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MENSAGEM DA DIRETORIA
Caros colaboradores, parceiros e clientes do Grupo Centurião, temos a consciência
que a conquista é importante, mas consolidar, manter e continuar conquistando é
fundamental. Observando, sempre, todas as leis e regulamentos aplicáveis, nos
comprometemos com a transparência, a ética, a integridade e o desenvolvimento
sustentável do país.
Para tanto, trazemos aqui o Código de Conduta do Grupo Centurião onde
procuramos apresentar os princípios e diretrizes para orientar a prática profissional
de todos que trabalham conosco ou representam de alguma forma a marca da
Centurião. A intenção não é e nunca será “cortar as asas” de ninguém, mas conduzir
o seu voo para que, juntos, alcancemos a excelência naquilo que fazemos e, assim,
alcemos voos cada vez mais altos.
Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, é a melhor definição de
“ÉTICA". Ser ético é questão de princípio, é pessoal, é fazer o certo porque é o certo
a fazer. Ser ético é ter paz interior, é uma questão de escolha. Nosso comportamento
precisa estar alinhado com nossas palavras, caso contrário, será um discurso vazio.
Ao longo da história, conquistamos uma imagem de Empresa sólida, ética e
comprometida, mas é impossível mantermos esse
padrão sem a participação de todos os
envolvidos. Por isso, confiamos aos nossos
colaboradores e parceiros a responsabilidade
pelo cultivo desses padrões de comportamento,
mantendo

um

ambiente

de

confiança

e

“

Não podemos
sentir vergonha
da pessoa que
olhamos no
espelho!

fortalecimento.
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MISSÃO
Nossa MISSÃO é oferecer qualidade na prestação do serviço, garantindo ao cliente a
tranquilidade necessária para cuidar do seu negócio, seu patrimônio e de sua família.

VISÃO
Ser uma Empresa de excelência, desenvolvendo continuamente os recursos
humanos, intelectuais e tecnológicos, a fim de se tornar referência nos segmentos
de facilities e segurança.

VALORES
Ética;
Comprometimento;
Responsabilidade Ambiental e Social;
Respeito;
Qualidade;
Proatividade e Dinamismo.
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PROPÓSITO
Este Código de Conduta tem como propósito refletir o compromisso do Grupo
Centurião com a Ética, com a integridade profissional e com o relacionamento
interpessoal, servindo como guia de orientação a todos os colaboradores e
prestadores de serviços, propiciando um desenvolvimento sustentável ao se
resguardar dos possíveis desvios de conduta e ineficiência de processos.
As regras gerais de conduta contidas neste Código devem ser respeitadas pelos
sócios, diretores, gestores, colaboradores, estagiários e prestadores de serviço.

OBJETIVO
Principais OBJETIVOS do Código de Conduta no trabalho:
 Oferecer às pessoas orientações claras e objetivas na forma de agir
profissionalmente, padronizando os relacionamentos com práticas comuns e
alinhadas;
 Fortalecer a imagem e consolidar a marca no mercado através de práticas de
compliance;
 Ter transparência nas negociações com fornecedores e clientes;
 Diagnosticar desvios de conduta e aplicar as ações punitivas e corretivas,
proporcionando um ambiente e clima organizacional saudável; e
 Trazer segurança institucional na resolução de conflitos ao garantir a
imparcialidade e a transparência nas decisões.

PÁGINA | 7

APLICAÇÃO
Sabe-se que algumas situações não são simples de interpretar. Assim, caso tenha
dúvida de como agir, observe se suas atitudes estão de acordo com:

Tenho certeza de que devo tomar essa
decisão sem consultar o meu gestor ou
outras áreas da Empresa?
Se a minha atitude fosse publicada na
imprensa ou nas mídias sociais, traria danos
à reputação da Empresa ou à minha
reputação?
Eu me sentiria constrangido se os meus
familiares e amigos soubessem da minha
atitude?

ATENÇÃO
Se após essa análise
ainda ficar em
dúvida,
peça
orientação ao seu
gestor, à área de
Recursos Humanos
ou à Ouvidoria.

