que devem estar presentes
nos colaboradores e nas
relações da empresa com seus
clientes,
fornecedores
e
parceiros.

02.1

MISSÃO

“Prover soluções na gestão
integrada de resíduos sólidos,
com
foco
na
inovação,
reciclagem e valoração dos
resíduos, agregando valor,
economia e sustentabilidade
aos nossos clientes.”

02.2

VISÃO

“Ser amplamente reconhecida
pela excelência na reciclagem
e valoração de resíduos
sólidos, atuando com respeito
à sociedade e ao meio
ambiente."

02.3

Valores

“Integridade:
Agir
com
honestidade,
integridade e ética em tudo o que fazemos.”
“Foco no Cliente: Satisfazer nossos clientes
com materiais e serviços de alta qualidade
com foco na excelência de nosso
atendimento.”
“Meio Ambiente: Respeitar o meio ambiente
através da reciclagem garantindo recursos
para as futuras gerações.”
“Qualidade e Segurança: Incorporar e aplicar
tecnologias de ponta para garantir a
qualidade de nossos materiais e serviços com
segurança de nossos colaboradores.”
“Resultados: Produzir resultados crescentes
e duradouros para os nossos investidores.”
“Social: Promover ações sociais que
incentivem e proporcionem integração junto
a sociedade.”

03.0 - O QUE É O
CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA?

Este Código define o
modo como a SBR age em
relação à sociedade e o
que espera de cada um
dos seus colaboradores,
independentemente
de
seu cargo ou função.

04.0 - QUAIS OS
OBJETIVOS DESTE
CÓDIGO?

•Servir de referência individual e coletiva para as
atitudes e o comportamento dos colaboradores, para
que todos sigam os mesmos valores e padrões de
conduta.
•Orientar o relacionamento com seus colaboradores,
clientes, acionistas, fornecedores, parceiros, mercado,
concorrentes, poder público e sociedade em geral.
•Servir de guia para as atividades da empresa em
relação ao meio ambiente e às comunidades onde
estão presentes.
•Fortalecer a imagem interna e externa da SBR e de
seus colaboradores, caracterizando suas atitudes
como éticas, sérias, legais e comprometidas com o
bem comum.

A todas as pessoas que são colaboradores na SBR, no
desempenho ou não de suas funções, no que diz
respeito:

05.0 - A QUEM SE
APLICA?

•Ao comportamento, atitudes e atos individuais.
•Às relações externas com acionistas, fornecedores,
clientes, parceiros, mercado, associações de classe,
sindicatos, concorrentes, organizações do terceiro
setor entre outros.
•Às atividades em relação ao poder público, em todos
os níveis.
•Às atividades em relação ao meio ambiente.
•Ao relacionamento da SBR e de seus colaboradores
com a sociedade em geral.

06.0 - Colocando em Prática Diretrizes
Cabe aos gestores garantir
que seus colaboradores
conheçam e apliquem os
preceitos deste Código,
assim como as políticas e
normas da SBR.

No caso de dúvidas sobre o
melhor caminho ou atitude
a seguir, os colaboradores
devem consultar o Código
de Ética e Conduta ou o
superior imediato.

Os conflitos de natureza ética, desvios de conduta e
eventuais relatos ou denúncias sobre a não observância
deste Código devem ser encaminhados ao R.H.

E-mail para denúncias:

gestaodepessoas@sbrreciclagem.com.br

Nenhuma medida será tomada contra um
colaborador que, atuando conscientemente e
de boa-fé, relatar supostas violações deste
Código.

Caberá ao Comitê de Conduta e Ética, o
acompanhamento das questões recebidas,
bem como as apurações e pareceres para
validação das sanções aplicadas no caso de
não cumprimento das normas contidas
neste Código.
Imagem: http://www.canva.com

A DENÚNCIA não
poderá ser anônima.
O procedimento de apuração
será tratado com sigilo.

As Sanções podem variar de advertência,
suspensão ou demissão, até mesmo por
Justa Causa, dependendo da gravidade da
violação.

07.0 - Ideias e Sugestões

Todos os colaboradores são convidados a apresentar ideias e
sugestões que visem à melhoria contínua deste Código de Ética e
Conduta e ao aprimoramento da prática da conduta empresarial da
SBR. As sugestões devem ser depositadas na "caixa de sugestão"
fixadas nas unidades.

