Código de
Ética e Conduta
AST Facilities • OrigemBR

Indicando o caminho certo.

Introdução
As Nossas Empresas são comprometidas e preocupadas em proporcionar um
ambiente transparente, íntegro, leal e respeitoso para as pessoas. Por este motivo
desenvolvemos o Código de Ética e Conduta, que serve para orientar as ações dos
nossos Prossionais e explicitar a nossa postura social em relação aos diferentes
públicos e segmentos com os quais interagimos.
O Código de Ética e Conduta está respaldado em valores e princípios, que incorporam
normas, regras e procedimentos operacionais e que fazem parte do contrato de
trabalho. Esses valores e princípios também são a base para a postura dos
Prossionais entre si, com os clientes, em relação aos negócios das empresas e com os
acionistas.
É dever de todo Prossional, da AST facilities e da OrigemBR, ler com atenção o Código
de Ética e Conduta das Nossas Empresas e consultá-lo sempre que for necessário
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1. Objetivo
O Código de Ética e Conduta da AST facilities e da OrigemBR é um instrumento
preparado para:
• Esclarecer dúvidas e conitos de caráter ético prossional;
• Facilitar a resolução de dilemas éticos;
• Congurar, avaliar e julgar eventuais infrações às próprias normas;
•Divulgar e esclarecer a todos os Prossionais quais são os comportamentos e
as atitudes esperados no que diz respeito à ética para as Nossas Empresas.

1.1 A quem é destinado
O presente Código de Ética e Conduta é dirigido a todos os Prossionais que
prestam serviços às Nossas Empresas, sejam vinculados por meio de contrato
de trabalho, contratos de estágio, de aprendizagem ou de prestação de serviços,
sem exceções.
É de responsabilidade de todos os envolvidos o conhecimento do presente
código, zelando pela sua correta interpretação e execução.

2. Nossa Filosoa Empresarial
2.1 Nossa Visão
Ser a organização referência no setor de Serviços Integrados no Brasil.

2.2 Nossa Missão
Somos uma organização obstinada em obter resultados em Serviços
Integrados, que geram valor para todos os envolvidos.

2.3 Nossos Valores
Amor em tudo;
Atitude de dono;
Lealdade nas relações;
Obsessão por resultados;
Disciplina e Segurança. Sempre.

Nosso Propósito
um sentido maior à vida
‘‘Oferecer
das pessoas através do trabalho.
’’

3. Segurança das Pessoas
Nas Nossas Empresas proporcionamos um ambiente de trabalho seguro e
saudável. Adotamos medidas adequadas a m de impedir a ocorrência de
acidentes e danos à saúde, provenientes do trabalho. Por isso, recomendamos
fortemente que os nossos Prossionais sigam as seguintes normas:
Utilizem sempre os EPI's (Equipamentos de Proteção Individuais);
Guardem e conservem os EPI's;
Comuniquem à liderança imediata qualquer alteração que torne o EPI impróprio
para o uso;
Tenham atenção ao executar suas atividades;
Nunca improvisem;
Comuniquem imediatamente à liderança imediata qualquer situação que
ofereça risco, bem como no caso de ocorrência de acidentes de trabalho.

4. Segurança da Informação
O prossional no exercício das suas funções e serviços, que tenha acesso e
conhecimento de informações internas e sigilosas, deve manter o mais absoluto
sigilo destas informações caracterizadas ou não como condenciais, desde a
sua divulgação, bem como durante e após a vigência do contrato de trabalho.
Destacam-se como informações sigilosas as que forem relativas à estrutura da
Empresa empregadora, tais como: know-how da empresa, croquis, programas
de computador, e-mail, pen drive, contratos, planos de negócios, processos,
projetos, conceitos de produtos, amostras de ideia, clientes, nomes de
fornecedores, preços e custos, denições e informações mercadológicas,
invenções, entre outras informações técnicas, nanceiras ou comerciais.
Considera-se também como condencial todo material, ferramenta,
documentos, planilhas, que forem criados pelo Prossional ou que já existam na
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Empresa, consistentes em dados internos dos procedimentos realizados
durante o exercício da função, sendo de propriedade exclusiva da empresa e não
podendo ser copiados, em hipótese alguma.
Caso o Prossional tenha necessidade funcional de informar assuntos
condenciais a outros colegas, esta informação não poderá ultrapassar o
conteúdo estritamente necessário para a execução da tarefa a estes destinada,
bem como ser expressamente autorizada pela Diretoria da Empresa.
A Empresa espera dos seus Prossionais práticas de lealdade e não
concorrência junto às demais empresas do mercado, seja através de indicação
de outros prossionais, seja através de indicação de clientes, ou qualquer outro
meio que prejudique a posição mercadológica da empregadora.

