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 Agir como Expresso São Miguel é ser:



APRESENTAÇÃO

Nosso Código de Ética  está embasado em nossos Valores que permeiam as nossas re-
lações:

Ética: Proceder com lealdade, honestidade, respeito e transparência.

Qualidade: Atender os  clientes internos e externos, com agilidade e segurança, através 
de processos e pessoas qualificadas.

Respeito à Vida e às Pessoas: Pessoas são mais importantes do que resultados e bens 
materiais.  Se  tivermos  de escolher,  escolhemos  a  vida. Sempre  atuamos com bom 
senso.

Orgulho  de  Ser  Expresso  São Miguel:  Orgulho de sentir-se  parte de uma empresa 
familiar que faz a  diferença, onde quer que atue, por sua história, suas conquistas e por 
sua capacidade de vencer desafios sendo apaixonada pelo que faz.

Sustentabilidade: Promover o  desenvolvimento econômico, buscando o bem-estar so-
cial e a preservação do meio-ambiente.

Confiança: Conquistar e  estabelecer relacionamentos embasados em boa comunicação, 
transparência e credibilidade.

Ao  seguirmos  as  diretrizes  deste Código, estaremos  desempenhando nossas atribui-
ções e mantendo relações eficazes, de acordo com  os Valores da Expresso São Miguel. 

Conto  com  a  dedicação e o comprometimento de todos para colocarmos em prática 
nosso  Código  de  Ética, pois  somente  assim estaremos honrando a história de nossa 
Empresa  e  fortalecendo  os valores que sustentam e orientam nosso comportamento.

Cordialmente

Márcio Martins da Silva 
Diretor Presidente

Chapecó, 02 de abril de 2018
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INTRODUÇÃO

Este  código  reúne  as principais orientações éticas para 
a  condução  dos  nossos  negócios.  Ele  é aplicável aos 
colaboradores  e  parceiros  de  negócios de toda a rede 
Expresso  São  Miguel.   Confiamos  que  nossos  líderes, 
parceiros de negócios  e colaboradores atuem de acordo 
com o texto e os princípios deste Código.
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1 PRINCÍPIOS BÁSICOS

1.1. Tomando decisões éticas

Antes de decidir se uma conduta ou atividade é apropriada:
1.1.1. Verifique se é contrária à legislação;
1.1.2. Verifique  se é contrária a este Código, as Políticas ou Práticas da Expresso São Miguel;
1.1.3. Verifique se é inconsistente com os Valores da Empresa.
Se a resposta a qualquer  uma das  perguntas acima for positiva, o comportamento ou ativi-
dade em questão é inadequado.
Adicionalmente, pergunte a  si mesmo  se  você  teria orgulho de contar aos seus amigos e 
sua família sobre sua atitude ou de vê-la publicada  em  jornais  ou  redes sociais. Respostas 
negativas indicam problemas.

SEMPRE QUE ESTIVER EM DÚVIDA, PERGUNTE.

1.2. Comunicando-se de maneira assertiva e não violenta. Antes de compartilhar informações 
e notícias, tenha em mente que você deve:
1.2.1. Fazer  observações  e  não juízo de valores. As pessoas não gostam de críticas, porém 
fatos devidamente observáveis abrem espaço para a boa comunicação ocorrer;
1.2.2. Saber  que  sentimentos  são  diferentes  de  opiniões  e que as suas opiniões podem 
gerar constrangimentos nos outros;
1.2.3. Identificar a necessidade  de  sua  fala,  sempre  cuidando  para  nunca julgar ninguém 
moralmente;
1.2.4. Fazer  pedidos de  maneira  clara e específica. Diga o que você quer ao invés de ficar 
dando dicas ou afirmando o que não deseja.

Adicionalmente, passe tudo que você vai dizer pelos três filtros de Sócrates:





1.3. Confidencialidade
 
A empresa deve tomar medidas necessárias para  garantir a proteção de dados e informações de cli-
entes, empregados,  fornecedores e  prestadores de serviços. Isso significa, proteger a informação de 
acesso ou divulgação indevida. Logo,  os mesmos, só poderão ser revelados ou divulgados com a de-
vida autorização. Todos nós temos a obrigação de garantir a confidencialidade das informações.