08.0 - GESTÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E
CONDUTA
A gestão deste Código de Ética e Conduta cabe à Diretoria e
Gerentes da SBR, que têm como tarefas:

Avaliar continuamente as
normas contidas neste
documento
e,
se
necessário, recomendar
as devidas atualizações.

Deliberar sobre dúvidas
de interpretações.

Disseminar proativamente
os padrões de conduta e
estimular a adequação das
práticas,
políticas
e
procedimentos
aos
princípios éticos da SBR.

09.0 - Relações da SBR
com colaboradores

As relações com os
colaboradores
serão
conduzidas de acordo com
as seguintes premissas:

•Propiciar a igualdade de oportunidades de trabalho para todos;
•Respeitar a diversidade, sem discriminação de qualquer espécie (raça, sexo, religião,
idade, classe social, orientação sexual, incapacidade física, nacionalidade entre outras);
•Promover o desenvolvimento profissional;
•Recrutar, manter e treinar pessoas preparadas, eficientes e talentosas. A evolução
profissional depende do desempenho individual, da dedicação, do comprometimento;
•Estimular o respeito, a colaboração nas relações profissionais e o trabalho em equipe;
•Não admitir o uso de cargo ou função para criar qualquer tipo de constrangimento;
•Não utilizar trabalho infantil ou análogo à escravidão;

•Repudiar e punir ações de assédio moral (qualquer conduta abusiva: gesto, palavra ou
comportamento, que por sua repetição ou sistematização, exponha a situações
humilhantes, degradantes e que impliquem violação da dignidade ou integridade
psíquica ou física) e sexual (coerção de caráter sexual);
•Assegurar o mais elevado padrão social, respeito humano e profissional no
relacionamento entre os colaboradores. Nesse sentido, são vedadas operações de
empréstimos pessoais entre colaboradores, jogos de azar, e quaisquer outras situações
que possam colocar em risco o ambiente de trabalho;
•Respeitar a livre associação, reconhecendo as entidades sindicais como
representantes legais dos colaboradores e buscando o diálogo constante para a
solução de conflitos de natureza trabalhista ou sindical;

•O tratamento com igualdade de condições, especialmente nas contratações e
promoções, sendo a ascensão profissional dos colaboradores pautada na competência
individual e meritocracia, não devendo ser utilizados critérios de favorecimento ou que
envolvam qualquer tipo de discriminação;
•No que se refere à relação de parentesco entre colaboradores, não é permitido manter
ou contratar parentes ou pessoas relacionadas;
•Não será permitido contratação de colaboradores de empresas coligadas, salvo com a
autorização da diretoria;
•O mesmo se dá para os relacionamentos afetivos entre colaboradores. As relações
afetivas, em qualquer grau, não devem ser objeto de relações de subordinação, direta ou
indireta, de modo a evitar conflitos de interesses. Portanto, todas as relações existentes
na data da admissão ou que ocorram durante a vigência do contrato de trabalho, devem
ser reportadas, avaliadas e tratadas junto às áreas de Recursos Humanos.

10.0 - Meio Ambiente do Trabalho Saúde e Segurança do Trabalho
O direito ao meio ambiente do trabalho
equilibrado é um direito fundamental, por essa
razão, a SBR tem compromisso em manter
condições de saúde e segurança do trabalho,
sustentado nos princípios da prevenção e
precaução, para garantir o menor risco possível
às atividades e priorizar a integridade dos
colaboradores.

A adesão às normas gerais de saúde
preventiva e segurança é obrigatória e os
colaboradores devem usar corretamente os
Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.s),
bem como, participar de treinamentos e
atividades
de
orientação
específicas,
demonstrando
permanente
atitude
de
prevenção para com acidentes.

11.0 - Conduta dos colaboradores
O que a SBR espera de seus colaboradores:
Que observem o cumprimento deste Código;
Que ajam com respeito a todas as pessoas,
independente do setor, cargo ou posição
ocupada;
Que zelem por sua aparência pessoal,
trajando-se de forma condizente à função
desempenhada.

12.0 - Uso de
drogas e álcool

É
expressamente
proibido
nas
dependências da SBR: a ingestão de
bebidas alcoólicas e consumo de drogas,
como também a entrada ou permanência
de indivíduo em estado de embriaguez, ou
sob efeito de drogas.

O uso de álcool e de drogas ilícitas,
compromete a atuação profissional, além
de prejudicar gravemente a vida de seus
usuários, perturbar o ambiente de trabalho
e causar situações de risco ao trabalhador e
aos demais.