5. Relação com os Prossionais
Um bom relacionamento prossional é o primeiro passo para criar um ambiente
de trabalho saudável e prazeroso:

5.1 Relação Interpessoal
Esperamos conança, disciplina, respeito e honestidade nas relações entre os
Prossionais, independente do cargo ou função;
Saudações como: “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, “bom trabalho”, entre
outras, ditas com simplicidade e bom humor, são atitudes que trazem bons frutos
para a equipe;
Cabe a cada Prossional contribuir com cordialidade e educação para que o
ambiente de trabalho seja agradável, produtivo e ético.

5.2 Apresentação Pessoal
Somos a imagem da empresa que representamos. Por isso, a nossa
apresentação pessoal é de extrema importância.
O que VOCÊ DEVE seguir:
É exigência máxima das Nossas Empresas que o Prossional esteja vestido
corretamente com o uniforme em todos os dias de trabalho, de acordo com a sua
função e a Política de Vestimenta da Empresa;
É responsabilidade do Prossional, zelar pelo bom estado e manutenção de
todas as peças do uniforme, tomando cuidado na hora da lavagem para não
danicá-lo, mantendo as peças limpas e bem passadas, além da bainha bem
feita. Já os sapatos, devem estar sempre limpos e engraxados;
Os uniformes são patrimônio das Nossas Empresas. Eles foram produzidos
pensando no conforto, na proteção e no bom visual dos nossos Prossionais;
Ao acessar as dependências das Nossas Empresas ou do cliente, tanto na
entrada quanto na saída do seu expediente de trabalho, todos os Prossionais,
quando estiverem sem uniforme, utilizando as suas próprias roupas, devem usar
vestimentas discretas para passar mais credibilidade sobre a sua postura
prossional;
A nossa aparência é fundamental no ambiente de trabalho. Por isso vale salientar
que todos os hábitos de higiene e cuidados pessoais como o banho, as unhas,
os cabelos, a barba devem ser praticados diariamente.

5.3 Responsabilidades
O horário de trabalho deve ser rigorosamente cumprido, pois as Nossas
Empresas e o cliente já possuem seus horários de funcionamento denidos. O
atraso de qualquer Prossional afetará o trabalho de outros colegas,
sobrecarregando-os;
O e-mail é uma ferramenta de trabalho e não deve ser utilizado para ns
pessoais. Seu uso deve ser restrito ao horário de trabalho do Prossional. Para
escrever um e-mail deve-se optar por uma linguagem simples, educada e
objetiva;
É obrigatório o uso do crachá em horário de trabalho. A identicação das
pessoas é a melhor forma de garantir a segurança de todos. Além disso, o crachá
permite que colegas, superiores e clientes possam xar, com facilidade, o nome
dos Prossionais.
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É dever dos Prossionais zelar pelas instalações e pela guarda e conservação do
patrimônio e de todos os bens disponibilizados para o exercício das suas
atividades em Nossas Empresas, protegendo-os contra roubo, furto ou uso
indevido.
É de responsabilidade de todos não se omitir quando obtiver conhecimento de
ocorrências ilícitas ou ações que possam comprometer a integridade dos
colegas ou das Nossas Empresas.

