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A ética e a transparência sempre devem ser valores, compromissos e instrumentos prioritários para a tomada de 

decisão e realizações de negócios em toda e qualquer situação. 

A indesejável corrupção, que é um tema de debate recorrente,  assume várias formas e provoca prejuízos de 

diferentes naturezas, sejam financeiros, de imagem, de reputação, da qualidade das relações, do clima no ambiente 

de trabalho, entre outros.

Por isso, na Sodexo, possuímos uma área dedicada de Compliance que tem papel de extrema importância para 

disseminar cultura pautada e orientada para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção, com o compromisso 

de uma atuação ética, responsável e sustentável, em todos os relacionamentos públicos e privados gerados. 

Todos nós somos protagonistas quando se fala em assegurar a execução das melhores práticas para garantir que 

a ética e a transparência prevaleçam em todas as atividades e relacionamentos da Sodexo.

Boa leitura e contamos com você para se envolver na nossa cultura do Programa de Integridade!

Obrigado e boa leitura. 

Abraços, 

Thierry Guihard - CEO

Sodexo Benefícios e Incentivos

MENSAGEM DO CEO

SUMÁRIO
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Garante a capacidade de satisfazer e, portanto, reter clientes;

Permite responder à expectativa de estabilidade empregatícia de nossos 

colaboradores e, assim, gerar oportunidades de ascensão;

Provê retorno sobre o investimento para nossos acionistas.

1

2
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A Sodexo é formada pela união de nossos clientes, consumidores, colaboradores e 

acionistas. Nosso propósito é de sempre superar as expectativas desses públicos 

enquanto nos concentramos no crescimento orgânico das receitas e dos resultados.

Nesse sentido, vale dizer que o crescimento orgânico:

NOSSAS CRENÇAS

Melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas a quem servimos;

Contribuir com o desenvolvimento econômico, social e ambiental das 

comunidades, regiões e países em que atuamos.

1
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Nossa missão pode ser entendida em duas perspectivas:

NOSSA MISSÃO 
SEMPRE ESCOLHIDOS E RECOMPENSADOS 
POR FAZER DE CADA DIA UM DIA MELHOR.

SUMÁRIOSUMÁRIO
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NOSSOS VALORES

As habilidades de cada pessoa combinadas com o 

conhecimento de outros colegas de equipe garantem o 

sucesso da Sodexo. Trabalho em equipe depende dos seguintes 

fatores: escuta atenta e empática, transparência, respeito 

pelas pessoas, fomento da diversidade, solidariedade na 

implementação de grandes decisões, respeito às regras e apoio 

mútuo, especialmente em tempos difíceis. É um imperativo a 

todas as nossas operações, as nossas unidades e funções de 

apoio, assim como aos nossos comitês administrativos.

Espírito de Equipe

Clientes e beneficiários estão no centro de tudo que fazemos. 

Para bem servir-lhes, diariamente e em todos os níveis, 

demonstramos nossa disponibilidade, habilidade de ouvir, nossa 

capacidade em antecipar suas expectativas, nosso senso de 

convívio, nossa capacidade de resposta às suas necessidades e o 

nosso orgulho em satisfazê-las.

Espírito de Serviço 

É demonstrado por meio:

• Do nosso desejo, mas também da forte crença de que sempre 

é possível melhorar a situação atual;

• Da aceitação de avaliação e comparação entre o desempenho 

da pessoa, seus colegas e concorrentes;

• Da autocrítica, porque compreender os próprios sucessos e 

falhas é fundamental para a melhoria contínua;

• Do equilíbrio entre ambição e humildade;

• Do nosso otimismo, com a crença que para cada problema há 

uma solução, uma inovação ou uma melhoria a ser feita.

Espírito de Progresso

Para mais informações, consulte o mapa estratégico da 

Sodexo e sua Ambição 2025, disponíveis na Intranet.

SUMÁRIO



Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO

SUSTENTABILIDADE E 
CIDADANIA CORPORATIVA

A gestão da sustentabilidade é tratada de forma ampla na Sodexo e considera nosso 

compromisso em contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, além da 

geração de valor compartilhado para todas as partes interessadas.

Vale dizer que a Sodexo se dedica a apoiar o desenvolvimento de comunidades locais 

de diferentes maneiras. Entre elas, estão as contratações e a compra de produtos e 

serviços nacionais. Na maioria dos países com menos recursos, inclusive, incentivamos 

iniciativas que estimulem o crescimento econômico local. Além disso, estamos engajados 

em ampliar o programa STOP Hunger nas regiões em que temos operação, combatendo 

a fome e a má nutrição ao mesmo tempo em que ajudamos a proteger o meio ambiente. 