13.0 - Conflito de Interesses

As atividades dos colaboradores e suas relações pessoais não devem
conflitar com os interesses da SBR.
Por essa razão ao colaborador, cabe observar as seguintes condutas:

•Não é permitido usar o nome da SBR, cargo, função, atividade, facilidades, posição e
influência para obter benefícios ou vantagens pessoais, inclusive a familiares,
parentes, “ex-parentes” ou pessoas relacionadas;

•Não poderá deixar relações pessoais influenciarem a tomada de decisão em relação
a clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes;

•Não é permitido prestar serviços para empresas fornecedoras, clientes,
concorrentes e outras que apresentem conflito de interesse;

•Não é permitido comercializar mercadorias, bens e serviços no ambiente de
trabalho;

•Tem o dever de comunicar, à Direção da SBR, caso mantenha atividades profissionais
paralelas à desenvolvida na empresa, mesmo que em horários complementares (a
exemplo de função de magistério). Essas atividades, em horários não coincidentes com
sua jornada na empresa, são permitidas e não constituem infração ao Código, desde que
formalmente comunicadas;

•Também deve comunicar, à Direção da SBR, caso qualquer empresa de sua
propriedade, de seus familiares, parentes, "ex-parentes" ou pessoas de seu
relacionamento próximo for prestar serviços ou estiver sendo objeto de transação ou
negociação com empresas do Grupo;

•Deve obter autorização prévia, de acordo com políticas específicas, para exercer
qualquer atividade em nome da Empresa, ou utilizar seu nome ou suas instalações.

14.0 - Presentes,
Brindes e Prêmios
Diretrizes que devem ser
observadas nas
negociações e no
relacionamento com
clientes, fornecedores,
órgãos governamentais,
comunidades e outros:

•Não é permitido oferecer pagamentos, vantagens, favores,
presentes (exceto brindes promocionais de pequeno valor ou
sem valor comercial), descontos especiais ou outros benefícios,
conforme estabelecido nas políticas de antissuborno e
anticorrupção e de brindes e hospitalidade;
•É admitido o pagamento de despesas envolvidas em relações
empresariais, como refeições, eventos, transporte e estada,
desde que realizadas de acordo com a política de brindes e
hospitalidade;
•É proibido solicitar ou receber presentes, pagamentos ou
vantagens, em nome do colaborador ou de membros de sua
família, parentes, “ex-parentes” e pessoas relacionadas que
caracterizem comprometimento na operação comercial ou
negociação;
•Devem ser informados ao nível superior hierárquico convites
para eventos cujas despesas sejam custeadas por clientes,
fornecedores, órgãos governamentais e outros, que deverão ser
aprovados de acordo com a política de brindes e hospitalidade.

15.0 - Ativos da
Empresa
O uso dos ativos da SBR
(instalações, máquinas,
equipamentos, sistemas,
matérias-primas,
insumos, produtos,
projetos, patentes,
marcas, etc.) submete-se
às seguintes disposições:

•Os ativos devem ser usados exclusivamente dentro dos
objetivos do Contrato Social da SBR;
•Todos os colaboradores devem zelar por equipamentos,
máquinas e veículos da Empresa;
•Os sistemas de informática, que incluem o uso de e-mail e
Internet, pertencem e são destinados às atividades da SBR, e
devem ser usados de maneira adequada, de acordo com as leis
aplicáveis e as normas da empresa;
•As informações confidenciais, acordos, contratos, projetos,
estudos, etc., devem ser mantidos em segurança e sigilo, com
acesso limitado aos colaboradores que efetivamente necessitem
tomar conhecimento do conteúdo para o desempenho de suas
funções;
•Informações técnicas, comerciais e financeiras são de
propriedade da SBR, e se constituem em informações sigilosas,
mantendo-se o sigilo mesmo após o término do vínculo
empregatício;
•O uso ou a divulgação não autorizada de informações sigilosas é
crime e poderá resultar em punições cíveis e penais.

16.0 - Relações com clientes

As relações com clientes devem ser pautadas pelas seguintes
atitudes:

Honestidade e respeito mútuo
nas negociações.

Verdade
e
clareza
nas
informações
sobre
características dos produtos e
serviços e adequação do produto
ou serviço à demanda do cliente.

Confidencialidade sobre todas as
informações
recebidas
de
clientes, pois a confiança é um
dos principais ativos desse
relacionamento.

Atender
com
cordialidade,
eficiência e transparência, e, se
alguma solicitação do cliente não
puder ser atendida, as razões
devem ser explicadas de forma
clara e respeitosa.