Minha decisão pode prejudicar ou colocar
alguém em risco?
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1. CONDUTA NOS NEGÓCIOS

O Grupo Centurião zela pela integridade, honestidade e conformidade com
todas as normas vigentes, bem como manter a conduta empresarial integra em
todas as esferas de seus negócios e parcerias, portanto, é importante observar:

1.1. Conflitos de Interesses
Ocorre quando colaborador age, influência ou toma decisões de forma parcial,
com intuito de beneficiar interesses particulares que não são os da Empresa.
Os interesses pessoais não podem se confundir com os interesses da Empresa.
Por isso, nossas decisões devem ser isentas, imparciais, guiadas pela ética e
motivadas pela objetividade, lealdade e transparência, excluindo os interesses
pessoais ou que possam, de alguma maneira, afetar o nosso julgamento e
independência.

Pontos de Atenção
 As decisões não podem ser influenciadas por quaisquer oportunidades,
ganhos financeiros ou outros benefícios, reais ou potenciais, próprios ou a
terceiros, incluindo amigos, parentes ou parceiros comerciais;
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 Os colaboradores não poderão comercializar produtos ou serviços nas
dependências da Empresa, dentro ou fora do seu horário de expediente;
 Os colaboradores não poderão misturar sua vida particular com a
profissional como, por exemplo, receber visitas de familiares, parentes
ou terceiros e postais nas dependências da Empresa;
 Os colaboradores não poderão ser fornecedores ou prestadores de serviços
do Grupo Centurião, ainda que fora do horário de trabalho;
 Não influenciar os resultados de licitação/concorrência envolvendo proposta
de fornecimento.

Para determinar se existe um conflito de interesse, pergunte a si próprio:

a) Existem interesses externos que influenciam ou parecem influenciar a
minha capacidade em tomar decisões Empresariais integras?

b) Tenho algum benefício ao me envolver nesta situação? Há algum
familiar ou amigos próximos se beneficiarão disto?

c)

A

minha

participação

nesta

atividade

pode

interferir

na

capacidade de fazer o meu trabalho?

d) Se a situação se tornasse pública, eu ficaria constrangido? E o Grupo
Centurião?
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Conduta esperada
 Os colaboradores devem evitar os conflitos de interesses ou, quando na
sua impossibilidade, comunicar formalmente à área de Compliance, ou
informar ao seu superior, ou, ainda, contactar o Canal de Ouvidoria.
 Não permitir que impressões pessoais interfiram no trabalho e limitam
o desenvolvimento profissional;

1.2. Brindes, Presentes e Hospitalidades
O Grupo não admite a troca de brindes, presentes, hospitalidades ou
entretenimento, ainda que possa ser uma maneira legítima na construção de
um bom relacionamento comercial. É uma prática proibida, exceto ao que se
refere a brindes institucionais de valor insignificante como canetas, cadernos,
copos, etc.
São considerados brindes institucionais os que exibem logotipo da Empresa.

Conduta esperada
 Recuse e não ofereça presentes ou hospitalidades em troca de favores,
benefícios ou vantagens com a intenção de influenciar a obtenção, a
contratação ou a manutenção de negócios;
 Recuse ou devolva brindes que excedam as características descritas
neste Código;
 Hospitalidade e entretenimento de qualquer tipo não devém ser
pedidos ou aceitos por nenhuma pessoa a qual o Grupo Centurião tenha
ligação, sejam colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros.
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1.3. Participação na Política
O Grupo Centurião incentiva seus colaboradores a praticarem cidadania
através do voto, busca de direitos e afins, porém, os colaboradores não
poderão usar recursos da Empresa para o exercício dessas práticas.

1.4. Uso de Recursos de Propriedade da Empresa
O Grupo Centurião disponibilizará aos colaboradores todo e qualquer
equipamento para o desenvolvimento de suas funções. Todos os recursos
disponibilizados pelo Grupo a seus colaboradores, para o desempenho de
suas funções, são de propriedade única e exclusiva da Empresa.

As informações contidas nos recursos designados aos colaboradores são de
propriedade da Empresa e poderão, a qualquer momento, ser acessadas e
monitoradas sem necessidade de prévio aviso.
Exemplo: e-mail corporativo e/ou todo e qualquer meio, ou canal de
comunicação.