Desenvolver uma cultura em que prevaleça o espírito de equipe, o respeito mútuo, a 

honestidade, a justiça e o profissionalismo é o nosso compromisso. Por isso, nossas 

atitudes devem garantir que o local de trabalho seja seguro e saudável. Em outras 

palavras, todos são responsáveis por seguir as normas de saúde e segurança.

SUMÁRIOSUMÁRIO
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A Política de Respeito aos Direitos 

Humanos está disponível na intranet!

Código de Conduta Ética Sodexo

POLÍTICA DE RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

Temos o compromisso de conduzir nossos negócios de maneira coerente e de acordo com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Portanto, não aceitamos qualquer ato contra os direitos fundamentais contemplados nesse documento, 

que, desde sua proclamação em 1984, já foi traduzido para mais de 500 idiomas. Dentre eles, estão o direito à vida e à 

liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação.

Apoiamos e cumprimos as leis e os regulamentos locais referentes:

À imigração;

À promoção de salários;

Às horas extras.

Aos benefícios e condições de 

trabalho razoáveis;

À proibição de trabalho forçado, 

obrigatório e infantil;

SUMÁRIO
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CONDUTAS INTERNAS
DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A humanidade está no coração do nosso negócio. Por isso, a Sodexo reforça uma cultura que abraça as diferenças e celebra 

os talentos independentemente de características pessoais, como idade, orientação sexual, religião e bagagem cultural. 

Por fazer-nos mais fortes, mais inovadores e mais próximos de nossos beneficiários, a busca constante pela valorização 

da diversidade e da inclusão é uma diretriz para a competitividade e o desempenho econômico. 

Graças aos cinco pilares de Diversidade & Inclusão, nosso foco é:

Garantir a equidade de gênero;

Integrar as diferentes gerações 

no local de trabalho;

Gerar oportunidades de trabalho e 

desenvolvimento às pessoas com deficiência;

Promover a diversidade étnica, 

socioeconômica, cultural e religiosa.

Promover a diversidade de orientação 

sexual e identidade de gênero;

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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ou abuso. Em uma perspectiva prática, não é permitido ou tolerado gritar, ridicularizar, insultar ou 

constranger colaboradores, em público ou de maneira privada. Tais ações – e outras que provoquem 

os mesmos resultados – por ou contra qualquer pessoa no local de trabalho serão consideradas 

assédio moral e acionarão medidas disciplinares, conforme decisão do Comitê de Ética.

Somos todos responsáveis pela criação e manutenção de um local de trabalho caracterizado pelo 

respeito e pela cordialidade. Isso inclui, entre outros fatores, garantir que atitudes e procedimentos 

privilegiem o respeito à dignidade e à privacidade de todos os colaboradores, bem como os valores 

de diversidade e inclusão.

Por isso, a Sodexo proíbe expressamente qualquer tipo de violência no local de trabalho, seja ela 

verbal, emocional, psicológica, sexual, física ou de qualquer outra natureza que cause intimidação 

ASSÉDIO

Você sabia que o assédio sexual no ambiente de trabalho pode existir quando um benefício 

de emprego, como aumento de salário, promoção ou mesmo a manutenção do emprego, é 

condicionado à concordância da vítima em se submeter a uma situação de intimidade ou de 

ordem sexual? Nesse sentido, também podem ser consideradas assédio as condutas contínuas 

de intimidação ou humilhação, incluindo: 

• Conduta física, como agressão ou toque indesejado;

• Conduta verbal, como comentários ofensivos, lascivos ou investigação de assuntos íntimos; 

• Conduta não-verbal, como assobios, gestos sugestivos ou exibição de materiais de cunho sexual. 

Temos uma cultura de tolerância zero às violações de nossas condutas éticas relacionadas à 

discriminação, ao assédio e à retaliação. Portanto, sempre que se deparar com qualquer tipo de 

situação dessa natureza, você deve denunciá-la por meio dos nossos canais.

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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Não toleramos!

Feedbacks grosseiros e que são fonte de 

humilhação dos colaboradores.

Aqui é assim!

Quando notamos um comportamento inadequado, ainda que não intencional, 

conversamos com nossos colegas para que possam repensar a situação. 

Assim, as atitudes podem ser mais positivas no futuro.

ASSÉDIO

SUMÁRIO

É inadmissível que tenhamos 

perdido o prazo de assinatura 

desse contrato. Isso é muita 

incompetência da sua parte!

Você não acha que sua reação foi 

muito agressiva e não condiz com 

o nosso jeito de fazer as coisas? 

Acredito que seja uma ótima 

oportunidade para pedir desculpas e 

buscar novas formas de se expressar 

durante as reuniões do time.
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Para garantir um ambiente de tranquilidade e respeito entre nossos 

colaboradores, há condutas apropriadas em relação ao uso de álcool, 

drogas e ao porte de armas em nossas dependências.

