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1.  OBJETIVOS  
DO CÓDIGO  
DE CONDUTA  
E ÉTICA

Código de Conduta e étiCa



Este Código de Conduta e Ética traz orientações sobre o compor-

tamento a ser adotado por todos os funcionários da AC Segurança.  

O material reflete o nosso compromisso diário com base em princípios 

e padrões, e em nossa relação com os grupos de interesse envolvidos 

na execução das atividades: funcionários, clientes, fornecedores, órgãos 

públicos, concorrentes e a sociedade civil.

Todos os empregados da AC Segurança devem conhecer e cumprir este 

Código e colaborar com a sua implantação, além de comunicar possíveis 

descumprimentos dos quais venham a ter conhecimento.

O Código de Conduta e Ética é revisado anualmente e atualizado 

com base em sugestões e propostas apresentadas pelos funcionários 

e também em compromissos de responsabilidade corporativa e boas 

práticas de gerenciamento, assumidos pela AC Segurança nos canais de 

comunicação disponibilizados pela empresa, sem prejuízo de alterações 

pontuais que se façam necessárias ao longo do tempo.

O que se deve entender por:

Empregado da AC Segurança: pessoa física que presta serviços de 

caráter contínuo ao empregador, sob a subordinação dele e me-

diante salário.
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Documentos: qualquer informação registrada que seja criada, recebida, arquivada ou 

mantida pela AC Segurança ou seus funcionários em sua propriedade e/ou equipamentos. 

Os documentos podem estar sob qualquer forma ou mídia, como documentos 

físicos, eletrônicos, escritos, desenhos, e-mail, comunicações eletrônicas ou dados 

computadorizados, além de áudios e vídeos. Incluem-se tanto os documentos oficiais 

quanto os documentos não oficiais.

Documentos oficiais: documentos sujeitos à manutenção conforme disposição legal 

ou que sejam necessários para a operacionalização das atividades da AC Segurança. 

São exemplos de documentos oficiais: políticas da empresa, contratos, faturas, acordos 

judiciais ou extrajudiciais, registros contábeis e fiscais, entre outros. 

Documentos não oficiais: documentos que são classificados como não oficiais 

possuem, geralmente, um período reduzido de valor ao negócio e não estão sujeitos 

a qualquer determinação legal de manutenção. Eles são usualmente mantidos por 

conveniência da empresa.

Preservação jurídica: o Departamento Jurídico ou a Diretoria/Gerência Corporativa de 

Compliance da AC Segurança poderá determinar a manutenção por prazo indefinido 

de documentos oficiais ou não oficiais. Isso ocorrerá por meio de notificação escrita 

aos funcionários da AC Segurança e/ou suas unidades de negócio, informando que 

determinadas categorias de documentos em posse, custódia ou controle dos funcionários 

da AC Segurança devem ser mantidas e não podem ser descartadas.

Este Código de Conduta e Ética se aplica a diretores, gerentes e todos os funcionários da 

AC Segurança. O documento é único para a companhia e se aplica a todos os negócios, 

atividades e locais onde a empresa opera.

Obrigações de diretores e gerentes

Além das obrigações contidas neste documento, diretores e gerentes – dado o cargo 

que ocupam – devem promover a conduta, a ética e o cumprimento das leis entre os 

funcionários da AC Segurança, por meio de uma liderança transparente e precisa em suas 

respectivas áreas. Os diretores e gerentes assumem o compromisso de adotar as medidas 

necessárias para prevenir, detectar e responder a quaisquer problemas relacionados ao 

cumprimento do Código de Conduta e Ética AC Segurança.
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2.  VINCULAÇÃO 
E ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO 
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VINC
Este Código de Conduta e Ética foi aprovado na  Reunião de Diretoria 

pelos membros diretores da AC Segurança, em 28 de setembro de 2019 

que aprovou também a implantação do Programa de Integridade.