Pontos de Atenção
 Ao colaborador que exerça atividade operacional, fica proibido assumir
os serviços com o uniforme incompleto e sem a plaqueta de
identificação e CNV - Carteira Nacional de Vigilante;
 Ao colaborador que exerça atividade operacional, não é permitido o uso
de telefone celular e outros recursos eletrônicos, para fins particulares,
nos postos de serviços e no plantão, durante o expediente e a jornada
de trabalho, salvo se houver um caso de extrema urgência e autorização
prévia do seu superior imediato;
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 É proibido guardar-objetos pessoais no cofre da Empresa;
 É proibido transportar material bélico sem a autorização do órgão
competente.

Conduta esperada
 O colaborador deve proteger, zelar, conservar e fazer um bom uso do
patrimônio da Empresa, bem como seguir as normas e políticas
internas;
 Zele pelos ativos da empresa, especialmente os que estão sob sua
responsabilidade, como os equipamentos de proteção individual (EPI),
veículos, rádios, telefone celular, computador, etc.;
 Fique atento e tome as medidas de prevenção a roubos, apropriações
indevidas, danos e mau uso de quaisquer bens do Grupo Centurião. Isso inclui
não permitir que bens físicos sejam destruídos, descartados, emprestados,
vendidos, doados sem aprovação da Diretoria da Empresa. O mesmo se dá
para os bens intangíveis (marcas e patentes), não podendo ser fornecidos
externamente sem autorização.

1.5. Confidencialidade da Informação
É responsabilidade de todos tratar de forma confidencial as informações sobre
a propriedade intelectual a que se tenha acesso em decorrência de seu
trabalho,

utilizando-as

de

forma

cuidadosa

primando

a

gestão

do

conhecimento e a proteção da inteligência estratégica.
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Pontos de atenção
 Os

colaboradores

poderão

acessar

informações

privilegiadas

da

Empresa para o exercício de seu trabalho, desde que devidamente
autorizados;
 É proibido o compartilhamento de senhas pessoais para acesso a
sistemas e recurso da Empresa com outros colegas ou com terceiros;
 Os direitos patrimoniais incidentes sobre os bens de propriedade
intelectual, destacadamente de obras autorais, produzidas no exercício
das funções, financiadas pela Empresa ou decorrentes do uso de bens e
ativos da Empresa, pertencerão ao Grupo Centurião;
 Não é permitida a divulgação dos dados pessoais, pareceres, contratos,
estratégia de negócios, informações de clientes e/ou fornecedores, não
se limitando a estes, salvo se expressamente autorizado ou exigido por
lei, regulamento ou decisão judicial. A interceptação de e-mails e
conversas

telefônicas,

ou

troca

de

mensagens,

realizada

por

colaboradores, gerentes ou diretores da Empresa, configura grave
violação ética;
 É

dever

de

todos

proteger

a

propriedade

intelectual

do

Grupo Centurião, incluindo, mas não se limitando a tecnologia, knowhow, marcas, patentes, processos industriais, softwares, processos,
planejamentos estratégicos, etc.;
 Não utilize ou forneça a terceiros, informações do Grupo Centurião que sejam
privilegiadas e não disponíveis ao público com o objetivo de ter, ou dar a
terceiro qualquer tipo de vantagem;
 O sigilo das informações privilegiadas e de propriedade intelectual
deverá ser mantido mesmo ao final do contrato de trabalho.
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Conduta esperada
 Seja cuidadoso ao conversar sobre informações sigilosas em ambientes
informais ou em áreas públicas, pois nunca sabemos quem pode estar
ouvindo;
 É dever do colaborador zelar pela integridade e segurança de todos os
ativos, especialmente os de informação, materiais ou imateriais, que venha a
ter contato em razão de sua relação com a Empresa;
 Utilize

as

informações

confidenciais

apenas

no

âmbito

do

desenvolvimento e da vigência do contrato de trabalho, sendo vedada a
sua divulgação à terceiros;
 Proteger as informações confidenciais que lhe foram divulgadas,
usando o mesmo grau de cuidado com suas próprias;
 Não

utilize

informações

e

conteúdo

da

Empresa

para

uso

particular ou qualquer outro uso diferente dos objetivos da Empresa
sem a devida aprovação;
 Jamais aceite ou use informações confidenciais de outra pessoa, exceto
quando houver permissões para tal;
 Denuncie incidentes de segurança da informação, como a divulgação, a
modificação não autorizada, a perda ou sequestro de informações de
negócio e, também, o uso indevido ou o compartilhamento de
credenciais, como crachás e senhas de acesso ou dados pessoais de
funcionários e parceiros.