São consideradas informações confidenciais:
1.3.1. As de natureza comercial e cadastral;
1.3.2. As de natureza técnica;
1.3.3. As de natureza estratégica;
1.3.4. Sobre empregados, prestadores de  serviços, registros  médicos  ou  registros  de acidentes de 
trabalho, dentre outros. O funcionário, mesmo após seu desligamento, tem  o  dever de guardar sigilo 
sobre todas as informações confidenciais que teve acesso.
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BONDADE

1.4. Administração, transparência e prestação de contas

Adotamos práticas e diretrizes de governança corporativa com o objetivo de assegurar:
1.4.1. Uma administração zelosa, honesta e prudente;
1.4.2. A boa reputação e a imagem da Expresso São Miguel;
1.4.3. Retornos competitivos para nossos acionistas;
1.4.4. A satisfação de nossos clientes;
1.4.5. O alinhamento de nossas atividades com os compromissos expressos neste Código e nas Dire-
trizes organizacionais;
1.4.6. A interdependência de nossos processos, áreas internas e rede de atendimento.



CONFLITO DE INTERESSES

Ao fazer parte da família  Expresso  São Miguel, você assume o compromisso de não utilizar  seu  
vínculo  com  a  empresa  para  privilegiar outros negócios, pessoas ou obter vantagens indevidas 
para si.
Saiba  identificar  e  evitar  situações que possam colocar os seus interesses de um lado e os  da  
empresa  de   outro,  nesse  caso,  lembre-se:   Sempre  que ao  desempenhar  suas atribuições  
você   estiver  tomando  decisões  motivadas  por  outros  interesses   que  não  os da Expresso 
São Miguel, você está agindo contra este Código.

2.1. Atividades paralelas

Nossos colaboradores e parceiros  devem  se dedicar ao máximo aos projetos, responsabilidades e 
atribuições que estejam dentro de seu escopo de trabalho, executando com excelência  suas  ati-
vidades,  mas  também  apoiamos  o empreendedorismo  em  nossa  equipe  de trabalho. Sendo 
assim, estabelecemos regras para o exercício de atividades paralelas:

O QUE PODE O QUE NÃO PODE

. Você pode desempenhar as ativi-
dades paralelas que desejar, desde
que  não prejudiquem o seu rendi-
mento,  que  sejam realizadas fora 
do  horário de trabalho acordado e 
contratado  com  a  Expresso  São 
Miguel  e  que  não conflitem com 
os  negócios  e  interesses e setor 
de atuação da empresa.
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2 COMPROMISSOS DO COLABORADOR

  . Colaboradores   não  podem  ser 
sócios  de  prestadores  de serviços 
(agenciadores  e terceiros de coleta 
e entrega);
 . Colaboradores não podem prestar 
serviço  na qualidade de fornecedor
para  a   Expresso  São   Miguel  no 
exercício  de  sua atividade paralela, 
mesmo  que   fora   do  horário  de 
trabalho;
  . Empresas que tenham colabora-
dores  ou prestadores  de   serviços 
como  sócios   não  podem  prestar 
serviços para a Empresa;
   . Colaboradores e  Prestadores de 
Serviço  que  atuam   paralelamente 
em  atividades que sejam relaciona-
das  à  sua função  na Expresso São 
Miguel,  não  podem utilizar de suas 
relações  empresariais para a obten-
ção  de  benefícios  voltados  a esta 
atividade paralela.



O QUE PODE O QUE NÃO PODE

2.2. Parentesco e relacionamento afetivo

Acreditamos que relações que unam  nossos colaboradores e prestadores de serviço, por meio 
de vínculos afetivos  são positivas, porém entende-se que em um ambiente organizacional  se  
faz  necessário  a  criação  de  alguns limites, a fim de evitarmos conflitos de interesses.
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. É permitida a relação de parentesco1 
e   o   relacionamento  afetivo  entre 
colaboradores e prestadores de servi-
ços,  desde  que  não  haja  qualquer 
nível   de   subordinação  hierárquica, 
influência2  de  gestão  e  processos;
. Caso seu filho (a), irmão (ã), esposo 
(a),  pai  ou mãe, trabalhe em empre-
sas   concorrentes  a   Expresso  São 
Miguel, você tem o dever de informar 
o seu gestor imediato;
Havendo  relação  de  parentesco  ou 
relação   afetiva,   no   caso  em  que 
existir  influência  de  um Colaborador, 
Diretor  ou  Conselheiro  sobre alguma 
decisão,   gestão   ou   atividade  dos
Prestadores  de  Serviço,  este deverá 
se ausentar da tomada de decisão.

. Beneficiar-se  de  relação afetiva ou 
de   parentesco   com  pessoas  que 
trabalham  em  órgãos públicos, para 
obtenção   de   vantagens   para   a 
Expresso São Miguel;
. Ocultar a existência de vínculo afeti-
vo ou de parentesco com outro cola-
borador   ou  prestador  de  serviços 
quando houver possibilidade de esta-
belecimento  de subordinação hierár-
quica, influência de gestão, influência 
de  decisão,  tanto  de gestão como 
de processos entre vocês.