A oferta de produtos e serviços
de qualidade deve buscar a
superação do estabelecido na
legislação e nas normas setoriais.

Na eventual ocorrência de algum
problema não previsto, deverão
ser
tomadas
medidas
explicativas ou compensatórias,
de forma a atender os altos
padrões de qualidade e garantia
praticados pela Empresa.

17.0 - Relações com
fornecedores

As disposições a seguir conduzem o relacionamento com
fornecedores:

Respeito aos princípios da livre
concorrência.
Fornecedores
qualificados,
em
situações
equivalentes ou similares, devem
receber o mesmo tratamento e
ter as mesmas oportunidades
em todas as etapas de processo
de seleção e contratação.

Eventuais vínculos ou relações
comerciais e pessoais entre
colaboradores
(ou
seus
familiares,
parentes,
“exparentes”, namorados, pessoas
relacionadas) e as empresas
contratadas
ou
a
serem
contratadas,
devem
ser
comunicados à Diretoria e R.H.

Busca de qualidade, preço
adequado,
confiabilidade
técnica e financeira, integridade
na condução da negociação.

A Seleção de fornecedores
privilegiará a solidez e idoneidade,
o cumprimento das exigências
legais, trabalhistas, tributárias e
ambientais, bem como os que não
utilizam trabalho infantil ou
análogo
à
escravidão.
O
descumprimento ocasionará sua
exclusão
do
quadro
de
fornecedores.

Apoio ao desenvolvimento dos
fornecedores, por meio de
suporte técnico e de gestão para
o desenvolvimento dos produtos
e serviços.

Os contratos relevantes e suas
condições comerciais serão
tratados com confidencialidade.

18.0 - Relações com
concorrentes

As relações com os concorrentes devem ser respeitosas,
preservando os seguintes princípios:

Superá-los por meio de uma
gestão íntegra, eficiente e
técnica, com a oferta de
melhores produtos, serviços e
condições comerciais.

A SBR e seus colaboradores
devem agir eticamente a fim de
não difamarem ou rebaixarem, de
forma escrita ou verbal, a
competência ou a qualidade de
produtos e serviços de seus
concorrentes.

Busca de qualidade, preço
adequado, confiabilidade técnica
e financeira, integridade na
condução da negociação.

São reprováveis todas as ações
que possam ser interpretadas
como
anticompetitivas
ou
contrárias
às
leis
locais,
nacionais ou internacionais.

São igualmente vedadas práticas
como: informação privilegiada,
omissão de fatos relevantes,
manipulação
da
boa-fé,
espionagem
econômica
e
industrial ou obtenção ilícita de
planos e ações dos competidores.

Não podem ser discutidos com
concorrentes: estratégias de
negócios, políticas de preço,
termos contratuais, composição
de custos e outras informações
confidenciais
que
envolvem
diferenciais competitivos.

19.0 - Relações com
acionistas
É compromisso de todos os
colaboradores
proteger
os
interesses dos acionistas do
Grupo SBR.

As relações com acionistas devem ser pautadas pelas seguintes
atitudes:

A Governança Corporativa é
pautada pela criação de valor para
o acionista, transparência, ética,
legalidade e sustentabilidade
empresarial.

Os colaboradores que, por sua
atividade ou função, tenham
acesso
a
informações
privilegiadas devem assinar o
compromisso legal de não as
utilizarem em benefício próprio
ou de terceiros.

20.0 - Relações com poder
público
Estrito
cumprimento
legislação.

da

Legitimidade na contestação de
medidas
legais
ou
fiscais
abusivas, discriminatórias ou
incorretas, o que será feito por
meio de ações administrativas
ou jurídicas junto aos poderes
competentes.

A SBR conduz sua atuação de acordo com os seguintes princípios:

Nenhum pagamento em dinheiro,
presentes, serviços, ou benefícios
de valor poderá ser oferecido,
direta
ou
indiretamente,
a
qualquer
autoridade
ou
empregado
de
governos,
empresas estatais e órgãos
públicos, com qualquer objetivo,
quer de suborno, favorecimento
ou influência em atos ou decisões.

Qualquer forma de pressão ou
solicitação de agentes públicos,
na utilização do poder ou
autoridade, para solicitar ou
receber vantagem ou promessa
de vantagem em troca de algum
tipo de favor ou benefício
particular, deve ser refutada e
imediatamente comunicada à
Direção da SBR.