5.4 Vedações
Não admitimos ofensa física ou verbal contra colegas, superiores, clientes,
consumidores, fornecedores ou quaisquer outras partes interessadas com as
quais interagimos;
Ao Prossional é proibido fazer uso da sua posição na empresa para a conquista
de benefícios pessoais, utilizando o nome ou as marcas das Nossas Empresas
com o intuito de receber privilégios em favor de si ou de terceiros;
Não admitimos a prática de trabalho escravo e exploração infantil;
É proibido fumar e ingerir bebidas alcoólicas no horário de trabalho, bem como
comparecer para o exercício das funções em estado de embriaguez;
São proibidos também o porte e o consumo de drogas ilícitas no ambiente de
trabalho, bem como exercer as funções em estado alterado pelo uso dessas
substâncias;
É proibido o porte de armas, de qualquer espécie, no ambiente das Nossas
Empresas ou dos nossos clientes, salvo os Prossionais expressamente
autorizados em virtude da função que exercem;
Não é permitido o relacionamento amoroso entre Prossionais que trabalhem na
mesma unidade de negócios, bem como entre os que tenham relação de
subordinação;
É vedado o uso de telefone celular, smartphones, tablets, fones de ouvidos e
similares, pessoal, em horário de trabalho. Para casos de urgência, o Prossional
deverá informar aos seus familiares o telefone da empresa/unidade.
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6. Relação com os Clientes e Consumidores
Buscamos estabelecer relações de prossionalismo, transparência, lealdade e
integridade com os clientes e consumidores. Dessa forma, conquistamos
parcerias de longo prazo, equilibradas e de benefício mútuo;
Devemos entregar ao cliente o produto ou o serviço que foi contratado, nem mais
nem menos;
É considerada falta grave, o descumprimento do contrato com o cliente. A
comprovação do fato poderá ser tratada com advertência e subsequente
desligamento por justa causa;
O relacionamento dos nossos prossionais com os clientes deve ser de
educação, respeito e cordialidade;
Nas dependências das empresas, para as quais prestamos serviços, devemos
respeitar as normas e rotinas ociais denidas pelo cliente.

7. Relação com os Fornecedores
Os fornecedores são muito importantes para nós e têm participação relevante
para que as Nossas Empresas possam cumprir o seu planejamento estratégico;
Incentivamos e damos preferência aos fornecedores que atuam com
responsabilidade social e ambiental e que estejam alinhados com os princípios
éticos das Nossas Empresas;
Não é admitida a relação comercial com fornecedores que praticam a
exploração infantil e o trabalho escravo;
No relacionamento com os nossos fornecedores, em função de valores e
princípios éticos, primamos pela transparência e recusamos qualquer
envolvimento com empresas que admitam práticas corruptas e de concorrência
desleal. Os nossos fornecedores são escolhidos pela sua idoneidade e
podemos encerrar relacionamentos sempre que ocorrer prejuízos aos nossos
interesses;
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O recebimento de brindes e presentes de fornecedores ou parceiros pode ser
aceito, desde que sejam de cunho promocional, nunca de alto valor monetário e
nunca em forma de dinheiro ou de benefícios extras. A participação em eventos,
a convite de fornecedores, pode ser aceita desde que expressamente autorizada
pela diretoria das empresas.

8. Relação com os Concorrentes
Mantemos relacionamento ético com os concorrentes, agindo de acordo com as
práticas legais do mercado e adotando ações saudáveis de competição.

9. Relação com a Comunidade
Valorizamos relações saudáveis com as comunidades do entorno de onde
estamos inseridos, respeitando as pessoas, suas tradições, seus valores e o
meio ambiente;
Damos preferência para a contratação de prossionais e fornecedores locais,
desde que atendam às nossas exigências, para valorizar e desenvolver as
comunidades onde atuamos.

10. Considerações Finais
As Nossas Empresas investigarão, pronta e rigorosamente, todo e qualquer fato
que envolva suspeita de fraude, furto ou roubo, registros contábeis indevidos,
apropriação indébita ou qualquer outro ato ilícito, contravenção penal ou crime.
Também serão investigados quaisquer atos que se desviem dos nossos
procedimentos corporativos. Para solucionar os possíveis impasses serão
tomadas as medidas, administrativas ou judiciais, cabíveis.
No caso de dúvidas sobre este Código, ou se a conduta de um colega no local de
trabalho gerar preocupação, o prossional deve falar, prioritariamente, com a
sua liderança imediata. Se a dúvida persistir ou a liderança não der retorno, o
Prossional deverá entrar em contato com a empresa através dos e-mails:

codigo.etica@astfacilities.com.br
codigo.etica@origemrestaurantes.com.br

O não cumprimento deste Código de Ética e Conduta implica falta grave do
Prossional e sujeito à aplicação das sanções disciplinares por parte das
Empresas AST facilities e OrigemBR.
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