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PALAVRAS DO PRESIDENTE OU DIRETOR 

Caro(a) colaborador(a), 

 

Tenho a satisfação de apresentar a você o Código de Ética e Conduta da FB – Serviços Industriais Ltda. 

Peço para que leia este documento em detalhe e, se concordar, assine o Termo de Compromisso que se 

encontra no final. Se tiver dúvidas, esclareça com a sua liderança ou envie um e-mail para 

contato@fbindustrial.com.br. 

 A sua assinatura neste Código de Ética e Conduta é uma grande atitude. Significa que você pensa como nós! 

Que gosta de justiça e honestidade. Gosta de transparência, de fazer as coisas do jeito certo e não de qualquer 

jeito! 

O código de Ética da FB contempla os nossos principais valores compartilhados, integridade, 

comprometimento, qualidade, competividade e inovação. Os mesmos são realizados quando praticamos as 

ações de primar por uma postura segundo os princípios da ética, justa e de respeito, em toda a cadeia de 

negócio. Como prestadores de serviço indústrias, destacamos a importância dessa prática no nosso meio e 

assim colocamos os nossos valores em primeiro lugar.  

A ética e a moral para nós estão no dia a dia, nos pequenos detalhes, na maneira que falamos e nos 

relacionamos com os outros dentro e fora da empresa. Respeitar as pessoas, a natureza, o meio ambiente, 

cumprir as leis, fazer o bem, ajudar os outros, ter bom comportamento, ser responsável pelos bens da 

empresa e pelo seu trabalho são alguns dos comportamentos que esperamos de você. Esses e outros 

comportamentos são mencionados neste Código. Queremos que todos trabalhem em uma empresa que 

acredita nisso. Esse é um pacto entre todos nós. Para ter respeito e ser reconhecido, é preciso respeitar e 

reconhecer os outros também. 

Por isso, mais uma vez, faço a você um pedido: leia este manual, manifeste a sua opinião se quiser, 

conheça e pratique o Código de Ética e Conduta. Junte-se a nós para termos uma FB sempre justa, clara e 

honesta com seu colaborador, honrando a todos com as boas práticas contidas nesse código de ética e 

Conduta, dentro da organização. 

Contamos com seu comprometimento e desejamos muito Sucesso! 

 
Atenciosamente, 
 
 
Fagner Botelho 
Diretor 
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INTRODUÇÃO 

Desde a fundação, esta Organização se destacou com excelência na prestação dos serviços, 

contando sempre com uma equipe em contínuo aperfeiçoamento. Assim, na certeza de que em toda 

organização é necessária a existência de normas que estabeleçam harmonia organizacional e 

satisfação entre os profissionais, elaborou o presente Código de Ética e Conduta: um importante 

instrumento para pautar ações e decisões. Inspirados nos valores da Organização, aqui estãodescritos 

os princípios que 

norteiam o seu 

relacionamento com os envolvidos em sua atuação, independente da região, cultura ou mercado. 
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ABRANGÊNCIA 

Este Código de Ética aplica-se a todos os Administradores e Empregados da FB SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS; e contem normas pelas quais estes empregados devem pautar as suas condutas 

funcionais nos relacionamentos internos e externos, cabendo aos membros da diretoria, gerentes, 

supervisores e encarregados, no âmbito de suas respectivas atribuições, zelar para que este Código 

seja amplamente divulgado e adequadamente cumprido. 

Os consultores e contratados cujos serviços são utilizados pela FB SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

devem se conduzir de acordo com os Princípios, Valores e Código de Ética da FB. É Responsabilidade 

dos gerenciadores da Empresa garantir que estes estejam cientes do conteúdo desse documento e 

que concordem em acatar suas disposições em relação a todas as transações com a FB ou com 

terceiros, com os quais interajam de forma direta e/ou indiretamente com a mesma. 

É dever de cada um exercer as suas atividades em consonância com este Código de Ética, 

estimulando e orientando os seus colegas nesse sentido, sempre que entender apropriado, 

considerando as peculiaridades e especificações das situações. 
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DIRETRIZES 

Valores – valores e crenças que orientarão o nosso comportamento, tais como: integridade, foco no 

bem comum, orientação para resultados, maestria e profissionalismo, simplicidade, prazer em servir, 

e espírito familiar. 

Propósito Orientador – Preparar a Organização – com foco na qualidade da gestão dos seus negócios 

e na busca incessante por melhores resultados - sempre buscando alçar reconhecimento e 

fortalecimento no setor em que atua. 