1.6. Concorrência Leal
O Grupo Centurião acredita que a livre concorrência é a melhor forma de
promover um ambiente de negócio justo e saudável.
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Somos comprometidos com a qualidade e a veracidade de todas as
informações que prestamos.

Não toleramos nenhuma prática que vise violar as leis de defesa da livre
concorrência. Agimos sempre em conformidade com as leis de concorrência
vigentes.

2. RELAÇÕES COM OS PROFISSIONAIS

As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pelo respeito e
imparcialidade, não se admitindo qualquer tipo de discriminação, dispensando
a todos os colaboradores avaliação e tratamento justo. O Grupo Centurião
respeita a liberdade de associação sindical e o direito de negociação coletiva de
seus profissionais.

Valorizamos a diversidade e incluímos todas as pessoas, sem distinção, dando
oportunidades de forma meritocrática. Asseguramos que cada colaborador
desenvolva seu potencial independentemente de suas diferenças. Estamos
comprometidos com a criação de um ambiente respeitoso, justo e com
oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, através de
treinamentos, palestras e workshops.
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Conduta esperada
 O respeito no trato pessoal, independentemente da função, tratando a
todos com cordialidade e urbanidade;
 Trabalhe de forma colaborativa, incentivando a diversidade de ideias e
estimulando o diálogo construtivo;
 Se expresse de forma a não prejudicar as relações de trabalho ou a gerar
constrangimento

para

os

outros;

evite

palavras

ofensivas

ou

depreciativas, apelidos e piadas vexatórias envolvendo outros funcionários
ou parceiros;
 Não pratique ou seja conivente com qualquer tipo de assédio;
 Denuncie qualquer atitude preconceituosa ou discriminatória vivenciada por
você, ou por seus colegas de trabalho.

2.1. Parentesco
O Grupo Centurião aceita a contratação de familiares de colaboradores,
contudo, sem que haja privilégios de cargos, salários e benefícios, e contando
que todos tenham concorrido em igualdade de condições com outros
candidatos.

Pontos de atenção
 É permitida a contratação de colaboradores com grau de parentesco,
condicionado a trabalhar em setores diferentes e sob subordinação
diversa;
 Não é permitida a relação de subordinação direta entre parentes, exceto
em casos de promoção e de transferências validado pelo departamento
de Recursos Humanos e pela Diretoria, devendo ser analisado caso a caso.
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2.2. Relacionamento Afetivo entre Colaboradores
As regras para os relacionamentos afetivos existentes dentro da Empresa são
as mesmas aplicadas ao parentesco.

Conduta esperada
 Os colaboradores casados ou que mantenham relacionamento afetivo,
não podem se comportar com intimidade no ambiente de trabalho,
devendo adotar o mesmo comportamento que adotam com os demais;
 Comunique imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos ou ao
seu superior hierárquico a existência de relação afetiva com pessoas com
quem trabalha.

2.3. Recontratação de Colaboradores
Ex-colaboradores

poderão

ser

recontratados

pela

Empresa

desde

que

respeitado o período previsto em legislação vigente.

2.4. Assédio
O Grupo Centurião zela por uma conduta respeitosa em todas as suas
relações, onde todas as pessoas devem ser tratadas com respeito e dignidade,
Não toleramos nenhum tipo de assédio no local de trabalho dentre os quais
se destacam o sexual, verbal, moral e psicológico.
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Assédio refere-se à conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça
a colaboradores, criando um ambiente de trabalho hostil que interfira no
desempenho individual ou afete as condições de trabalho dos demais
envolvidos. Trata-se de problema sério e inadmissível, que pode constituir um
risco à saúde, segurança e ao bem-estar de todos.

Pontos de atenção
 É proibido ato praticado mediante declaração não desejada, carinhos
não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual;
 Denuncie condutas abusivas ou constrangedoras, assédios de qualquer
tipo e situações de arbitrariedade como intimidações ou ameaças no
relacionamento entre colaboradores, independentemente de seu nível
hierárquico dentro da Empresa.

Conduta esperada
 Todos os colaboradores são responsáveis por assegurar que não haja esse
tipo de conduta no ambiente de trabalho.