21.0 - Relações nas redes
Sociais
Respeito,
Moralidade.

Cortesia

e

Atenção em publicações que
envolvam ou façam menção à
SBR ou algum colaborador, em
redes sociais.

As condutas para boa convivência nas redes sociais:

Não tornar pública informação
sigilosa.

Não é permitido publicar fotos
do ambiente de trabalho,
máquinas, equipamentos, etc.,
da SBR.

22.0 - Relações com a mídia

As relações com a mídia devem observar os seguintes princípios:

Não se comunicar diretamente
com a mídia, sendo permitido
entrevistas
e
depoimentos
apenas de encarregados e
gestores.

Manter
relacionamento
transparente com a imprensa, de
forma a assegurar uma imagem
coerente com os valores da
empresa.

Cuidado
e
controle
nas
manifestações em nome da SBR,
que poderão ser feitas pela
Diretoria
ou
por
pessoas
especialmente designadas.

A
linha
institucional
para
propaganda da SBR não utilizará a
mercantilização infantil, além de
assegurar a veracidade da
informação, respeitar a legislação
vigente, a ética e as normas de
referência locais e internacionais.

Assegurar diálogo permanente
com a mídia, gerenciar as
repercussões de notícias e a
divulgação correta e oportuna
de informações sobre os
negócios.

23.0 - Relações com
entidades/patrocínios

Fortalecer a
empresarial.

livre

iniciativa

A participação em entidades e associações representativas de
seus setores segue os seguintes princípios:

Reforçar
ações
contra
concorrência desleal, práticas
abusivas
de
comércio,
informalidade,
pirataria,
contrabando e descaminho, e
demais atos ilícitos que decorram
de práticas ilegais.

Contestar, por meio de medidas
administrativas
e
judiciais,
eventuais abusos de entidades.

24.0 - Relações com o
meio ambiente
Cumprir
os
compromissos
assumidos com os órgãos
reguladores
das
questões
ambientais e metas relativas à
preservação do meio ambiente,
incentivando as comunidades e
os empregados a se engajarem
na causa.

A relação com o meio ambiente se dará de forma a:

Contribuir para a preservação do
meio ambiente, por meio da
gestão dos impactos potenciais
das suas atividades.

Utilizar racionalmente de forma
sustentável os recursos naturais
renováveis e não renováveis
(água, energia elétrica, etc),
adotando quando necessário,
campanhas educativas que
promovam o engajamento dos
empregados e da sociedade.

25.0 - Participação Política

Todo colaborador tem o direito
individual de se envolver em
assuntos cívicos e participar do
processo político. Porém, tal
participação deve ocorrer em
seu tempo livre e à sua própria
custa, deixando claro que as
manifestações são pessoais e
não em nome da SBR.

Os seguintes preceitos se aplicam a questões relacionadas à
participação política:

Não é permitida a propaganda
política de qualquer espécie nas
dependências ou veículos da
empresa.

Toda e qualquer solicitação de
candidatos a cargo eletivo para
realizar visitas à SBR deve ser
aprovada pela Direção da
Empresa.

26.0 - Registro Documental
O registro documental assegura
a transparência e o controle dos
negócios. Por essa razão:

Todas as transações – inclusive as
relativas ao pagamento de multas,
patrocínio a eventos ou qualquer outra
ação que envolva valores monetários –
devem
ser
amparadas
por
documentação hábil e registradas
correta e imediatamente nas contas e
períodos adequados.

27.1 - O QUE É CORRUPÇÃO?

Corrupção deve ser entendida tanto
como o ato de oferecer propinas,
subornos
ou
qualquer
vantagem
indevida, praticadas contra agentes
públicos ou, ainda, se praticadas nas
relações com agentes privados.

27.0 - Lei Anticorrupção
Imagem: https://br.freepik.com/

A SBR tem como objetivo prestar os seus serviços e atender aos seus
clientes baseando-se em uma performance notável e em práticas
comerciais íntegras e éticas. Todos os nossos colaboradores devem estar
alinhados com esse objetivo e devem combater e evitar a prática de
qualquer ato ilícito para alcançá-lo. Não será tolerada a prática de qualquer
tipo de ato de corrupção em nome ou em benefício da SBR.