Propósito Empresarial – Evoluir nos negócios em que hoje atua e ingressar em novos. Nessa 

evolução, a Organização buscará a conciliação do retorno aos acionistas com as demandas legítimas 

de outros stakeholders, a busca da excelência e a responsabilidade social e ambiental. 

 
MODELO DE GESTÃO 

Gestão por resultados, baseada em iniciativas (projetos e ações) e processos, com tomada de 

decisões por equipe, alicerçado em propósitos do nosso Planejamento estratégico e Sistema de 

Gestão integrada-SGI- Gestão da Qualidade, Gestão Meio Ambiente, Gestão de segurança e saúde 

ocupacional e Compliance-Responsabilidade sócio empresarial. 

 

PRINCÍPIOS 

 Operacionalizar os valores da Organização por meio deste Código, clarificando todos os 

conceitos e 

princípios referentes a estes valores. 

 Cumprir todas as legislações em vigor no Brasil, em nossas atividades comerciais e de 

negócios. 

 Sermos íntegros e honestos nos relacionamentos. 

 No relacionamento da Organização com os seus profissionais, empregar atitudes saudáveis, 

com práticas trabalhistas e de gestão justas para todos. 

 Prezar pela saúde no ambiente de trabalho, desenvolvendo relacionamentos construtivos e 
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evolutivos, tratando a todos com confiança, respeito e dignidade, apesar das diferenças de cada um. 

 

OBJETIVO 

O Código de Ética e Conduta da Organização tem por escopo orientar os seus profissionais e os  

terceiros que o representam, levando-os, dessa forma, a adotarem a ética na condução dos negócios.  

 

A criação do Código de Ética e Conduta vem para somar valores, apoiando o crescimento, 

reconhecimento e fortalecimento da Organização nos setores em que atua. 

 

CULTURA 

Cultura da Organização – É o nosso jeito de fazermos as coisas no dia a dia. 
 
MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Ao definir sua missão, a organização se posiciona perante a sociedade, o mercado, os clientes, 

colaboradores e fornecedores. A partir daí, todos os envolvidos em seus processos também devem 

guiar-se por esta missão, buscando alcançar os resultados almejados pela empresa: 

 Prestar serviços industrias com excelência para satisfazer as necessidades dos clientes. 

 
VISÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Na visão a organização mostra aonde a empresa quer chegar e traz seus objetivos de longo prazo:  
 Ser referência em prestações de serviços industriais na região norte até 2025. 

 
VALORES DA ORGANIZAÇÃO 

A Organização tem seus valores como um farol que ilumina atitudes, comportamentos e o jeito de 

executar o trabalho. Pautar sempre suas ações e a de seus profissionais em um conjunto de valores 

consolidados ao longo de sua história, fundamentados na ética e nos princípios cristãos: 

 INTEGRIDADE – Ser íntegro é premissa básica para a condução dos negócios e 

relacionamentos. 

 COMPROMETIMENTO – O Comprometimento é uma das molas propulsoras do sucesso nos 

negócios. 

 QUALIDADE – Realizar as tarefas com eficiência, praticidade e Qualidade. 

 COMPETITIVIDADE – Ser competitivo é mostrar a capacidade do seu negócio em concorrer no 
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mercado. 

 INOVAÇÃO – Começa com processos claros, ferramentas eficientes e um time 

multidisciplinar. 

 
POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO 
- Atender os requisitos dos clientes e partes interessadas;  

-Assegurar que todo seu processo produtivo seja realizado sem afetar a segurança e saúde do 

trabalhador, meio Ambiente e com a máxima qualidade de seus processos, produtos e serviços;  

-Estar em conformidade com a legislação, normas, estatutos, contratos e outros compromissos;  

-Prover treinamento e desenvolvimento necessários para os que trabalham ou atuam em seu nome, 

para o adequado exercício de suas atividades, em conformidade com as diretrizes desta política. 

 

A QUEM SE APLICA ESTE CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA? 

A todo profissional da Organização, esteja ele em qual nível hierárquico for. 
 

COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA 

O Comitê de Ética é formado por, no mínimo, 5 (cinco) profissionais eleitos pela Diretoria da 

Organização, e tem a incumbência de resolver os conflitos que não são solucionados pela hierarquia 

nas empresas da Organização, e que não estão previstos neste Código. Tem ainda como função, a 

revisão deste Código de Ética e Conduta, quando necessária, desde que consentida. 