1 Consideramos parentesco: filhos, netos e bisnetos; cônjuges/companheiros, sogros, cunhados, genros e noras; pais, irmãos, 
sobrinhos e sobrinhos-netos; avós, tios, primos tendo como referência o Código Civil Brasileiro
2  Existindo influência  de  uma parte sobre alguma  decisão de carreira ou atividade do outro, o colaborador ou prestador 
de serviço deverá se ausentar da tomada de decisão.

2.3. Contratação de fornecedores

Acreditamos  que  com  idoneidade  e  clareza em  todos  os nossos processos, garantiremos  
que  todos  os interesses, valores e a imagem  da  Expresso São Miguel sejam sempre preser-
vados, p ara tanto a contratação de fornecedores deverá  sempre  seguir  as regras e procedi-
mentos internos estabelecidos nas normas de Compras, de  alçadas  de  Contratos e Cadastro 
de fornecedores.



O QUE PODE O QUE NÃO PODE

O QUE PODE O QUE NÃO PODE

. Qualquer colaborador pode sugerir 
fornecedores,  mesmo  que sejam 
seus parentes.

. Nenhum  colaborador  pode  atuar na 
contratação ou gestão de fornecedores 
com  quem  tenham  vínculo de paren-
tesco em qualquer grau;
. Nenhum colaborador, diretor ou con-
selheiro  pode  utilizar de sua posição 
(cargo) para influenciar na contratação 
de   fornecedores  com  quem  tenha
vínculos ou interesses pessoais;
. Enquanto colaborador,  ninguém pode 
ser fornecedor da Empresa, seja como 
profissional   autônomo   ou  sócio  de 
outra empresa.

2.4. Viagens e hospedagens

Viagens são necessárias para o  cumprimento de nossos compromissos  profissionais em localida-
des   diferentes  da  cidade  base  de nossos   colaboradores.   Sendo  assim  todas  as  viagens 
devem respeitar nossas normas  e  procedimentos  internos, definidos no POP Gestão de Viagens 
Corporativas e Veículos da Expresso São Miguel.

. Você pode aceitar viagens subsidiadas 
para  participar de palestras, congressos 
e  outros  eventos  apenas  quando  for 
convidado  como  palestrante ou instru-
tor, desde que  tenha a sua participação 
aprovada  por  seu  gestor  e  o convite 
não  esteja  vinculado a qualquer favore-
cimento na relação comercial da empresa.

. Você não pode aceitar o pagamento 
ou desconto em passagem ou hospe-
dagem  quando o benefício assume a
forma de  presente  e possa ser inter-
pretado  como favorecimento pessoal, 
gratificação ou tentativa de influenciar 
na tomada de decisão;
. Você   não  pode utilizar dos recursos 
disponibilizados   pela   empresa,   para 
cobrir/pagar  custos extras de correntes 
de  preferências  ou  escolhas  pessoais;
. Você  não  pode levar acompanhantes 
em  suas  viagens  profissionais  ou con-
ciliar viagens profissionais com interesses
pessoais.
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O QUE PODE O QUE NÃO PODE

O QUE PODE O QUE NÃO PODE

. Você pode aceitar, brindes e outras 
ofertas oferecidas por fornecedores 
e parceiros da Expresso São Miguel, 
de caráter simbólico;
. Você pode aceitar convites para even-
tos culturais e esportivos, após aprova-
ção do seu gestor, sempre que estes 
sejam oferecidos para a Expresso São 
Miguel em caráter institucional, sem 
destinatário exclusivo.
. Você pode aceitar convites para trei-
namentos ou seminários, sem restrição 
de valores, após aprovação do seu gestor.

. Você não pode ofertar presentes 
para agentes de Governo. Isso é feito 
exclusivamente pela área de relações 
públicas da Empresa, respeitando o 
Código de Conduta da Alta Adminis-
tração Federal. 

2.6. Atividades Políticas do Colaborador

. O colaborador pode se filiar a parti-
dos, porém antes de se candidatar a 
cargos públicos eletivos deverá comu-
nicar seu gestor imediato sobre essa 
intenção. 