USO DE ÁLCOOL, DROGAS E 
PORTE DE ARMAS NO TRABALHO

O consumo moderado de álcool nas 

dependências da Sodexo está liberado 

apenas em celebrações autorizadas;

É expressamente proibido portar ou 

comercializar qualquer tipo de entorpecentes, 

bem como ingressar ou permanecer em nossas 

dependências, ou em atividades externas 

relacionadas à companhia, sob o efeito de 

bebidas alcoólicas ou drogas;

As únicas pessoas que podem guardar ou 

portar armas são aquelas encarregadas 

pela segurança patrimonial. Isso é 

possível desde que estejam devidamente 

autorizadas, identificadas e tecnicamente 

qualificadas para tal.

Independentemente de possibilidades criadas 

pela legislação local, não é permitido guardar, 

comercializar ou portar qualquer tipo de arma nas 

dependências da Sodexo ou em atividades externas 

relacionadas à companhia. Isso é válido mesmo que 

você tenha posse de arma registrada;

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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Na Sodexo, flexibilidade é a palavra-chave para te ajudar a escolher o 

look do dia. Lembre-se sempre de que é dever de todo colaborador cuidar 

da imagem e dos valores da Sodexo, mantendo uma postura compatível 

com estes valores, tanto na vida pessoal como no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, aproveite ao máximo todas as possibilidades para se 

sentir feliz, produtivo e livre para expressar seu estilo. Contamos que 

evitem roupas e acessórios usados de forma exagerada ou inadequada 

para o ambiente de trabalho. Para te ajudar, nas próximas páginas você 

pode conferir dicas importantes sobre o que casa e o que não casa com 

o jeito de ser da Sodexo!

DRESS CODE

SUMÁRIO

Aqui é assim!

Mesmo que com ar mais casual, nosso estilo 

sempre deve refletir a flexibilidade e o jeito de 

ser que marcam a Sodexo.

Não toleramos!

Roupas extravagantes, com decotes, muito curtas 

ou transparentes e com aparência de descuido não 

condizem com nossos valores.
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DRESS CODE

Não toleramos!

Camisa de clube de futebol

Aqui é assim!

Camisetas

10

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Decotes acentuados

Aqui é assim!

Blusinhas

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Transparências

Aqui é assim!

Blusinhas

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Moda praia

Aqui é assim!

Vestidos

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Moletons

Aqui é assim!

Calça jeans

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Shorts curtos

Aqui é assim!

Bermudas

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Bermudas de moletom

Aqui é assim!

Bermudas

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Chinelo

Aqui é assim!

Tênis

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Extravagância

Aqui é assim!

Estampas

DRESS CODE

SUMÁRIO

VOTE NO

FULANO
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Não toleramos!

Viseiras, chapéus e bonés

Aqui é assim!

Acessórios

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Não toleramos!

Aparência de descuido

Aqui é assim!

Meias estilosas

DRESS CODE

SUMÁRIO
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Importante: Na Sodexo, a ocasião é quem dita a moda! Por isso, em 

momentos como reunião com os clientes e eventos externos, trajes 

formais continuam sendo a melhor opção!

DRESS CODE

SUMÁRIO
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A Sodexo está empenhada em agregar valor à realidade de 

seus clientes e em atender às suas necessidades durante 

um longo prazo para, assim, construir fortes parcerias. E 

é por isso que, constantemente, procuramos alternativas 

para aprimorar a qualidade de nossos serviços;

Estamos determinados a seguir políticas de compras 

que garantam a origem dos produtos que usamos, a 

capacidade técnica dos parceiros e seu comprometimento 

com valores éticos baseados no Código de Conduta 

Sodexo – Guia do Fornecedor, disponível na Intranet;

Temos o compromisso de desenvolver um portfólio 

de serviços que ajude a melhorar a qualidade de vida 

de todos que nos confiam seu bem-estar, informando 

nossos beneficiários sobre a importância de uma 

alimentação saudável, por exemplo;

Muitos públicos, um só compromisso:

RELAÇÕES COM STAKEHOLDERS

Ética!
Fornecemos aos acionistas informações precisas, cla-

ras, transparentes e simultâneas;

Nossa relação com os concorrentes é conduzida com éti-

ca e não usamos práticas injustas para ganhar negócio;

Mantemos relacionamentos cordiais com nossos par-

ceiros comerciais;

Utilizamos os meios de comunicação e as redes sociais 

de forma responsável, não expondo negativamente a 

imagem da Sodexo.

SUMÁRIO
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Consulte a nossa Política Anticorrupção (PI 002-18) e a 

Norma de Licitação (NP 00016-02), disponíveis na Intranet.