 
GESTORES / LÍDERES 

Cabe aos líderes, em qualquer nível hierárquico, mostrar-se exemplo de conduta a ser seguido, e 

garantirem que todos os profissionais – sejam os já efetivados ou novos contratados - conheçam e 

apliquem as orientações deste Código. Cada gestor é um guardião dos valores e do Código de Ética e 

Conduta da Organização. 

Os gestores devem assegurar o cumprimento deste Código e tomar providências disciplinares 

cabíveis quando suas normas forem violadas. As obrigações dos líderes são superiores àquelas 

comuns aos profissionais da Organização. 
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ESPERA-SE QUE CADA LÍDER: 

 Cumpra o presente Código, aplicando-o no cumprimento de sua função, 

 Divulgue, oriente e faça cumprir este Código, servindo ele próprio como exemplo para seus 

colaboradores. 

 Atenda aos requisitos de HSE, Compliance e se faça cumprir junto com sua equipe. 

 
PROFISSIONAIS 

 Conhecer, comprometer-se, e aplicar o Código de Ética e Conduta da Organização, após a 

assinatura formal do termo de compromisso; 

 Aprofundar seu conhecimento nas cláusulas que mais se aplicarem a seu dia a dia; 

 Comunicar sempre ao seu superior hierárquico quando entender que outras pessoas possam 

ter violado este Código. Tal comunicação poderá ser escrita ou verbal, e anônima; 

 O profissional que violar o Código de Ética e Conduta estará sujeito às penalidades 

disciplinares, podendo chegar, inclusive, à rescisão de seu contrato de trabalho, conforme 

CLT. 

 
REGRAS DE CONDUTA ÉTICA 

1.0 – RELAÇÕES NO TRABALHO 

1.1 As relações no ambiente de trabalho e em todas as instalações da empresa devem se 

pautar pela atitude positiva, urbanidade, cortesia e respeito mútuo, com todos se 

empenhando para que predomine a transparência, foco no resultado, espírito de equipe, 

o profissionalismo, a lealdade e a confiança, sempre voltados para o desenvolvimento da 

FB SERVIÇOS INDUSTRIAIS. 

1.2 É vedado a todos o uso de cargo visando obter facilidades ou qualquer outra forma de 

favorecimento para si ou para terceiros. 

1.3 Os administradores, empregados, consultores da FB deverão praticar a equidade, 

combater qualquer forma de discriminação e respeitar características inerentes à raça, 

religião, idade, origem, cor, gênero, opção sexual, classe social, deficiência, filiação 

partidária e engajamento sindical, na contratação, promoção, acesso a treinamentos, 
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remuneração e desligamento. Não será permitido o trabalho forçado ou compulsório ou 

qualquer tipo de exploração (sexual, trabalho escravo, etc...) 

1.4 As relações entre os Colaboradores e seus Administradores, Supervisores, Encarregados, e 

demais funções inerentes ao objetivo corporativo da FB, devem se pautar pela atitude positiva, 

urbanidade, cortesia e respeito mútuo, com todos se empenhando para que predomine a 

transparência, foco no resultado, espírito de equipe, o profissionalismo, a lealdade e a 

confiança, sempre voltados para o desenvolvimento do todos os Integrantes do Quadro 

Funcional, respeitando a Hierarquia Organização no âmbito de suas funções. 

1.5 A FB não interfere com o exercício dos direitos dos empregados em observar preceitos ou 

práticas, ou em atender às necessidades inerentes à raça, religião, idade, origem, gênero, 

opção sexual, classe social, deficiência, filiação partidária e engajamento sindical. Ressaltando 

que a FB tem, assim, o direito e o dever de exigir que cada empregado seja responsável pela 

manutenção dos mais altos padrões éticos na conduta de seus atos, respeitando as relações no 

ambiente de trabalho que devem se pautar pelo respeito mútuo e pelas regras de convivência 

descritas neste documento. 

1.6 A FB não aceitará ocorrência de atos que se caracterizem como assédio sexual no ambiente de 

trabalho. Alegações de assédio sexual serão investigadas pela comissão responsável, 

caracterizada por administradores, gerentes e supervisores. Em confirmar a veracidade, será 

adotado medida disciplinar adequada, inclusive demissão ou rescisão de contrato por justa 

causa, conforme prevista em Lei. 

