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Prezados(as) Senhores(as); Caros(as) Colegas, 

 

O Código de Ética descreve os princípios e regras aplicáveis a todos os atores do SRC 

Energy, de acordo com os requisitos da nossa atividade, através dos quais construiu seu 

crescimento e estabeleceu relações de confiança com seus clientes, parceiros comerciais e 

colaboradores. 

 

Consequentemente, nossos clientes esperam da SRC Energy que seja exemplar em termos 

de sua integridade no desempenho de serviços. Está claro que os clientes dão muito valor à 

integridade,imparcialidade e independência, que estão na linha de frente das preocupações 

diárias de todos os colaboradores da SRC Energy. Hoje,  de fato, a reputação da integridade 

dos serviços da SRC Energy se tornou um dos seus principais argumentos de venda, algo de 

que cada colaborador da SRC Energy deve se orgulhar.  

 

É fundamental que cada colaborador da SRC Energys atue de acordo com o Código de Ética, 

aplique na prática e defenda seus princípios e regras. Somos todos responsáveis por fazer da 

conformidade a esses princípios e regras (“compliance”) uma parte essencial do nosso 

processo de negócios e sucesso futuro, de forma a preservar e aumentar a reputação da SRC 

Energy como empresa socialmente responsável.  

 

Todos os colaboradores da SRC Energy devem garantir que suas decisões cotidianas sejam 

tomadas de acordo com os requisitos do Código de Ética. Os parceiros comerciais da SRC 

Energy, principalmente intermediários, subcontratados, agentes e fornecedores também 

devem agir de acordo com nosso Código de Ética quando lidam com a SRC Energy ou atuam 

em seu nome. 

 

Devemos todos ter em mente que qualquer infração aos princípios ou regras previstos no 

Código de Ética é uma questão grave que pode trazer consequências prejudiciais (para as 

pessoas ou para toda a SRC Energy), podendo também comprometer a reputação da SRC 

Energy. 

 

Estamos certos do seu compromisso com nosso Código de Ética. 

 

 

 

Silvio Romero Calado de Almeida Filho 

Diretor de Operações 

Bruno Carneiro da Silva 

Diretor Comercial 
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1 CONFLITOS DE INTERESSE 

Todo colaborador demonstra sua lealdade e informa prontamente a seu superior qualquer 

situação na qual seu interesse pessoal ou de pessoa relacionada possa representar conflito 

com os interesses das entidades da SRC Energy, no exercício de suas atividades.  

 

Conflitos de interesses podem surgir, especificamente, nas relações com fornecedores, 

clientes, concorrentes identificados e qualquer organização ou pessoa associada à SRC 

Energy, ou que a ela queira se associar. 

 

Os colaboradores devem evitar a ocorrência intencional de 

situação de conflito de interesses, não participando de nenhuma 

análise, reunião ou decisão referente a processos nos quais seu 

interesse pessoal ou de pessoa relacionada possa estar 

implicado. 

 

O cônjuge, filho ou parente de colaborador só poderá ser contratado ou receber atribuições 

após concordância dos superiores diretos, aos quais essas mesmas regras se aplicam. Isso 

será feito segundo critérios objetivos, para evitar qualquer ambigüidade ou suspeita de 

favoritismo. O colaborador em questão não poderá participar da seleção de seu parente. 

 

Os conflitos de interesses que sejam levados ao conhecimento da administração serão 

analisados caso a caso, com a participação de dois escalões hierárquicos superiores, aos 

quais cabe solucionar o conflito, de acordo com as normas e regulamentos vigentes. 

 

A lista a seguir, embora nao exaustiva, exemplifica possíveis situações geradoras de conflitos: 

 

- um diretor ou alguém relacionado a ele detém participação pessoal em empresas que 

são clientes, fornecedoras (incluindo consultores, parceiros financeiros e outros) ou 
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concorrentes da SRC Energy; 

-  um colaborador com cargo de diretoria ou executivo em empresa externa associada à 

SRC Energy; 

- um colaborador ou alguém relacionado a ele com cargo de consultor, gerente ou outro 

cargo no departamento comercial ou de compras de outra empresa associada à SRC 

Energy ou que a ele queira se associar; 

- um colaborador ou alguém relacionado a ele coloca à disposição da SRC Energy, 

mediante remuneração, locais, equipamentos ou bens pessoais. 

 

 

 

2 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

Os quadros de gestão e de pessoal são conscientes das questões relativas a sigilo 

profissional e são notificados de seu dever de sigilo em relação a terceiros, inclusive familiares. 