É expressamente proibida a participação de 

nossos colaboradores em atividades e/ou 

negócios em desacordo com as leis vigentes 

ou que possam ser interpretados como 

dúbios ou ilícitos. Ao tomar conhecimento 

de indícios ou suspeitas de atividades dessa 

natureza, e que possam causar danos à 

reputação da Sodexo, o colaborador deve 

comunicar, imediatamente, o Comitê 

de Ética. Nunca empregue recursos 

financeiros da Sodexo, nem incorra em 

outros compromissos que não sejam para 

fins legítimos aos negócios da companhia;

Devemos rejeitar e combater toda e qual-

quer forma de corrupção, favorecimento, 

extorsão ou pagamento de propina;

Cumprimos integralmente as leis e os regula-

mentos aplicáveis. Em outras palavras, acata-

mos todas as disposições da Lei Anticorrupção 

no Brasil e todas as outras leis e requerimen-

tos legais da mesma natureza exigidos nos 

países em que fazemos negócios;

Estamos empenhados em manter e promo-

ver a boa reputação de nossa empresa por 

meio de ações transparentes, honestas e 

que visam, ao mesmo tempo, os interesses 

da companhia e o bem-estar da sociedade.

ATENDIMENTO ÀS LEIS E ZELO PELA 
REPUTAÇÃO DE NOSSA EMPRESA

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO
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Os produtos de Vale Refeição e Vale Alimentação são regidos 

pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Instituído 

pelo Ministério do Trabalho, ele determina que o uso desses 

benefícios deve, exclusivamente, garantir a alimentação 

adequada do trabalhador. Portanto, a troca desses benefícios 

por dinheiro não é permitida pela Sodexo. 

Igualmente, não é admitida e é combatida ativamente pela 

Sodexo a prática da troca por dinheiro em relação às demais 

soluções concedidas aos colaboradores, tais como: Premium 

Pass, Gift Pass, Combustível Pass, Brinquedo Pass, Cultura 

Pass e Frota Pass. 

Importante: qualquer uma das práticas apresentadas nessa 

seção é passível de medidas disciplinares, incluindo a demissão 

por justa causa.

PRÁTICA ILEGAL DE VENDA 
DE BENEFÍCIOS

SUMÁRIO

Não toleramos!

Para conseguir aumentar sua renda, colaborador 

vende seus benefícios de forma ilegal.

Aqui é assim!

Mesmo com as contas desequilibradas, é preciso tomar a 

decisão correta. Nesse caso, a de não vender os benefícios 

concedidos pela Sodexo e, sim, contar com a política de 

empréstimos da própria empresa. 

Não adianta ser bom para mim 

se é algo que vai contra os 

valores da Sodexo e, também, 

contra a legislação do país. 
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Na Intranet, há documentos essenciais para você conhecer em detalhes 

o que rege a Sodexo e como você pode contribuir para proteger a 

companhia. Dá uma olhada: 

• Normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento do Terrorismo (NP 00075/15);

• Conheça o seu funcionário – KYE (NP 00079/15);

• Conheça o seu fornecedor – KYS (NP 00077/15);

• Conheça o seu cliente – KYC (NP 00080/15);

• Controle de Operações Suspeitas – COS (NP 00078/15).

A Sodexo é comprometida com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, cumprindo 

mundialmente toda a regulamentação aplicável relacionada a essas causas. 

Todos devem conhecer e perceber os sinais de alerta previstos na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Combate ao Financiamento do Terrorismo da Sodexo para que, assim, possam indicar a possível prática desses 

crimes nas atividades da companhia.

PREVENÇÃO À LAVAGEM 
DE DINHEIRO E COMBATE AO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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Qualquer ato realizado para obter ganhos de 

forma ilícita em prejuízo de outra pessoa ou da 

companhia é considerado fraude, incluindo – mas 

não se restringindo a – falsificação de documentos, 

alteração de dados contábeis, obtenção de dados da 

Sodexo, de seus clientes, estabelecimentos, usuários, 

fornecedores e funcionários de forma não autorizada. 

É responsabilidade de todos zelar pela integridade da 

Sodexo e de seus ativos. Logo, não toleramos condutas 

dos colaboradores que, no exercício de suas funções, 

visem obter ganhos para si, para terceiros ou mesmo 

para a Sodexo, mediante fraude.

FRAUDE

SUMÁRIO

Não toleramos!

Transformar a nossa base de dados ou informações 

sobre clientes e fornecedores em ganho financeiro é 

sinônimo de fraude.

Aqui é assim!

A melhor forma de combater a corrupção é pelo exemplo e pelo diálogo. Por isso, 

nesse caso, colegas falam sobre a necessidade de serem transparentes e precisos na 

prestação de contas para o plano de saúde quando assunto é reembolso. 

Já pensou nas 

consequências ruins 

da sua atitude? Ela é tão 

fraudulenta como os casos 

que vemos diariamente 

nos noticiários.  O exemplo 

começa pela gente!