1.7 É considerado assédio sexual qualquer ato de natureza sexual ou com intenção desta natureza 

que: 

1.7.1 Crie pressões e um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo; 

1.7.2 Interfira no desempenho do indivíduo no trabalho; 

1.7.3 Afete adversamente as oportunidades de emprego ou de progresso de um indivíduo; 

1.7.4 Assédio sexual pode incluir atos, atitudes sexuais, pressão hostil, pressão sutil ou explicita 

para obter favores sexuais, piadas de natureza ou fundo sexual, insinuações ou propostas 

que sejam ofensivas. 
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1.8 A FB não tolera ameaças, comportamento abusivo, conduta ofensiva ou assédio moral (assédio 

moral é a exposição dos colaboradores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas 

e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções). 

1.9 É proibido realizar qualquer tipo ou espécie de propaganda comercial nas dependências da FB 

ou utilizando a condição de empregado ou administrador da empresa, quando esta não estiver 

sido previamente aprovado segundo as normas da FB. 

1.10 Os colaboradores e administradores da empresa não deverão ter outros empregos ou 

atividades paralelas que prejudiquem a exercício eficiente de suas funções na FB. 

1.11 As avaliações dos empregados e administradores deverão ser por méritos, tendo como base a 

eficiência com que exercem as suas funções. 

 

2.0 RELAÇÕES COM OS CLIENTES 

2.1 É dever de todos os administradores, gerentes, supervisores e colaboradores atender aos 

clientes da empresa com clareza, urbanidade, cortesia, presteza, eficiência, atitude 

positiva, objetivando atender às suas necessidades e buscar o relacionamento de longo 

prazo, sempre em acordo com as políticas comerciais e objetivos corporativos da FB. 

2.2 Deve-se evitar o tratamento preferencial a qualquer cliente por critérios pessoais, que não 

estejam em acordo com os objetivos da empresa. 

 

3.0 RELAÇÃO COM FORNECEDORES 

3.1 A Contratação de fornecedores ou prestadores de serviços deve estar baseada em 

critérios técnicos e transparentes, devendo obedecer às políticas e procedimentos da FB, 

de forma a garantir sempre a escolha da melhor relação custo/benefícios, considerando-

se o conjunto de atividades da empresa. 

3.2 O relacionamento com quaisquer fornecedores ou prestadores de serviço deverá ser 

conduzido de forma ética e respeitosa, visando os interesses da empresa. 

4.0 RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

4.1 Nenhuma forma de pagamento ou qualquer outro benefício poderá ser oferecido a uma 

autoridade, autarquia ou servidor da administração pública direta, seja federal, estadual 

ou municipal, em troca de vantagens. 
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4.2 São permitidos convites para visitas às instalações da empresa e comunidades vizinhas, 

eventos, congressos, seminários ou comemorações patrocinadas pela FB ou de que esta 

venha a participar de forma direta ou indireta. 

 

5.0 RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES 

5.1 As relações com as comunidades nas quais a FB atue devem ser pautadas pela 

transparência, urbanidade, atitude construtiva, cortesia, parceria, além de benefício e 

respeito mútuo, buscando sempre preservar a imagem da empresa e as boas relações com 

seus vizinhos. 

 

6.0 RELACIONAMENTO COM OS SÓCIOS 

6.1 O relacionamento da Empresa com seus Sócios deve se basear na comunicação precisa, 

transparente, isonômica e oportuna de informações relevantes e o desempenho da 

empresa, obedecendo aos procedimentos legais aplicáveis. 

6.2 O relacionamento da Empresa com o Mercado em que está inserida só poderá ser feito 

mediante os seus Sócios, ou Administradores, por ela designado para tal papel, conforme 

regido pelo Contrato Social da mesma e/ou outros arquivos competentes. 

 

7.0 CONFLITO DE INTERESSES 

7.1 Os administradores da FB devem empregar os seus melhores esforços para evitar 

situações nas quais os seus interesses pessoais conflitem com os interesses da empresa no 

exercício de suas atividades. 

7.2 Sendo identificada uma situação onde se verifique a existência de um conflito de 

interesses próprios com os interesses da empresa, o colaborador ou administrador deverá 

comunicar imediatamente este fato ao seu superior, que deverá tomar as medidas 

necessárias visando salvaguardar os interesses da empresa ou enviar o assunto a Gerencia 

ou Diretoria. 

7.3 O administrador ou empregado da FB não poderá representar a empresa no 

relacionamento com empresas nas quais o próprio tenha participação ou alguma outra 

forma de interesse, direto ou indireto, que possa influenciar sua decisão. 
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8.0 INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

8.1 Deve ser mantida estrita confidencialidade sobre qualquer informação sigilosa ou 

estratégica da Empresa, não devendo ser divulgada tais informações a terceiros, exceto no 

estrito interesse empresarial da FB ou no atendimento às normas legais. 