Eles são também advertidos sobre o uso indevido de informações privilegiadas, e têm a 

obrigação de observar o procedimento de boa conduta em vigor no âmbito da empresa no 

que diz respeito a informações privilegiadas. 

 

Os administradores e executivos assumem, de acordo com as leis vigentes, o compromisso 

de somente adquirir ou ceder, direta ou indiretamente, títulos e valores mobiliários de 

subsidiárias, sejam elas empresas de capital aberto ou fechado, segundo o procedimento 

fixado pela empresa em matéria de proteção de informações privilegiadas, e se comprometem 

a manter os órgãos de controle da empresa informados sobre tais aquisições ou cessões. 
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3 COMPORTAMENTO GERAL 

Tolerância zero com a corrupção. A relação entre colaboradores da SRC Energy e clientes, 

fornecedores e parceiros da empresa, deve ser regida pela objetividade e integridade. O 

superior hierárquico debe ser imediatamente informado de qualquer constataçao de 

corrupçao ativa ou passiva, e qualquer solicitação ou proposta suspeita de corrupção de 

terceiros. Ele deverá imediatamente tomar as medidas necessárias para determinar a 

veracidade da situação, especialmente através de auditorias, e fazer cessar o comportamento 

ilegal, caso ele seja comprovado. 

 

A SRC Energy proíbe qualquer forma de corrupção, pública ou 

privada, ativa ou passiva. A SRC Energy não deve, direta ou 

indiretamente, dar, sugerir, prometer ou solicitar qualquer 

pagamento ou serviços, presentes ou atividades de lazer, de valor 

superior ao legalmente permitido, ou para pessoas com 

responsabilidades políticas, oficiais do governo, ou agentes 

privados, para obter ou conservar, de forma ilegal, vantagem de 

mercado ou comercial. 

 

Os colaboradores evitarão qualquer situação em que possam ser, ainda que 

momentaneamente, coagidos por terceiros, assim como qualquer situação meramente 

ambígua, ou alusão similar que dê origem a equívocos. 
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4 PRESENTES 

A SRC Energy acredita que a troca de pequenos presentes ou convites de valores modestos 

possa, em certas ocasiões, contribuir para um bom relacionamento comercial. Entretanto, 

presentes e convites em ambos os setores, público e privado, devem ser oferecidos e 

recebidos por colaboradores em estrito cumprimento com a legislação vigente e de forma 

inteiramente transparente. Presentes e convites nunca devem influenciar decisões ou serem 

vistos como uma influência sobre aqueles que os estão recebendo ou ofertando. 

 

Nesse sentido, as decisões dos colaboradores devem refletir 

critérios de certeza e um senso aguçado das suas 

responsabilidades. Se um colaborador for aceitar ou ofertar um 

presente ou um convite de valor considerável, para que sejam 

cumpridas as leis e os regulamentos e os usos e costumes locais, 

o colaborador deverá consultar o superior hierárquico de escalão 

apropriado, para que este resolva a questão o mais rapidamente 

possível, levando em consideração a legislação vigente 

 

Internamente, são proibidos os presentes e quaisquer despesas comerciais entre os 

colaboradores da SRC Energ e/ou terceiros. 
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5 PAGAMENTOS 

Toda entidade da SRC Energy e cada responsável deve ser capaz de justificar, a qualquer 

instante, a origem real e o emprego de qualquer quantia, incluindo as quantias alocadas em 

contas provisórias de projetos. 

 

Todas as quantias pagas ou recebidas devem ser completa e 

exatamente descritas nos documentos contratuais e inscritas nos 

registros contábeis. 

 

Métodos de pagamento que tenham como objeto ou efeito a ocultação da identidade do 

pagador ou do beneficiário são proibidos. Todos os contratos com intermediários comerciais 

devem ser devida e previamente autorizados pelos departamentos jurídico e financeiro da 

empresa. 

 

 

6 FINANCIAMENTO POLÍTICO 

A empresa  não faz pagamentos ou presta serviços a partidos políticos, a titulares de 

mandatos públicos ou a candidatos a tais mandatos. 

Todavia, onde tais contribuições são legais, a participação no financiamento de campanhas 

eleitorais poderá ocorrer, desde que de acordo com a legislação vigente de nosso país. Essas 

contribuições deverão ser autorizadas por escrito pelos diretores da SRC Energy, que 

procurará reduzi-las ao mínimo. 

As quantias e seus destinatários deverão constar do relatório sintético a ser anexado a carta 

de conformidade anual, elaborada pelos diretores da empresa. 
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7 PATROCÍNIOS, DOAÇÕES E AÇÕES HUMANITÁRIAS 

A política de patrocínio e seu programa de ações são definidos diretoria da SRC Energy, a 

qual leva em consideração principalmente o envolvimento dos colaboradores nas respectivas 

ações. 