Para aumentar o valor 

do meu reembolso, 

pedi mais de um recibo 

para o médico.
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A Sodexo se esforça para ganhar a confiança dos 

seus acionistas, reguladores e do público, e está 

empenhada em fornecer a esses públicos infor-

mações precisas, transparentes e oportunas. 

Então, a integridade dos registros da Sodexo é 

essencial para que alcancemos esses objetivos, 

o que também garante que possamos base-

ar nossas decisões de negócio em informações 

completas, precisas e confiáveis;

A Sodexo e seus colaboradores são obrigados a 

manter de maneira precisa e adequada os regis-

tros financeiros, dados e processos contábeis e 

todos os outros registros que apresentem, de 

forma verdadeira e apropriada, a posição finan-

ceira, os resultados de operações, as transações 

e os bens ativos e passivos da companhia;

Estes documentos devem ser mantidos de acor-

do com os princípios gerais contábeis aceitos 

pelas normas aplicáveis, assim como com as 

próprias políticas, procedimentos e controles 

internos da Sodexo; 

Não é permitido, em nenhuma circunstância, 

que um colaborador faça entradas falsas ou ar-

tificiais nos livros e registros contábeis da So-

dexo. Nossos colaboradores não devem praticar 

qualquer ação ou omissão que comprometa a 

integridade das demonstrações financeiras da 

companhia. Isso abrange coagir, manipular ou 

enganar auditores externos ou internos com re-

lação aos livros e registros.

INTEGRIDADE FINANCEIRA

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO
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É dever de todos os colaboradores utilizar os bens disponibilizados pela 

Sodexo para o propósito empresarial, protegê-los e preservá-los de uso 

inadequado, roubo, dano ou furto como se fossem de patrimônio pessoal. 

Os colaboradores devem comunicar ao gestor imediato quaisquer riscos a 

que os bens disponibilizados pela companhia estejam sujeitos.

As dependências da Sodexo devem ser utilizadas apenas para a prática das 

atividades para as quais os colaboradores foram contratados. Essa conduta é 

aplicável também aos fornecedores, prestadores de serviços e terceirizados, 

que devem ser orientados para tanto.

USO DE BENS DA COMPANHIA

Confira alguns dos bens disponibilizados pela Sodexo:

Aparelhos celulares; Automóveis; Computadores;

Impressoras; Materiais de escritório; Nome, marcas, artigos 
ou materiais.

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO
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USO DE BENS DA COMPANHIA

SUMÁRIO

Não toleramos!

Utilizar os bens da Sodexo exige bom senso 

e respeito às políticas corporativas. 

Aqui é assim!

O que aparentemente pode parecer inofensivo, como levar papel sulfite para imprimir um trabalho 

de faculdade, tornam-se problemas graves quando se pensa nas dimensões da Sodexo. 

Meu carro quebrou e 

saí com o da Sodexo. A 

festa foi ótima e tomei 

vários drinks!

Os recursos da Sodexo, 

mesmo que os mais 

simples, não podem ser 

usados para finalidades 

particulares. 



Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO

A Sodexo entende que um conflito de interesse ocorre sempre que você se encontrar em uma situação que 

possa levá-lo a tomar decisões motivadas por outros interesses que não os da companhia.

CONFLITOS DE INTERESSE

Isso é válido para nosso relacionamento com autoridades 

governamentais, clientes públicos e/ou privados e/ou 

possíveis clientes. Em nenhuma hipótese daremos presentes, 

forneceremos entretenimento e/ou faremos contribuições 

políticas para influenciar uma decisão relacionada à Sodexo.

Pagamentos impróprios

A Sodexo não compactua com negociações obscuras que:

• Possuem interesse político partidário; 

• Tenham a finalidade de conquistar novos contratos;

• Criem vantagens comerciais impróprias.

SUMÁRIOSUMÁRIO

Não toleramos!

Independentemente das ofertas que você possa receber, tenha em 

mente que suas ações traduzem, na prática, os valores e as políticas da 

Sodexo. Por isso, os fins nunca podem justificar os meios, especialmente 

quando se fala em situações em que há conflitos de interesse.

Aqui é assim!

Sempre em um clima de respeito, trate as situações 

de conflito de interesse de maneira corajosa.

É só oferecer um 
“presente” para aquele 

servidor público que 
iremos acelerar a 

assinatura do 
nosso contrato!

Acima do dinheiro, 
está o meu compromisso 
com a Sodexo e comigo 
mesma. Não troco meus 

valores por qualquer 
recompensa, financeira ou 

de outra natureza.
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Para saber mais a esse respeito, consulte a Intranet:

• Normas de Doações (NP 00132/18);

• Norma de Patrocínio (NP 00127/18).