8.2 Somente pessoas autorizadas podem fornecer informações relevantes a terceiros. 

8.3 Não se admite a utilização ou a divulgação de quaisquer informações confidenciais da 

empresa para qualquer propósito de interesse pessoal, com benefícios para si ou para 

terceiros. 

8.4 Consideram-se informações confidenciais os dados técnicos e comerciais sobre produtos 

e/ou serviços, objetivos, táticas e estratégias de negócios e de comercialização, 

orçamentos anuais, planejamento de curto e longo prazo, volume e condições de vendas, 

resultados de pesquisa, dados estatísticos, financeiros e contábeis, bem como quaisquer 

outras informações ou dados que estejam vinculados ou relacionados com interesse da 

empresa. 

8.5 O administrador ou empregado deve zelar para que informações confidenciais ou restritas 

de terceiros, que estejam disponibilizados à FB, sejam tratadas com a devida 

confidencialidade. 

8.6 Os empregados da FB têm a responsabilidade ética e legal em resguardar informações 

confidenciais que estejam sob sua guarda, mesmo após o seu desligamento da Empresa. 

 

9.0 CONDUTA PESSOAL 

9.1 Os colaboradores e administradores da empresa não deverão ter outros empregos ou 

atividades paralelas que prejudiquem o exercício eficiente de suas funções na FB. 

9.2 Sempre que estiver representando a empresa ou quando as suas ações puderem impactar 

na imagem ou no patrimônio da FB, o administrador ou empregado deverá observar as 

leis vigentes e empregar os melhores princípios éticos e morais em sua conduta. 

9.3 Os administradores e empregados devem sempre atuar em defesa dos interesses da 

empresa. 
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9.4 É proibido aos administradores e empregados da FB receberem, direta ou indiretamente, 

comissões, presentes ou quaisquer outras vantagens de caráter pessoal valendo-se de 

seus cargos e funções na empresa. 

9.5 É permitido o recebimento de brindes institucionais, bem como convites, observada às 

limitações relacionadas no item acima. 

 

10.0 O PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

10.1 Os administradores e empregados da FB devem, em suas ações dentro e fora do ambiente 

corporativo, proteger o patrimônio físico e intelectual da empresa, que inclui a sua marca e 

demais bens intangíveis, bens móveis e imóveis, tecnologia, estratégia de negócio e de 

comercialização, informações, pesquisas e dados. 

10.2 Esse patrimônio não pode ser utilizado para a obtenção de vantagens pessoais e nem 

fornecido a terceiros, para qualquer fim, salvo os dispositivos de contrato celebrados em 

conformidade com as normas internas da empresa. 

 

11.0 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

11.1 É princípio da FB sempre agir com responsabilidade social junto às comunidades em 

que atua, devendo, os seus administradores e colaboradores, respeitar os interesses 

dessas comunidades e do país. 

11.2 Os administradores e empregados devem se empenhar para estabelecer um bom 

relacionamento com as comunidades em que a empresa atua, contribuindo, sempre que 

possível. E, observando os valores corporativos da FB, para o desenvolvimento das 

mesmas. 

11.3 Não admitimos práticas de trabalho infantil a menores de 16 anos de idade, salvo se 

na condição de Jovem Aprendiz em consonância com a Lei 10.097/2000 e desde que não 

exposto a locais e serviços insalubres e/ou perigosos e nos termos dos Art. 404 e 405 CLT. 

Caso seja encontrado menor, nas dependências da FB, comunique imediatamente aos 

administradores da FB. 
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12.0 MEIO AMBIENTE 

12.1 Considerando que a FB tem como princípio fundamental o respeito ao meio ambiente, 

todos os administradores e colaboradores devem, no exercício de suas atribuições, ter 

compromisso com a preservação do meio ambiente e com a adoção de ações que 

busquem melhorar a qualidade de vida do ser humano. 

12.2 Todos os negócios da FB devem ser conduzidos em total conformidade com os valores 

éticos e morais da empresa e com a legislação ambiental, com a busca de 

aperfeiçoamentos nos processos operacionais da FB e sua política de atuação, dentro do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

 

13.0 CONCORRÊNCIA 

13.1 Os administradores e colaboradores não devem conduzir, em nenhuma hipótese, 

tratativas com empresas competidoras da FB que resultem em limitações ilegais do 

comercio. 