Os funcionários da AC Segurança aceitam as normas descritas neste 

Código de Conduta e Ética e, ao assiná-lo, tornam-se obrigados ao seu 

cumprimento. Não será aceita nenhuma conduta inadequada baseada 

no desconhecimento deste Código ou em uma ordem de um superior 

hierárquico. Assim sendo, aqueles que violarem o Código, seja por 

ação ou omissão, estarão sujeitos às medidas disciplinares aplicáveis 

ao caso, de acordo com as leis trabalhistas vigentes, as políticas e os 

procedimentos internos da Companhia.
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3.  MEDIDAS EM 
CASO DE NÃO 
CUMPRIMENTO 
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No caso de condutas que possam ser consideradas antiéticas, 

irregulares ou inadequadas, serão tomadas as medidas necessárias para 

que os eventos sejam analisados por meio de um processo formal de 

investigação. A medida será conduzida internamente, por uma equipe 

de especialistas imparciais que irão expor conclusões e propor, caso 

a caso, as medidas corretivas a serem aplicadas. Tanto os funcionários 

envolvidos na prática de atos irregulares, como seus denunciantes, 

serão informados acerca da conclusão da investigação conduzida.

Os empregados podem recorrer a diferentes canais para comunicar 

práticas internas que não estejam alinhadas com as disposições do 

Código de Conduta e Ética da AC Segurança. São eles:

 » superior hierárquico imediato;

 » Departamento de Recursos Humanos;

 » Diretoria/Gerência Corporativa de Compliance; e

 » canal de denúncias que a AC.

Frise-se que é garantida a confidencialidade necessária para cada caso 

específico e também o anonimato, de modo a preservar totalmente a 

integridade das pessoas que utilizam o canal.
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VALORES
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Este Código de Conduta e Ética estabelece os princípios que devem 

orientar as atividades dos funcionários que fazem parte da equipe da 

AC Segurança, os quais se enquadram em nossa Missão, Visão e Valores.

A nossa missão é gerar valor para os nossos clientes e a sociedade por 

meio da oferta de soluções de segurança especializada, contando com 

as tecnologias mais avançadas e o talento dos melhores funcionários.

A nossa visão é ser referência regional e nacional em segurança, bem 

como uma empresa respeitada e vista como líder de mercado.

O nosso objetivo é propiciar aos nossos clientes um ambiente 

corporativo mais seguro.

Abaixo foram elencados os principais valores que fazem parte do dia 

a dia e do Código de Ética da AC Segurança, os quais os funcionários 

devem seguir rigorosamente, visando o bom funcionamento dos 

trabalhos.

Proatividade

Buscamos sempre superar as expectativas e transformar as necessidades 

e os problemas em oportunidades e, para isso, adotamos uma atitude 

positiva, pois sabemos que, se trabalharmos dessa forma, seremos 

bem-sucedidos.

NOS



Criação de valor

Somos uma empresa e, como tal, temos orgulho de gerar valor econômico à medida que 

criamos um mundo mais seguro. É isso que nos move e nos faz buscar a inovação de 

forma eficiente e rentável para todos os âmbitos da organização. 

Orientação ao cliente

Trabalhamos para e pelos nossos clientes. Por eles, nos esforçamos continuamente 

para conhecer suas necessidades, visando atendê-los com qualidade, compromisso e 

profissionalismo. Objetivamos sempre ter clientes satisfeitos com o nosso trabalho. Por 

isso, a segurança deles não é apenas nossa grande motivação, mas também nossa meta 

permanente.

Transparência

Acreditamos que a transparência é o único meio para ganharmos a confiança e o respeito 

de nossos funcionários, parceiros, fornecedores e, principalmente, clientes. A transparência 

é o valor que possibilita a comunicação e a participação, elementos fundamentais para a 

construção e o sucesso de projetos em comum.

Excelência

A excelência é o desejo de servir e atender nossos clientes, sabendo que podemos 

melhorar e que trabalhamos continuamente para alcançá-la. A excelência não é somente 

um objetivo, mas também uma atitude pessoal, uma forma permanente de ser, de realizar 

tudo, desde as pequenas coisas até as grandes, da melhor forma possível, do início ao fim.

Liderança

A liderança é uma consequência natural do respeito e confiança. É o elemento-chave para 

se alcançar objetivos e ajudar os demais a se superarem por meio de atitudes positivas 

e colaboração. Líderes dão o exemplo, ensinam, criam um bom ambiente de trabalho e 

fazem com que a responsabilidade e o sucesso sejam compartilhados por todos. 
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Trabalho em equipe

Nosso trabalho é a soma do trabalho conjunto de pessoas com necessidades mútuas. 