. Associar qualquer candidatura a 
Expresso São Miguel ou falar em seu 
nome, seja durante sua jornada de tra-
balho ou fora desta, independente do 
meio de divulgação escolhido (docu-
mentos impressos, redes sociais etc.);
. Utilizar os locais de trabalho, os en-
contros organizados e os canais cor-
porativos de comunicação (e-mails, 
telefone, dentre outros) para divulgação 
de candidatura própria, de terceiro, 
bem como de qualquer partido político;
. Utilizar dados, informações, recursos 
físicos ou tecnológicos para qualquer 
atividade da campanha;
. Prejudicar suas atividades ou a de seus 
colegas devido à sua atuação partidária.
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2.5. Brindes, presentes e outras ofertas

É prática de nossa organização conceder brindes tanto para colaboradores, parceiros e clientes, 
assim  como, entendemos que essa  é  uma prática  de  mercado, contudo a 
mesma deve ser conduzida com cuidado para não influenciar decisões



O QUE PODE O QUE NÃO PODE

RELACIONAMENTO E AMBIENTE DE TRABALHO

Prezamos pela condição de trabalho adequada.  Ter  um  relacionamento honesto  com clientes 
internos e externos,  fornecedores, prestadores de serviços  e concorrentes é essencial para sua 
existência  e  sucesso. Devemos  tratar  todas as partes com as quais nos relacionamentos com 
a mesma integridade e honestidade com que queremos ser tratados.
Harmonia,  cordialidade,  empatia,  respeito  e  espírito de compreensão devem predominar nos 
contatos estabelecidos independentemente de posição  hierárquica. O trabalho em equipe deve 
predominar na execução de tarefas à realização dos objetivos da empresa. 

2.7 Preconceito, discriminação e assédio

. Você deve comunicar ao seu gestor 
situações de preconceito, discriminação 
e condutas abusivas em nosso ambi-
ente de trabalho. 
As denúncias serão apuradas e os no-
mes dos denunciantes serão mantidos 
em sigilo.

. Você não pode adotar condutas abu-
sivas, inoportunas ou ofensivas no am-
biente de trabalho, sejam elas verbais, 
físicas ou gestuais, contra colegas, par-
ceiros ou visitantes;
. Você não pode adotar condutas que 
configurem assédio moral ou assédio 
sexual no exercício de sua função, den-
tro ou fora da empresa.
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Cada um de nós deve tratar o outro com respeito e dignidade. Prezamos por um ambiente de 
trabalho livre de  qualquer tipo de preconceito, discriminação  ou assédio, seja moral, sexual1 ou 
discriminatório.  Assumimos  o  compromisso  de  apurar  e  combater  quaisquer situações de 
humilhação,   intimidação,  exposição  ao  ridículo,  hostilidade  e  constrangimento  em   nosso  
ambiente  de   trabalho,  sejam  elas  relacionadas à cor, raça, sexo, orientação   sexual,   língua,  
religião,   opinião   política   ou   de   outra   natureza,  nacionalidade, origem social ou qualquer 
outra condição.



O QUE PODE O QUE NÃO PODE

2.8. Fraude, suborno e corrupção

Valorizamos a  verdade e  buscamos conquistar  os resultados de forma  transparente e honesta. 
Logo, repudiamos práticas ilícitas de nossos gestores, parceiros de negócio e colaboradores. 

. Você deve comunicar o comitê de 
ética4 práticas de fraude5, suborno6, 
corrupção7 ou outras atividades ilícitas 
das quais tome conhecimento. 

. Você não pode, no exercício de sua 
função, obter ganhos para si, para ter-
ceiros ou para a empresa mediante 
fraude;
. Você não pode praticar atos de su-
borno, corrupção (ativa8) seja ofere-
cendo/recebendo dinheiro ou quaisquer 
outros benefícios, para conquistar alguma 
vantagem indevida para si, para terceiros 
ou para a empresa. Caso sejam ofereci-
dos ou solicitados favores, você deve 
informar relatar os fatos via e-mail para 
a Diretoria da Empresa.
. Você não pode, no exercício de sua fun-
ção, fazer contribuições para campanhas, 
partidos e/ou candidatos a cargos públicos 
durante ou fora de períodos eleitorais.
. Você jamais deve aceitar benefícios 
pessoais impróprios com o intuito de 
ganhar ou manter um negócio ou outras 
vantagens de terceiros.