13.2 O relacionamento com colaboradores de empresas concorrentes deve ser pautado 

pelo respeito e observação das normas legais. 

 

14.0 DIVULGAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

14.1 Os diretores, gerentes, supervisores e encarregados deverão transmitir aos seus 

respectivos subordinados as normas constantes deste Código de Ética e Conduta de forma 

que o mesmo tenha ampla divulgação no ambiente de trabalho, bem como deverão zelar 

pela sua observância, apresentando à Diretoria recomendações para a sua atualização e 

aprimoramento. 

14.2 Dúvidas especificas a respeito de situações concretas sobre a aplicação ou 

interpretação das regras constantes deste Código deverão ser encaminhadas ao seu 

superior hierárquico imediato que, por sua vez, caso seja necessário, levará a questão ao 

conhecimento do seu superior hierárquico Máximo. 

14.3 Dúvidas e Violações ao presente Código também poderão ser encaminhadas 

diretamente à Comissão de ética. 
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14.4 Os administradores ou Colaboradores da FB ou outros que tenham conhecimento de 

quaisquer atos, fatos ou práticas que violem o presente Código deverão informar os 

mesmos ao seu superior hierárquico ou, caso seja necessário, encaminhará o assunto à 

Comissão de Ética. 

14.5 A Empresa compromete-se a prover garantias institucionais e proteger a 

confidencialidade de todos os envolvidos, visando preservar direitos e proteger a 

neutralidade das decisões. 

14.6 Violações a esse Código são passiveis de penalidades disciplinares previstas nas 

normas da FB SERVIÇOS INDUSTRIAIS, incluindo a possibilidade de demissão, conforme 

possa vir a ser determinado pela Diretoria com o assessoramento da Comissão de Ética. 

 

14.7 Caberá à Diretoria a gestão deste Código, sendo também responsável por propor 

recomendações para aperfeiçoamentos, visando a sua permanente atualização. 

O Presente Código de Ética e Conduta entra em vigor a partir desta data. 

ESCLARECIMENTOS, DESCUMPRIMENTO E DENÚNCIA 

Dúvidas de interpretação e denúncia do descumprimento deste Código poderão ser feitas pelos canais 

de comunicação: 

 Líder imediato 

 Canal de ouvidoria 

 Telefone  

O que porventura não estiver contemplado nesse Código deverá ser tratado como exceção e 

encaminhado ao Comitê de Ética e Conduta que analisará e decidirá dentro dos princípios desse 

Código. 

Cuidados que devemos tomar ao apontar um colega como violador do presente código: 
 

 Acusar alguém de práticas comerciais indevidas; 

 Aceitar suborno; 

 Evasão de divisas; 

 Receber comissão não conhecida pela empresa no fechamento de negócios. 
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SANÇÕES/PENALIDADES – CONSEQUÊNCIAS 
 
A infração a este Código de Ética e Conduta, assinada e reconhecida pelo profissional, acarretará 

medidas disciplinares e ou penalidades, com base na legislação trabalhista, civil ou criminal, 

conforme o caso. 

 

VIGÊNCIA 

O presente Código de Ética e Conduta tem vigência por tempo indeterminado, contando-se a partir 

de 1º de Agosto de 2019, podendo eventuais modificações serem propostas à Diretoria para 

implementação. 

 

 

 

 

Barcarena 23/08/2019. 

 

 

 
FORMAÇÃO COMITÊ DE ÉTIVA E CONDUTA: 

O Diretor da FB SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, no uso de suas atribuições, resolve criar no âmbito da 

FB a Comissão de Ética, composta dos Seguintes membros: 

 Diretoria da FB.............................................................01 

 Supervisão...................................................................01 

 Representante RH.......................................................01 

 Colaborador eleito de forma direta (Opcional)...........01 

 Representante dos Colaboradores (Opcional)....01 

Grupo este formado, inicialmente, por 05 (cinco) pessoas de acordo com a sua área de atuação e 

relação com a Organização, seja de forma direta ou indireta. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro que estou ciente e que me comprometo em atender todos os itens contidos nesse código de 

conduta e ética. 

 

Ciente: ____________________________________       __ _______ 

 
 
NOME COLABORADOR:____________________________________ 
 
 
 
Cargo:_____________________________________ 
 
 
 
Registro: _____________________    
 
 
 
 
 
 
 
          

     DATA: ___/____/_____   - Barcarena - PA 