Somos todos protagonistas de um mesmo projeto e de uma mesma história. Somos 

pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com conhecimento e responsabilidades 

distintos, mas que trabalham conjuntamente com o compromisso de alcançar um 

objetivo comum.

Marca

Nossa marca nos diferencia, transmite nossos valores, nos une e nos representa. Ela é 

uma marca viva que construímos, dia após dia, com base em cada decisão que tomamos, 

sempre assumindo atitudes positivas em busca de melhorias constantes. Os funcionários 

da AC Segurança são os embaixadores da empresa, seu rosto, voz e alma. A nossa marca 

é nossa bandeira.
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5.1. Cumprimento das leis

A AC Segurança cumpre as leis vigentes onde opera e atua sempre de 

forma ética, segundo as normas internas e os regulamentos de conduta. 

Quando necessário, os funcionários solicitam informações ao superior 

hierárquico ou às instâncias designadas para tal fim, conforme descrito 

neste Código. É proibida a participação ou colaboração com terceiros 

em práticas ilícitas e/ou que violem os princípios deste Código de 

Conduta e Ética.

As atividades devem ser conduzidas de acordo com as normas éticas 

estabelecidas pela empresa, e também com base na legislação aplicável, 

em especial com as normas relacionadas à anticorrupção.

A AC Segurança assumirá o compromisso de gerenciar as informações 

pessoais de maneira responsável e de acordo com as leis de proteção de 

dados e confidencialidade aplicáveis no País.

5.2. Respeito pelos direitos humanos

O respeito pelos direitos humanos deve ser promovido como 

elemento imprescindível no desenvolvimento de nossas atividades. 

Como empresa de referência no setor de segurança privada, deve ser 

respeitada, como parte de nossas práticas e procedimentos, a aplicação 

dos direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Assembleia Geral das Nações Unidas.



5.3. Igualdade e respeito entre os funcionários

O capital humano é o principal ativo da AC Segurança. O princípio de igualdade de 

tratamento e respeito deverá ser respeitado entre os funcionários impreterivelmente. Todos 

os empregados da AC Segurança devem estar atentos para que não haja qualquer tipo 

de discriminação em termos de cargo e ocupação. Além disso, somente serão admitidos 

funcionários acima da idade legal permitida. Os empregados, colegas, superiores e 

subordinados devem ser tratados de forma justa e respeitosa e nenhuma forma de assédio 

ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal será aceita pela companhia. Apoiamos a 

extinção de todo e qualquer trabalho forçado ou realizado por coação e respeitamos os 

horários de trabalho, facilitando o equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal de 

nossa equipe. Da mesma forma, nosso relacionamento com empregados de fornecedores 

e entidades associadas é baseado no respeito profissional e na colaboração mútua.

5.4. Suborno e corrupção

É terminantemente proibido adotar qualquer prática que possa ser considerada desonesta 

no desenvolvimento de nossas relações com os grupos de interesse que fazem parte de 

nossas atividades. Devemos nos relacionar com todos os grupos de interesse de forma 

lícita, ética e respeitosa. 

Não oferecemos, concedemos, solicitamos ou aceitamos, direta ou indiretamente, 

subornos, presentes ou doações, favores ou remunerações, em dinheiro ou espécie, 

independentemente da natureza, seja de entidades públicas ou privadas, que possam 

influenciar no processo de tomada de decisões relacionadas às funções derivadas de 

qualquer que seja o cargo. Também são proibidos pagamentos para facilitar, agilizar 

ou garantir trâmites ou atuações de entidades jurídicas, administrações públicas ou 

organismos oficiais.

5.5. Preservação do meio ambiente 

A proteção e o respeito pelo meio ambiente é um dos pilares básicos de nossas operações, 

manifestado pelo cumprimento dos padrões mais elevados de sustentabilidade dos 

setores que operamos. Todos os empregados da AC Segurança devem atuar de acordo 

com os critérios de respeito e sustentabilidade, adotando hábitos e condutas coerentes 

com as boas práticas ambientais.
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5.6. Compromisso com a sociedade