Os Colaboradores estão terminantemente proibidos de oferecer, prometer ou dar, direta
ou indiretamente através de terceiros, qualquer vantagem indevida a agentes públicos ou
privados.
Atos de corrupção praticados pelos colaboradores ou por terceiros que mantem relações
com a SBR, podem gerar consequências graves para todos.
A legislação prevê sanções severas para os indivíduos e empresas envolvidos nesse tipo
de crime, portanto devemos todos agir de modo ético, responsável, e, dentro da legalidade.

A SBR não tolera a prática de atos de corrupção em
qualquer de suas formas.

As atividades da SBR exigem uma interação constante com agentes públicos. Desse modo, os
colaboradores devem:

Agir, no desempenho de suas
funções
que
demandem
interações
com
agentes
públicos, de forma a manter o
bom nome e a reputação da SBR
e a respeitar todas as normas
legais e regras deste Código.

Não realizar oferta, entrega ou
promessa, direta ou indireta, de
qualquer vantagem indevida a
agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada, ficando
tais atos expressamente vedados.
Atos similares com agentes
privados também não serão
tolerados.

Não
efetuar
pagamentos,
contribuições,
entregar
presentes, arcar com despesas
de viagem ou entretenimento ou
ainda prestar favores em
desacordo com o disposto neste
Código e nas demais normas e
políticas internas da SBR.

27.2 - O que é vantagem indevida?
O conceito de “vantagem indevida” deve ser entendido de forma mais ampla do que o simples
oferecimento de valor em dinheiro. A vantagem indevida é tudo aquilo que possui valor para quem a
está recebendo, mesmo que não possua valor para quem a concede. Assim, está vedado o
oferecimento de bens, presentes, brindes, vantagens, oferecimento de empregos, almoços, jantares
ou serviços para agentes públicos ou privados com a intenção de obter qualquer benefício em troca
para a SBR ou para si próprio.

A vantagem indevida também não deve ser oferecida de forma indireta, ou seja, através de
terceiros, sendo estas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tais como: fornecedores ou
prestadores de serviço contratados para representarem a Empresa ou agirem em seu
nome.
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27.3 - O que é lavagem
de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é o processo de
disfarçar a natureza e origem de recursos
originados em atividades criminosas,
como a corrupção. Por meio da lavagem,
recurso proveniente de crime é integrado
no fluxo de comércio para dar aparência
de legitimidade. Os colaboradores da SBR
estão expressamente vedados de praticála.
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27.4 - Quais as posturas
devemos adotar nas relações
com terceiros?
Exigir dos profissionais parceiros e
de terceiros com que contratamos,
postura similar à da SBR, no sentido
de não compactuar com a lavagem
de dinheiro, corrupção, suborno, ou
qualquer prática criminosa.

LEMBRE-SE:
lavagem
de
dinheiro É CRIME e expõe a
SBR a riscos desnecessários
que podem trazer grandes
prejuízos!

Todos os colaboradores, clientes,
parceiros e fornecedores que se
relacionam com a SBR têm o
direito à privacidade.

28.0 - Proteção de Dados
Pessoais
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As informações pessoais, necessárias para a realização das atividades desenvolvidas pela
SBR é viabilizada através do acesso a plataformas digitais e à informação, que incluem os
dados pessoais coletados e mantidos pela empresa.

A SBR está empenhada na implementação de medidas relacionadas à Segurança da
Informação, bem como a proteção de direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de
cada usuário.
Para isso os colaboradores da SBR deverão tomar as medidas cabíveis a fim de assegurar o total
cumprimento da Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
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29.0 - CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL
A SBR orienta a todos a quem este código se aplica que adotem uma postura ética compatível com
os princípios, valores e normas da empresa e sejam responsáveis pelo seu integral cumprimento.
Os colaboradores têm o direito de submeter ao setor de RH: perguntas, informações, reclamações
ou suspeitas de infração a este manual ou às políticas da empresa, e de ajudar em investigações,
quando convocados.
A SBR não acatará acusações ou informações sobre má conduta de qualquer pessoa, que não
estejam fundamentadas em fatos e dados.

30.0 - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL
A violação ao manual de conduta ética e conduta empresarial ensejará a aplicação de sanções
disciplinares ao infrator.

31.0 - TERMO DE ADESÃO
Declaro estar ciente que os colaboradores da SBR devem guiar seu comportamento
pelas normas e pelos valores contidos neste Código de Ética e Conduta que estou
recebendo. Comprometo-me a ler e respeitar essas diretrizes e zelar pelo seu
cumprimento.
Nome:
Local e Data:
Assinatura:
Funcional:
Cargo e Local de Trabalho:

