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O desempenho dos nossos colaboradores, assim como suas atitudes, contribuem 
para manter e aprimorar a reputação da Sodexo como empresa especializada em 
oferecer soluções completas para a qualidade de vida dos colaboradores de empre-
sas clientes, atuando sempre pautada em princípios éticos.

O fortalecimento dessa imagem depende de uma soma de fatores, começando por 
nossa integridade, passando pela qualidade de nossas ofertas e se estendendo até 
nossa relação com os clientes, os estabelecimentos comerciais credenciados, os 
usuários/beneficiários e a comunidade em geral.

Por isso, o Comitê de Ética Sodexo BRS Brasil é o organismo responsável por ava-
liar e decidir sobre as questões que envolvem violações aos nossos valores éticos 
e de conduta.

Atuar com confidencialidade e imparcialidade, independentemente do 
assunto;

Receber denúncias que tratam de desvios dos valores éticos da Compa-
nhia, como fraudes diversas, assédio moral ou sexual, além de outros 
desvios de conduta;

Avaliar e discutir os casos denunciados, com base na legislação vigente no 
país, o Guia Conduta de Negócios Responsável, a Declaração sobre Integri-
dade Empresarial, e o Código de Conduta Ética local sempre prezando pelo 
cumprimento do sigilo;

ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ DE ÉTICA 
SODEXO BRS BRASIL
Estão entre as responsabilidades do Comitê de Ética Sodexo BRS Brasil:
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Contribuir em caráter não exclusivo com a atualização do Código de Con-
duta Ética, bem como dos demais regulamentos internos da Companhia 
que tenham como objetivo disciplinar a ética e conduta dos empregados, 
terceiros e fornecedores;

Atuar preventivamente na resposta de questionamentos da gestão sobre as 
dúvidas de caráter ético, ocasionadas nas condutas de empregados, terceiros  
e fornecedores;

Dar conhecimento ao Comitê Executivo da Sodexo sobre as apurações e 
eventuais recomendações que entender cabíveis.
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QUESTÕES IMPORTANTES

O Comitê pode envolver outras áreas da companhia na análise dos casos 
e na sua resolução, mas é seu dever manter o sigilo absoluto do teor das 
denúncias, utilizando-se de apoio de outros departamentos apenas e tão 
somente no que tange a levantamento de provas e/ou informações perti-
nentes ao caso;

E, lembre-se: é compromisso do Comitê preservar a confidencialidade e 
integridade dos denunciados, denunciantes e outros relacionados ao caso 
em específico;

As questões levantadas no Código de Conduta Ética e/ ou no Guia de De-
claração de Integridade nos Negócios são, em sua maioria, questões com-
plexas e onde eventualmente pode não existir respostas simples ou solu-
ções imediatas; 

Circunstâncias imprevistas surgirão em um negócio tão dinâmico e abran-
gente como o da Sodexo. Sendo assim, é dever do Comitê de Ética Sodexo 
BRS Brasil se empenhar em fornecer aos nossos colaboradores os recursos 
necessários e apoiá-los para alcançar os padrões de integridade empresarial.
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REGULAMENTO INTERNO DO COMITÊ DE 
ÉTICA SODEXO BRS BRASIL
O Comitê de Ética deve se reunir todo trimestre, podendo haver reuniões extraor-
dinárias e sua composição será pela maioria simples do grupo.

As principais regras do Comitê de Ética Sodexo BRS Brasil são:

Não existe uma hierarquia para as questões levadas à conhecimento e de-
bate ao Comitê;

As deliberações serão definidas por consenso entre os membros presentes 
na reunião;

Em caso de potencial ou conflito de interesses entre o caso denunciado e o 
membro do comitê, este deve se abster da avaliação e/ou decisão do caso;

Comitê contará com o suporte da área de Compliance para análises e in-
vestigações, assim como o apoio de áreas jurídicas internas ou externas, 
quando necessário;

Os resultados das reuniões serão registrados em ata, que deverá ser circu-
lada de forma segura entre os membros presentes;

Deverão constar nas atas:

1. As ausências, se existentes; 
2. Desvios de valores éticos avaliados na reunião; 
3. Pontos relevantes das discussões; 
4. Recomendações feitas pelo Comitê para as áreas e/ou pessoas envolvidas.
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COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
SODEXO BRS BRASIL
O Comitê de Ética Sodexo BRS Brasil é composto pelos seguintes membros e 
seus respectivos cargos:

A composição do Comitê poderá ser revista com a saída de um dos membros da 
companhia, por falta de assiduidade ou por determinação da Diretoria LATAM.

Thierry Guihard 
CEO

Fabiana Galetol 
Diretora de Recursos Humanos

Tatianne Junco 
Diretora Jurídica & Compliance & Privacidade
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CANAL DE DENÚNCIA - SPEAK UP
As denúncias podem ser realizadas por meio dos seguintes canais 
confidenciais:

Telefone: 0800 591 1360

Website: www.speakup.sodexo.com

Além do Speak Up, as denúncias também podem ser feitas pessoal-
mente para qualquer um dos membros do Comitê de Ética Sodexo 
BRS Brasil.

É importante lembrar que as denúncias via Speak Up serão, em 
primeiro lugar, direcionadas aos Diretores de Recursos Humanos 
e Riscos e Compliance do Grupo, situado na França, que após uma 
triagem inicial, enviarão as denúncias correspondentes a cada 
país. Assim, caso o relato seja contra um dos membros do Comitê, 
o tratamento e investigação serão feitos pelo Grupo, de maneira 
totalmente independente e imparcial.

http://www.speakup.sodexo.com
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