Os funcionários da AC Segurança devem estar cientes de que a liderança deve ser 

completa, não apenas do ponto de vista corporativo e financeiro, mas também social. Os 

empregados da AC Segurança devem assumir o compromisso ético de se preocupar com 

todos aqueles que nos rodeiam, ou seja, uma sociedade complexa na qual as demandas 

sociais vão além dos conceitos convencionais e se manifestam em contextos distintos, 

com o objetivo de contribuir para a criação de uma sociedade com mais oportunidades 

e mais solidariedade. Uma das ações nesse sentido é a integração social e a integração no 

trabalho para pessoas com deficiência.
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6.1. Segurança e saúde no trabalho

É imprescindível criar e manter um ambiente de trabalho seguro e 

prevenir acidentes no local de trabalho. Para tanto, no que diz se respeito 

à segurança e à integridade física dos funcionários da AC Segurança, 

devem ser adotadas medidas rigorosas e alinhadas aos mais elevados 

padrões do setor em termos de prevenção dos riscos de trabalho.

É estimulada a adoção de políticas de segurança e saúde no trabalho 

e deverão ser aplicadas as medidas preventivas segundo a legislação 

vigente, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Antes de iniciar uma nova atividade, operação ou projeto, vender um 

novo produto ou serviço, ou adquirir um novo negócio, devem ser 

avaliados os riscos em termos de segurança e higiene para as pessoas 

diretamente envolvidas, garantindo sua devida prevenção.

6.2. Uso e proteção dos recursos 

Os recursos da empresa devem ser utilizados com responsabilidade e de 

forma apropriada pelos admitidos no âmbito de sua respectiva atividade 

profissional, além de protegidos e preservados de usos indevidos que 

possam causar danos à AC Segurança. Nenhum recurso da empresa 

deverá ser utilizado em benefício próprio ou para beneficiar terceiros. 



Da mesma forma, dados, informações ou documentos aos quais os admitidos tenham 

acesso durante o exercício de suas atividades não poderão ser divulgados, exceto no caso 

de serem públicos ou acessíveis ao público.

Todas as operações financeiras da AC Segurança devem ser realizadas com transparência 

e de acordo com os devidos registros contábeis, estando sempre à disposição da alta 

Administração. 

6.3. Conflitos de interesse

Como se caracteriza um conflito de interesse?

Ocorre quando o interesse por uma vantagem individual ou ganho pessoal interfere na 

decisão de negócios da AC Segurança. São situações que possam criar, ou pareçam criar, 

um conflito entre interesses pessoais e os da Instituição.

Exemplos de conflito de interesses

São exemplos de potenciais conflitos de interesse:

 » solicitar ou receber presentes, brindes, favores ou qualquer vantagem, seja ela 

profissional ou pessoal, para si, parentes, amigos próximos ou quaisquer terceiros;

 » executar serviços ou trabalhos alheios aos determinados pela AC Segurança, sejam 

eles internos ou externos, remunerados ou não, que possam caracterizar concorrência 

ou conflito com as atividades e os negócios da empresa;

 » utilizar recursos, horas de trabalho, equipamentos ou materiais para executar serviços 

que prejudiquem o desempenho das atividades de trabalho ou os interesses da 

Instituição; e

 » utilizar sua posição ou influência dentro da empresa para propiciar vantagem indevida na 

contratação de pessoas, supervisionar ou beneficiar indevidamente familiares, parentes 

ou pessoas de seu conhecimento, ou ainda utilizar sua posição para se beneficiar 

indevidamente em atividades externas e não relacionadas com a AC Segurança.

Procedimento correto

Diante de uma situação que represente ou possa representar um potencial conflito de 

interesses deve-se informar à Diretoria/Gerência Corporativa de Compliance da AC 

Segurança e ao superior imediato, conforme o caso.
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6.4. Imagem e reputação corporativa

A imagem e a reputação corporativa da AC Segurança são os ativos mais valiosos da 

companhia e alicerce para a manutenção da confiança dos grupos de interesses envolvidos 

em nossas atividades. Deve ser dedicada a máxima atenção à nossa imagem e reputação 

em todas as atividades dos empregados.

A AC Segurança respeita a liberdade de expressão e o direito de os indivíduos se expressarem 

livremente. Entretanto, somente empregados formalmente autorizados podem fazer 

declarações que possam ser, direta ou indiretamente, atribuídas à AC Segurança. Todos os 

funcionários devem seguir os valores e a política da companhia ao utilizarem redes sociais. 