A Sodexo apoia e incentiva as atividades que ajudam a fortalecer seu 

posicionamento institucional e a transmitir seus valores. Todas as doações, 

contribuições e patrocínios devem ser claros e transparentes, o que significa 

que as transações devem ser devidamente documentadas, de maneira que se 

comprove a sua destinação e seus fins, sendo avaliadas e aprovadas conforme 

alçadas previstas nas normas da Sodexo.

DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES 
E PATROCÍNIOS

Doações e outras contribuições:

• devem obedecer às leis locais aplicáveis; 

• não podem ter contrapartida;

• não devem ser destinadas para fins políticos e/ou religiosos.

Patrocínio:

• é necessário um contrato de patrocínio, por escrito, 

especificando o evento e demais condições. 

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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Nossas relações com os fornecedores devem considerar os interesses legítimos 

de ambos, não sendo admitidas:

• Vantagens indevidas, obtidas por meio de manipulação de informação, 

intimidação, coerção, coação ou constrangimento;

• A criação artificial de situações de dependência, práticas de concorrência 

desleal ou situações de conflito de interesses com os negócios da companhia.

CONCESSÃO OU RECEBIMENTO 
DE VANTAGENS INDEVIDAS

A Sodexo não tolera nenhuma prática que não provenha de honestidade, integri-

dade e justiça, em qualquer parte do mundo onde fazemos negócios. Condena-

mos a corrupção, a concorrência desleal ou qualquer outro comportamento que 

nos impeça de alcançar uma longa e duradoura relação com nossa comunidade.

Comunicamos claramente nossa posição a esse respeito para nossos clientes, 

fornecedores e colaboradores e contamos com eles na rejeição de práticas 

corruptas e injustas.

CONCORRÊNCIA JUSTA

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO
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• Brindes, presentes e entretenimento não podem ser frequentes;

• O valor do item deve ser modesto;

• Eles não poderão ser dados se o seu destinatário não estiver autorizado a aceitá-los de acordo com as 

leis, políticas, regras internas ou padrões aplicáveis; 

• Brindes, presentes e entretenimento que sob qualquer forma gerem o sentimento ou a expectativa de 

obrigação pessoal não devem ser oferecidos ou aceitos; 

• Sempre leve em consideração a questão de como seus interesses pessoais pareceriam perante seus 

colegas de trabalho e parceiros da Sodexo;

• Nunca aceite presentes ou entretenimentos inapropriados.

Consulte a nossa norma de Brindes, Presentes e 

Entretenimento (NP 00128/18), disponível na Intranet ou, 

se preferir, entre em contato por meio do Speak Up.

Todos os brindes ou presentes recebidos pelos colaboradores que ultrapassarem 

o valor especificado na Norma de Brindes, presentes e entretenimento deverão ser 

reportados no Speak Up, que avaliará a possibilidade de aceitação. Em caso negativo, 

o próprio Canal providenciará uma destinação social ou o colaborador que recebeu o 

brinde poderá optar por doar o valor em dinheiro ao Instituto STOP Hunger.

Os colaboradores só poderão aceitar entretenimento pago por cliente ou fornecedor, 

ativo ou potencial, se houver motivação comercial ou quando relacionado a eventos 

dirigidos a um público geral e com a presença do cliente ou fornecedor, além de 

ter obtido concordância prévia da Vice-Presidência da área. Os colaboradores 

são responsáveis por evitar sua presença frequente ou excessiva em eventos 

patrocinados por um mesmo cliente, estabelecimento ou fornecedor. 

Algumas vezes, pode ser apropriado aos funcionários da Sodexo fornecerem 

pequenos brindes a agentes públicos. Nesta situação, é permitido apenas oferecer 

os produtos de prateleira da Sodexo, pois são institucionais e não representam 

itens de valor.

BRINDES, PRESENTES 
E ENTRETENIMENTO

SUMÁRIO
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BRINDES, PRESENTES 
E ENTRETENIMENTO

SUMÁRIO

Não toleramos!

Convites individuais e com objetivos que fujam do escopo das relações entre a Sodexo e seus 

parceiros devem ser negados. Almoços ou jantares em locais badalados, por exemplo, não têm 

justificativa, independentemente de quem parta o convite.

Aqui é assim!

Uma série de itens fazem parte da nossa prateleira de brindes. Na hora de presentear um parceiro, 

fique à vontade para falar com seu gestor e fazer uso desse recurso!

O melhor custa caro, 

mas você merece!

Espero que anote 

muitas conquistas 

nesse caderno 

da Sodexo!
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RELACIONAMENTO ENTRE 
OS COLABORADORES

SUMÁRIO

Vai ser ótimo ter você 
na Sodexo, primo! 