2.5. Outras Práticas e Comportamentos Inaceitáveis
O Grupo Centurião também não tolera:
 A

perseguição

quaisquer

outras

a

colaboradores,

pessoas

com

as

cliente,
quais

se

fornecedores
mantenha

ou

relações

profissionais através de ameaças explicitas, ou disfarçadas, ou pelo
exercício arbitrário de uma posição de poder;
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 Represálias

contra

comportamento

qualquer

possivelmente

colaborador

que

inadequado ou

denunciar
que

se

algum

considerar

constrangido, ou intimidado por condutas abusivas;
 Armazenamento e/ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas
ilícitas ou entorpecentes dentro das dependências da Empresa, bem
como estar sob efeito destas durante o horário de trabalho ou enquanto
prestando serviço para a Empresa;
 Que se utilize dos recursos da Empresa para transmitir material ofensivo,
preconceituoso e discriminatório;
 Não é permitido, que o vigilante patrimonial utilize o uniforme em vias
públicas e fora de serviço, haja vista que tal conduta colocará sua
integridade física em risco.

3. INTERAÇÃO COM PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO

3.1. Relações com Clientes e Fornecedores
As relações com clientes e fornecedores deverão ser pautadas por critérios
objetivos e transparentes, evitando a influência de relações e interesses
pessoais, que possam interferir nas tomadas de decisões e ocasionar prejuízo à
Empresa e afronta à livre concorrência.
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Conduta esperada
 O Grupo Centurião avalia seus fornecedores através de critérios claros,
objetivos, técnicos e econômicos, não sendo permitida qualquer forma
de discriminação ou favorecimento de qualquer natureza;
 Os colaboradores devem agir com os fornecedores e clientes de forma
imparcial;
 Não mantenha relações comerciais com fornecedores e clientes que
não atuem em conformidade com os padrões éticos da Empresa.

3.2. Relações com o Setor Público
O Grupo Centurião preza pela transparência, integridade e honestidade nas
relações com órgãos públicos. As relações com os órgãos públicos devem
pautar-se em observância a Lei de Anticorrupção e demais legislações em
vigor.

O Grupo Centurião não tolera nenhuma forma de corrupção, nacional ou
transnacional, incluindo qualquer espécie de pagamento de facilitação, tampouco
aceita a oferta de vantagens indevidas, sejam em benefícios de seus colaboradores
ou da Empresa.

Ponto de Atenção
O colaborador não deve garantir e/ou aceitar nenhuma taxa, dinheiro ou qualquer
outro objeto de valor seja pago, oferecido, doado ou prometido, direta ou
indiretamente, a qualquer:
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a) Pessoa (física ou jurídica) que, embora transitoriamente ou sem remuneração
exerça cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal ou em
autarquias, que trabalhe para a Empresa prestadora de serviços contratada,
ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública;
b) Partido político, autoridade partidária e/ou candidato a cargo político;
c) Representante que esteja atuando em nome de entidade estatal, paraestatal
e/ou autarquias;
d) Pessoa (física ou jurídica) que exerça cargo, emprego ou função em qualquer
organização pública, com intuito de:
 Exercer influência indevida sobre qualquer Autoridade Pública em sua
capacidade oficial societária ou comercial;
 Induzir qualquer Autoridade Pública a realizar ou deixar de realizar qualquer
ato, infringindo as suas atribuições legais;
 Induzir,

indevidamente,

qualquer

autoridade

pública,

direta

ou

indiretamente, a comprar os seus serviços ou deixar de tomar qualquer
outra providencia referente aos negócios da empresa, a fim de
promover os negócios ou, de outra forma, ajudar indevidamente a
Empresa;
 Obter qualquer vantagem indevida, ou seja, contrária ao interesse
público;
 Nunca tente induzir alguém a fazer algo impróprio ou ilegal, mesmo que
“todo mundo esteja fazendo”;
 Não efetue pagamentos para empresas/pessoas desconhecidas ou contas
bancárias sem primeiro confirmar o motivo para efetuar pagamentos;
 Não aceite pagamentos de fontes desconhecidas sem confirmar o motivo do
pagamento e, se possível, a origem dos valores.
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Conduta esperada
Os colaboradores devem conhecer e aplicar as regras e os cuidados
anticorrupção, bem como relatar, caso tenham conhecimento, qualquer
conduta duvidosa, através do canal da ouvidoria ou da área de compliance.