Ao participarem em fóruns de debate ou websites que tenham alguma referência à AC 

Segurança, sempre buscar evitar situações que possam representar riscos legais e afetar a 

reputação da empresa.

ATENÇÃO!

Informações confidenciais da AC Segurança, empregados, clientes ou terceiros re-

lacionados nunca devem ser postadas em mídias sociais. Para os fins desta política, 

são consideradas informações confidenciais aquelas assim definidas:

 » • custos da empresa;

 » • nível de capacidade e planos de expansão;

 » • estratégias de marketing;

 » • precificação de produtos (preços e descontos);

 » • principais clientes e descontos assegurados;

 » • salários de funcionários;

 » • principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados;

 » • planos de aquisições futuras; e

 » • estratégias competitivas.
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6.5 Relação com o colega de trabalho

Funcionários, clientes, fornecedores, parceiros comerciais e concorrentes devem ser 

tratados com respeito e profissionalismo. Eventuais publicações em mídias sociais 

envolvendo colegas de trabalho (tanto de AC Segurança quanto decorrentes de relações 

com parceiros comerciais) devem solicitar aprovação prévia.

A AC Segurança não tolerará declarações discriminatórias, difamatórias, obscenas, 

ameaçadoras ou intimidadoras a respeito da Instituição, seus empregados, clientes, 

fornecedores, parceiros comerciais, concorrentes e terceiros, de modo geral, que 

mantenham relacionamento com a AC Segurança.

O que ocorre em caso de violação à política?

A violação desta política pode acarretar ação disciplinar, o que em um pior cenário pode 

incluir a rescisão do contrato de trabalho de empregados. Eventuais violações deverão ser 

notificadas, assim que identificadas, ao Departamento de Recursos Humanos, em termos 

sigilosos ou não.

6.6  Rescisão contratual com empregado da AC 
Segurança  

Os empregados da AC Segurança que por qualquer motivo tenham seu contrato 

rescindido ou concluído deverão devolver seus uniformes de uso exclusivo em serviço e 

todos os documentos sob sua custódia ou controle ao seu supervisor.  
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7.1  Fornecedores, colaboradores e parceiros 

comerciais

Fornecedores e empregados devem ser escolhidos com base em 

critérios de independência, objetividade e transparência, conciliando os 

interesses da companhia com as melhores condições e relacionamentos 

estáveis com agentes éticos e responsáveis. Observamos as normas 

administrativas em todas as nossas compras e aquisições. 

Na AC Segurança, nossos fornecedores e funcionários devem observar 

os seguintes princípios: respeito às leis aplicáveis; operações socialmente 

responsáveis e que garantam um ambiente de trabalho seguro; utilização 

de práticas sustentáveis que respeitem o meio ambiente; e respeito ao 

Código de Conduta e Ética da AC Segurança.

Pagamentos por atos de rotina (proibido)

O que é isso e qual é o problema?

São pequenos pagamentos feitos a empregados de hierarquia mais baixa 

no governo ou na iniciativa privada como benefício pessoal para garantir 

ou acelerar a execução de atos de rotina a que o indivíduo/entidade 

pagante tem direito. Às vezes, são conhecidos como pagamentos de 

facilitação. Eles são um problema por que:



 » são uma forma de corrupção;

 » pagamentos para atos de rotina são ilegais na maioria dos países; e

 » pagamentos por atos governamentais de rotina poderiam facilmente abrir a porta 

para problemas mais sérios de corrupção.

7.2. Autoridades e órgãos públicos 

Todos os funcionários da AC Segurança devem atuar segundo os princípios de legalidade, 

colaboração, veracidade e transparência em nossos relacionamentos com autoridades e 

órgãos públicos onde desenvolvemos nossas atividades. 

30

Código de Conduta e étiCa



Em caso de dúvidas quanto o conteúdo deste código, 

entrar em contato com o setor de Compliance da empresa.

Recebi o Código de Conduta e Ética e declaro estar 

ciente do seu conteúdo.

Brasilia, 28 de setembro de 2019

Gerencia Administrativa/RH/Setor de Compliance

Roberto Conceição dos Santos

Consultor externo de Compliance Officer

COMO 
PROCEDER 
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