A Sodexo permite a contratação de colaboradores e prestadores de serviço 

que possuam grau de parentesco ou relação afetiva com colaboradores da 

Sodexo, desde que, a qualquer momento, não seja estabelecida condição de 

subordinação e nem se caracterize conflito de interesses.

A mesma regra se aplica aos casos em que um relacionamento afetivo é 

iniciado quando ambos já são colaboradores da companhia.

A comunicação sobre estas relações deverá ser feita por meio do Questionário 

de Conflito de Interesses.

Não toleramos!

Relacionamentos entre pessoas que ocupam cargos pautados por 

subordinação direta não são permitidos. Contudo, essa é uma 

situação que pode ser solucionada quando há transparência entre os 

colaboradores e a empresa. 

Aqui é assim!

Desde que respeitem as políticas de combate aos 

conflitos de interesse, familiares de colaboradores 

da Sodexo são muito bem-vindos quando suas 

competências podem agregar aos negócios da empresa!
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Você pode desempenhar as atividades externas que desejar, 

profissionais e pessoais, desde que:

• Sejam realizadas fora do horário de trabalho; 

• Não conflitem com os negócios, interesses e setor de 

atuação da Sodexo; 

• Não prejudiquem o seu rendimento nas funções exercidas 

na companhia; 

• Não utilize a infraestrutura, os bens, as informações e o 

nome da Sodexo.

As atividades extras deverão ser informadas por meio do 

Questionário de Conflito de Interesses.

ATIVIDADES EXTRAS

Consulte a nossa Norma de Conflitos de Interesse 

(NP 00131/18), disponível na Intranet.

SUMÁRIO

Não toleramos!

Atividades adicionais não podem ser realizadas quando ferem 

seus compromissos com a Sodexo. Vender cosméticos com 

exposição de produtos na mesa de trabalho, é um exemplo do 

que não toleramos.

Aqui é assim! 

Seu conhecimento e o livre acesso às informações da Sodexo são 

fatos que devem ser considerados na hora de escolher atividades 

adicionais, já que elas podem configurar conflitos de interesse.

Esse tipo 
de consultoria demandaria 
compartilhar informações 

totalmente ligadas aos 
negócios da Sodexo e isso 
não é permitido. Por isso, 

esse convite deve 
ser recusado. 
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• As informações do negócio, adquiridas em decorrência da função 

exercida, deverão ser utilizadas estritamente para o exercício 

das funções que você desempenha na Sodexo;

• Todos os colaboradores têm o dever de proteger as informações 

confidenciais sobre a Sodexo, seus clientes, fornecedores e 

demais colaboradores, mesmo após deixarem a companhia; 

• Da mesma forma, não devem utilizar bens ou informações da 

Sodexo para seu ganho pessoal, ou o de seus parentes, amigos 

ou conhecidos;

• Os colaboradores que têm acesso a informações privilegiadas 

- como a informação não pública sobre resultados financeiros, 

fusões ou aquisições, grandes contratos ou planos estratégicos 

- não podem usá-las para nenhum proposito alheio aos negócios 

da Sodexo ou passá-las a terceiros.

CONFIDENCIALIDADE

Na Intranet, você pode consultar:

• Guia de Segurança da Informação;

• Norma de classificação da informação – NP 00048-12;

• Política de Segurança da Informação.

SUMÁRIO

Não toleramos!

Compartilhar informações sigilosas, como condições 

comerciais e remuneração de colegas, fere nosso 

compromisso com a confidencialidade.

Aqui é assim!

Conversar com colegas que atuam em empresas concorrentes é uma 

situação totalmente tranquila desde que você proteja informações 

sigilosas, como escopo de novas soluções que lançaremos ao mercado.

Como combinamos, 
aqui está o mailing 
dos atuais clientes 

da Sodexo!
Tenho, no mínimo, seis 
bons motivos para não 

te dizer quais são as 
condições comerciais 
de nossos contratos!
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Devemos seguir e cumprir as orientações internas de Segurança 

da Informação sobre o uso de e-mail, Intranet, internet e outros 

canais eletrônicos de comunicação, não divulgando, interna ou 

externamente, mensagens em discordância com os princípios 

éticos da companhia. Estamos falando de situações como a 

seguir, mas não restritas a:

• Boatos;

• Comércio;

• Mensagens de cunho político-partidário;

• Pornografia;

• Propaganda.

USO ADEQUADO DE MÍDIAS 
ELETRÔNICAS E REDES SOCIAIS

SUMÁRIO

Não toleramos!

Hoje, as barreiras entre os ambientes interno e externo são muito 

frágeis. Por isso, sua postura nas redes sociais ou junto a representantes 

da imprensa deve ser sempre cuidadosa. Postar fotos de documentos ou 

apresentações, por exemplo, não condiz com as políticas da Sodexo.