3.3. Relações com a Comunidade
O Grupo Centurião respeita os costumes culturais das comunidades onde está
inserida e adota uma postura responsável de envolvimento comunitário e social.
Seguimos um processo transparente para identificar, selecionar e apoiar projetos
sociais.

3.4. Relações com a Mídia
As mídias digitais têm papel importante na formação da opinião pública.
Espera-se que o colaborador, ao expressar uma opinião, considere que esse
ambiente

é

público

e

que

o

conteúdo

de

sua

mensagem

pode prejudicar a imagem e a reputação do Grupo Centurião.
Prezamos a liberdade de expressão de todos os colaboradores, mas visando o
equilíbrio, recomenda-se utilizá-la com bom senso, ética e respeito.

Todas as regras deste Código, sobretudo as relacionadas ao sigilo da
informação e ética, são plenamente aplicáveis em ambientes virtuais.
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Pontos de atenção
 Não

divulgar

documento

ou

informação

relacionada

ao

Grupo Centurião sem a devida autorização da Empresa;
 O

colaborador

ao

expressar

sua

opinião,

não

deve

expor, ofender e/ou fazer comentários que possam denegrir a imagem
da Empresa, de seus colaboradores e/ou de clientes e fornecedores;
 Não é permitido manifestar-se em nome do Grupo Centurião nos
comentários, provocações e/ou questionamentos feitos por terceiros,
ainda que o assunto verse sobre seu departamento;
 Não é permitido postar em redes sociais fotografias trajando o uniforme,
das instalações da Empresa e de postos de serviços, bem como, das
ferramentas

de

trabalho,

exceto

se

autorizado

expressamente

pela Diretoria.

3.5. Relações com a Imprensa
Os contatos com a imprensa serão promovidos, exclusivamente, pelos
colaboradores autorizados. Nenhum colaborador poderá divulgar quaisquer
informações sobre a Empresa, clientes, fornecedores ou demais parceiros de
negócio sem autorização expressa da Empresa, a qual irá analisar e, caso necessário,
intermediar o relacionamento entre os colaboradores e a mídia.

O Grupo Centurião adota uma posição objetiva e clara na divulgação das
informações e busca satisfazer os interesses das partes envolvidas, o
colaborador não deve promover, ou divulgar informações sigilosas, ou inverídicas na
imprensa.
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Informações relacionadas à Empresa devem ser transmitidas exclusivamente por
meio do departamento de Marketing, único responsável pela comunicação com o
público externo e questões que envolvam a mídia.

3.6. Relações com Candidatos em Processo Seletivo
O recebimento de currículos para processo de seleção, deverão ser
recebidos exclusivamente pelo site do Grupo Centurião. Qualquer outra
forma que não a prevista neste Código é proibida. Em respeito à lei de
proteção

de

dados

vigente,

qualquer

informação

pessoal

coletada

indevidamente será desconsiderada e descartada não integrando, assim, a
base de dados tratada pela Empresa.

4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A segurança da informação deve ser tratada com zelo. O uso inadequado
dos sistemas pode trazer riscos e prejuízos a Empresa.

Pontos de atenção
 É proibido a instalação de qualquer software ou aplicativo sem expressa
autorização do gestor do departamento de TI;
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 Não é permitido instalar programas ou aplicativos pirateados, ou de
fabricante não confiável;
 Não é permitido enviar, receber, baixar ou armazenar material
explicitamente sexual, rude, ofensivo, hostil ou discriminatório;
 Não é permitido copiar, criar banco de dados, reprodução ou adaptação
de quaisquer informações a que tiver acesso, exceto nos estritos limites
do que lhe for necessário em virtude do desempenho de suas funções;
todas as informações a que o colaborador tenha acesso permanecerão
sendo de exclusiva propriedade do Grupo Centurião.
 Não abra e-mails de fontes desconhecidas sem antes verificar a fonte;
 É proibido o uso de mídias removíveis, tais como: pendrive, cartão de
memória, ssd's e hd’s portáteis, sem a expressa autorização da Diretoria;
 Não converse sobre assuntos sensíveis em locais públicos e que digam
respeito à empresa, especialmente se não conseguir perceber se terceiros
estão ouvindo a conversa, atenção quando atender o celular de uma
chamada de trabalho.