 

A SRC Energy somente intervém na qualidade de parceiro, sem responsabilidade de executar 

ou operacionalizar o que patrocina, e somente dá sua contribuição, devidamente definida, a 

projetos ou ações cujos criadores se responsabilizem por seu acompanhamento, depois de 

cumpridas as determinações legais e administrativas requeridas e obtidas todas as 

autorizaçoes e garantias necessárias. 

 

 

As contribuições excluem qualquer tipo de doação a órgão 

público nacional ou local, ou a pessoas físicas, e qualquer 

pagamento em espécie. 

 

 

8 CONCORRÊNCIA 

A SRC Energy e seus colaboradores cumprem com a legislação brasileira sobre concorrência 

e  devem buscar, diretamente ou indiretamente, a livre concorrência em todas as transações 

comerciais. Eles não devem igualmente, adotar qualquer prática desleal contra concorrentes e 

não devem celebrar contratos ilegais de não concorrência. 

Todas as informaçoes relacionadas a terceiros, e em particular contra concorrentes da SRC 

Energy, devem ser coletadas e usadas em fiel cumprimento com a legislação vigente. 
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9 PROTEÇÃO AS PESSOAS 

Os colaboradores devem levar ao conhecimento imediato de seus superiores qualquer 

anomalia identificada em relaçao à proteçao de pessoas e bens. 

A SRC Energy zela para que as atividades exercidas em suas instalações estejam em 

conformidade com as regras em vigor e com a política da empresa relativa a proteção da 

saúde, da segurança e do meio ambiente. 

 

A empresa exerce suas atividades no estrito respeito à dignidade 

humana, proibindo especialmente todo tipo de assédio de 

qualquer natureza e todo atentado aos Direitos Humanos e aos 

Direitos da Criança. 

 

Qualquer descumprimento dessas obrigações deve ser informado ao nível hierárquico 

apropriado, que imediatamente tomará as medidas cabíveis para verificar a veracidade das 

práticas sob supeitas, realizar as averiguações necessárias, e fazer cessar, de mediato, 

eventuais procedimentos suspeitos que forem apurados. 

 

10 REPUTAÇÃO E IMAGEM DA EMPRESA 

Um dos ativos primordiais da SRC Energy é a sua reputaçao. 

Os colaboradores têm o cuidado cotidiano de jamais fazer ou dizer qualquer coisa que possa 

ferir a reputação, a imagem ou a credibilidade da SRC Energy. 

 

No âmbito das relaçoes nacionais, respeito devido as comunidades locais proíbe qualquer 

ofensa, comportamento ostensivo ou incivil e tratamento rude em relaçao aos interlocutores. 

 

 

 

 



SRC-MKT-002 CÓDIGO DE ÉTICA  
 

 
 
Elaborado Por: 

SRC Energy  
(Departamento de Marketing) 
 

Aprovado Por: 

SRC Energy  
(Diretoria) 

Emissão: 25/08/16  
Página: 10/10 
Revisão: 00 

 

 
 

Rua do Pombal, 590 – Santo Amaro – Recife/PE – CEP: 50.100-170 – Fones: 81-99947.0753 / 81-99610.8121 

srcenergy.com.br 

11 PATRIMÔNIO INTANGÍVEL 

Os colaboradores zelam pela proteção dos dados confidenciais da empresa, quer estejam ou 

não identificados como sigilosos, contra qualquer forma de infração, furto, perda, degradação, 

desvio, divulgação, reprodução, falsificação, uso para fins não profissionais, ilícitos ou não 

transparentes, especialmente na Internet e na intranet. 

Trata-se especificamente de proteger dados técnicos e administrativos, arquivos de clientes, 

fornecedores efetivos e potenciais, programas de informática, senhas, documentos e 

desenhos, métodos e técnicas, segredos industriais, especificações e parâmetros, 

propriedade intelectual e industrial, orçamentos, contratos e acordos, custos e preços de 

venda não publicados, objetivos estratégicos ou comerciais, informações de pesquisa e 

desenvolvimento, informações financeiras e trabalhistas, nomes e informações de 

especialistas e peritos. 

 

 

12 PRIORIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA SRC ENERGY 

 

Qualquer pessoa que receba uma ordem manifestamente 

contrária à Código de Ética da SRC Energy pode se recusar a 

cumprí-Ia, devendo imediatamente informar a direção da empresa 

a respeito.  

O colaborador não será prejudicado se os fatos forem 

comprovados. 

 