Aqui é assim!

Ao postar uma foto no ambiente de trabalho, sozinho 

ou em equipe, certifique-se de que nenhuma informação 

sigilosa faz parte do quadro. O mesmo vale para vídeos ou 

depoimentos em texto.
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Os colaboradores devem encaminhar à Vice-Presidência de Marketing, Inovação 

e Digital toda e qualquer solicitação de contato por parte da imprensa. Lembre-

se: não existem “contatos informais” ou “não oficiais”. Para a imprensa, você 

sempre representa a Sodexo. Portanto, tudo deve ser formalizado.

CONTATOS COM A IMPRENSA E EVENTOS 
EXTERNOS REPRESENTANDO A SODEXO

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO
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A Sodexo dispõe deste Código de Conduta Ética com o 

intuito de expressar seus princípios e valores. Além das leis 

vigentes, o documento serve como guia para as atitudes 

e os comportamentos de todos os nossos colaboradores, 

terceiros e parceiros de negócios. 

Entretanto, sempre pode haver alguma parte mal-intencio-

nada, podendo colocar em risco outros colegas e a organiza-

ção como um todo. Diante disso, disponibilizamos um canal 

de denúncias externo, gerenciado por uma empresa inde-

pendente e totalmente imparcial, auditado periodicamente 

pela Auditoria Interna do Grupo Sodexo, da matriz na França, 

por meio do qual você pode denunciar violações ao Código 

de Conduta Ética. Todas as denúncias serão apuradas e in-

vestigadas de forma isenta e independente por uma equipe 

multidisciplinar e avaliadas pelo Comitê de Ética da Sodexo.

Nenhum colaborador que apresentar um relato de boa-fé 

será demitido ou estará sujeito a qualquer inconveniente 

que possa resultar desse ato, ainda que os fatos não sejam 

confirmados. Proibimos a retaliação de qualquer natureza, 

inclusive aos membros do Comitê de Ética, em relação aos 

atos decorrentes do exercício de suas atribuições. 

Todos os casos serão, primeiramente, direcionados aos Di-

retores de Recursos Humanos e Riscos e Compliance do Gru-

po, na França, que após uma triagem inicial, enviarão as de-

núncias correspondentes à cada país. Portanto, caso o relato 

seja contra um dos membros do Comitê, o tratamento e in-

vestigação serão feitos pelo Grupo, de maneira totalmente 

independente.

A Sodexo incentiva todos os seus colaboradores a denun-

ciarem violações ao presente Código, bem como escla-

recer quaisquer dúvidas ou fazer sugestões através do 

Speak Up.

A ligação é gratuita e o atendimento funciona 

24h por dia, sete dias por semana.

SPEAK UP

Telefone: 0800 591 1360;

Website: www.speakup.sodexo.com

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

Um especialista irá receber a informação e o caso será enca-

minhado para análise. Caso você prefira, não haverá neces-

sidade de se identificar e, mesmo assim, ainda será possível 

acompanhar o andamento da sua manifestação pelo Speak 

Up por meio do número de protocolo fornecido a cada contato.

FORMAS DE CONTATO

http://www.speakup.sodexo.com
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MEDIDAS DISCIPLINARES

O descumprimento deste Código de Conduta Ética poderá 

implicar em medidas disciplinares de acordo com a 

gravidade do fato, e dentro dos limites permitidos pela 

Legislação Trabalhista Brasileira, conforme avaliação do 

Comitê de Ética.

Consulte o Regimento do Comitê de 

Ética, disponível na Intranet.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA SODEXO 

O Comitê de Ética Sodexo é composto da seguinte forma:

• CEO;

• Vice-Presidente de Recursos Humanos;

• Diretor de Riscos, Compliance e Segurança da Informação;

• Diretor Jurídico.

COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética da Sodexo é o órgão responsável por 

avaliar e decidir sobre as questões que envolverem violações 

aos princípios e valores estabelecidos no Código de Conduta 

Ética da Sodexo.

Código de Conduta Ética Sodexo SUMÁRIO
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SE VOCÊ TIVER DÚVIDAS, ANTES DE PROSSEGUIR 
COM UMA AÇÃO ESPECÍFICA, SE QUESTIONE:

Eu tenho 

autorização 

para fazer 

isso?

Eu faria se 

tivesse alguém 

olhando?

Essa ação é a 

coisa certa a 

ser feita?

Essa ação é legal 

e coerente com as 

diretrizes do Código de 

Conduta Ética e outras 

políticas da Sodexo?
Eu ficaria 

orgulhoso de 

relatar essa ação 

a alguém que 

respeito? 

O que as pessoas 

poderiam pensar se 

soubessem sobre a 

minha ação? 

Estou demonstrando 

os mais elevados 

padrões de ética?

SUMÁRIO
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