Conduta esperada
 É

dever

de

todos

zelar

pela

integridade

e

segurança

de

todos os ativos, especialmente os de informação, materiais ou
imateriais, que venha a ter contato em razão de sua relação com o
Grupo Centurião.
 Apenas utilizar os ativos, inclusive os de informação, que tenham sido
confiados a si pela Empresa para o adequado exercício de suas funções;
 Caso se depare com algum material suspeito (e-mails, anexos, links, imagens,
vídeos, etc.), que possa afetar adversamente os sistemas ou equipamentos
de TI da Empresa, informar imediatamente ao departamento de TI;
 Certifique-se de bloquear a tela do computador sempre que não estiver
usando o dispositivo.
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5.

SAÚDE,

SEGURANÇA

E

AMBIENTE

DE

TRABALHO

O Grupo Centurião busca sempre estar em conformidade com leis e
padrões de segurança, oferecendo um ambiente seguro e saudável.

Por se tratar de uma organização voltada à proteção da vida e do
patrimônio, visamos sempre promover a qualidade de vida dos clientes, a
saúde e a integridade física dos colaboradores, bem como a proteção no
ambiente de trabalho.

Todos os colaboradores devem estar cientes e cumprir rigorosamente as
normas e políticas de saúde, segurança e meio ambiente, bem como
comunicar ao seu superior imediato, sempre que visualizarem qualquer
evento que possa ameaçar a integridade física ou moral dos colaboradores.

5.1. Segurança no Trabalho
O Grupo Centurião observa as leis aplicáveis de saúde e segurança no
trabalho, disponibilizando equipamentos de proteção individual - EPI's para
todos os colaboradores, de acordo com as suas funções, sendo obrigatório
a utilização.
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Apoia e incentiva as atividades internas de conscientização e prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais, atividades estas promovidas pela CIPA
(Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) e pela SIPAT (Sistema Interna
de Prevenção a Acidentes do Trabalho).

Ponto de Atenção
 Não é permitido trabalhar sem equipamentos de proteção individual
(EPI) ou uniforme, quando o uso deste for obrigatório;
 Não corra riscos. Sistemas de segurança e procedimentos estão em vigor para
proteger você e seus colegas, e você tem um compromisso e dever para com
seus colegas de trabalhar de maneira segura.

Conduta Esperada
 Aja imediatamente ao identificar qualquer situação que represente
risco a integridade de qualquer pessoa;
 Se você identificar qualquer situação que ameace a integridade física
de um colega de trabalho, oriente o colaborador e comunique o seu
superior imediato e a área de Segurança do Trabalho. Se for com você
e o risco for grave e iminente, exerça o direito de recusa, interrompendo a
atividade

e

comunicando

imediatamente

o

fato

ao

seu superior imediato e à Segurança do Trabalho;
 Cumpra as regras da Empresa referentes a realização dos exames
ocupacionais periódicos;
 Cumpra rigorosamente os procedimentos de segurança; utilize uniformes e
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou quaisquer materiais de
trabalhos entregues para uso nas respectivas áreas de atuação e exigidos no
desempenho de suas funções.
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5.2. Saúde
O Grupo Centurião acredita que um ambiente de trabalho saudável começa
pela saúde e qualidade de vida de seus colaboradores. Para tanto, realiza
semanalmente

ginástica

laboral

e

incentiva

a

prática

esportiva

e

a

alimentação saudável.

5.3. Ambiente de Trabalho
Para manter um ambiente harmonioso entre todos os colaboradores da
Empresa, o colaborador deve se comprometer a conservar e manter limpo
os espaços comuns.
Exemplo: vestiário, refeitório, estação de trabalho, etc.

6.

COMPRAS,

REGISTROS

CONTÁBEIS

E

FINANCEIROS E DE CONTRATOS

a) Compras:
Toda compra de bens está condicionada a 3 (três) orçamentos e a autorização
expressa da Direção, conforme as políticas internas.
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b) Registros contábeis obrigatórios:
Todas as transações contábeis e financeiras devem estar corretamente
registradas nos livros oficiais da Empresa de forma precisa e verdadeira. Os
registros devem ser suportados por documentação adequada e livre de
qualquer tipo de fraude, sempre de acordo com a legislação pertinente,
normas

internas

da

Empresa

e

princípios

contábeis

aplicáveis.

c) Registros de contratos:

Todos os contratos do Grupo Centurião, devem ser redigidos de forma
precisa e adequada, não permitindo duplas interpretações. A área jurídica
deve analisar e autorizar todos os contratos emitidos.

7.

SUSTENTABILIDADE

E

RESPONSABILIDADE

COM O MEIO AMBIENTE

O Grupo Centurião com intuito de contribuir para um meio ambiente mais
sustentável, reduziu drasticamente o consumo de papel, passando a utilizar
documentos digitais.
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A sustentabilidade sempre esteve presente na atuação do Grupo Centurião,
seja na condução de seus negócios de forma transparente, ética e
responsável,

na

valorização

de

seus

colaboradores,

investindo

em

treinamentos e capacitação ou na inovação para o desenvolvimento de
soluções tecnológicas.

Com intuito de fortalecer a educação ambiental no ambiente de trabalho:
 a Empresa entregou a cada colaborador squeezes, zerando o
consumo de copos descartáveis;
 a Empresa trata a reciclagem de lixo de forma devida.

8. ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

A gestão e administração do Código de Conduta é de responsabilidade da alta
administração do Grupo Centurião, representado pelo Comitê de Conduta Ética ao
que lhe compete assegurar o cumprimento deste Código de Conduta como também
apurar eventuais violações e irregularidades e aplicar sansões.

Entende-se por Grupo Centurião as Empresas: Centurião Prestadora de Serviços Ltda
e Centurião Segurança Patrimonial Ltda.

PÁGINA | 31

8.1.

Aprovação e Vigência

A aprovação deste Código e suas atualizações são de responsabilidade do Comitê de
Conduta Ética do Grupo Centurião e da Diretoria.

Todos os colaboradores deverão confirmar conhecimento e entendimento do
Código de Conduta e de suas revisões via "Termo de Compromisso", ou pelos
treinamentos presenciais e/ou eletrônicos que participar.

O presente Código é válido por tempo indeterminado e poderá ser modificado por
alteração da legislação aplicável ou por necessidade identificada pela Empresa.

8.2. Violação ao Código
Nas situações em que ocorram violações a este Código, estarão sujeitas a medidas
disciplinares e/ou penalidade com base na legislação aplicável.

É dever de todos os colaboradores apoiá-lo e engajá-lo nas atividades,
processos e controles, a fim de mantê-lo efetivo.

 As punições deverão ser proporcionais ao tipo de violação e ao nível
de responsabilidade do colaborador;
 Em caso de violações, os terceiros poderão estar sujeitos às medidas
previstas nos respectivos contratos, incluindo rescisão contratual e
término da relação comercial com o Grupo.
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8.3. Canal de Denúncias
Sempre que presenciar ou suspeitar de alguma violação ao presente Código
de Conduta é sua responsabilidade reportar o ocorrido ao seu supervisor
imediato e ou ao Canal de Denúncias denominado “Ouvidoria”, disponível no site do
Grupo Centurião, ou através do e-mail: ouvidoria@centuriao.com.br.

O uso do canal de denúncias deve ser feito pautando-se no princípio da boa-fé, ou
seja, não se tolera o uso do canal para relatar fatos que não sejam verdadeiros ou
para retaliações de qualquer natureza.

Sigilo
Asseguramos a confidencialidade, sigilo e a manutenção de processo robusto e
confiável de tratamento dos relatos.

Dúvidas
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste Código entre em contato com a
Ouvidoria, disponível no site do Grupo Centurião, através do e-mail
ouvidoria@centuriao.com.br, ou telefone (11) 99410-7388, além de promover
sugestões e ideias para o dia a dia do trabalho.
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ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO
Declaro ter lido e compreendido o Código de Conduta Ética do Grupo Centurião e
assumo o compromisso de sempre observá-lo no desempenho de minhas atividades,
zelando por sua aplicação.

NOME:
CPF:
EMPRESA:
LOCAL:
DATA:

_____________________________________________________

https://grupocenturiao.com.br
ouvidoria@centuriao.com.br
compliance@centuriao.com.br
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