3- Assédio sexual é definido como uma  investida  não desejada de  natureza sexual,  pedido de  favores  sexuais,  exposição 
de  material  inapropriado  ou  qualquer outra  conduta  inapropriada,  verbal  ou  física,  de natureza sexual,  no ambiente  de 
trabalho.
4- Sempre que você  identificar  situações  de  Fraude, suborno ou corrupção, você deve denunciar a mesma por e-mail para 
comiteetica@expressosaomiguel.com.br.
5- Qualquer ato  realizado  para  obter  ganhos de forma ilícita em prejuízo de outra pessoa, o que inclui falsificação de docu-
mentos, alteração de dados contábeis, entre outras práticas.
6- Prática de levar outra pessoa, seja agente  do  governo, funcionário público ou  profissional  d a iniciativa  privada, a praticar 
um ato ilegal mediante pagamento de dinheiro ou pela oferta de outros tipos de vantagens, como presentes.
7- Relação social (de caráter pessoal, extramercado e ilegal) que se estabelece  entre dois agentes ou dois grupos de agentes 
(corruptos e corruptores), cujo objetivo é a transferência  de  renda dentro da sociedade ou do fundo público para a realização 
de fins estritamente privados. Tal relação envolve a troca de favores entre os grupos de agentes e geralmente a remuneração 
dos corruptos ocorre com o uso de propina ou de qualquer pagamento, como prêmio ou recompensa.
8-  Oferta ou promessa indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

12



O QUE PODE O QUE NÃO PODE

2.9. Uso de álcool, drogas e porte de arma no trabalho 

Para garantir um ambiente de trabalho tranquilo, estabelecemos regras quanto ao uso 
de álcool, drogas e porte de arma. 

. Você pode consumir álcool de forma 
moderada, nos locais9 determinados 
pela empresa, apenas quando participar 
de celebrações que previamente auto-
rizem o consumo.
. Os responsáveis pelos eventos devem 
reforçar em todas as comunicações 
relacionadas que os colaboradores não
podem consumir bebida alcoólica e 
depois dirigir.

. Você não pode portar, consumir, 
ingressar ou permanecer em nossas 
dependências ou em atividades ex-
ternas relacionadas à empresa, inclusive 
dirigir, quando estiver alterado pelo 
efeito de bebidas alcoólicas ou qual-
quer tipo de droga ilícita ou entor-
pecentes.
. Você não pode guardar ou portar 
qualquer tipo de arma em nossas 
dependências ou em atividades ex-
ternas relacionadas à empresa. Os 
prestadores de serviço que venham 
a utilizar armas como ferramenta de 
trabalho precisam estar devidamente 
autorizados, identificados e tecnica-
mente habilitados para isso.

9- Somente pode ser consumido Bebida Alcoólica nos locais destinados para festas e confraternizações e quando
as mesmas estiverem ocorrendo.

2.10. Preservação e uso adequado dos bens e recursos da empresa

Todo colaborador deve proteger os bens e recursos da empresa, sejam eles financeiros, mate-
riais  ou  intelectuais,  de  imobiliário,  equipamento, veículos e infraestrutura, com cuidado que 
aplicam  ao  seu patrimônio  pessoal.  Bens  e  recursos da empresa devem ser protegidos de 
perda, dano, furto, uso inadequado ou ilegal. 
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O QUE PODE O QUE NÃO PODE

O QUE PODE O QUE NÃO PODE

. Você pode usufruir do patrimônio 
da empresa sempre que necessitar 
de recursos para a concretização de 
sua atividade e a realização de pro-
jetos, desde que respeite as normas 
e procedimentos internos estabele-
cidos para esse uso;
. Você deve cumprir com as políticas, 
normas e procedimentos internos. 

. Você não pode se apropriar inde-
vidamente do patrimônio da empresa 
ou de outra pessoa, o que inclui levar 
bens da empresa para fora de nossas 
dependências sem autorização do seu 
gestor ou quando não houver relação 
com a execução de sua função.
. Você não pode desperdiçar os re-
cursos da empresa, utilizando mais 
do que o necessário para a realização 
de alguma atividade.
. Celulares, veículos, notebook´s e qua-
isquer outros equipamentos que ve-
nham a ser disponibilizados pela Em-
presa para a realização de seu trabalho, 
ao final do expediente devem perma-
necem nas dependências da Empresa,
salvo em caso de viagem a serviço.

2.11. Saúde, segurança e meio ambiente

Prezamos por ações de sustentabilidade  visando  a preservação  do meio ambiente e contri-
buindo para o bem-estar de todos, inclusive da sociedade. Queremos um ambiente de traba-
lho  onde todos os colaboradores se sintam seguros para trabalhar, logo enquanto investimos 
em  recursos,   desenvolvimento  de  padrões  e   treinamentos,  os  colaboradores   devem  
cumprir  todas  as  Instruções de Trabalho, Procedimentos Operacionais, Regulamento Interno 
e políticas. 

. Você deve cumprir com as políticas, 
normas e procedimentos de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente;
. Você deve identificar e comunicar 
atividades realizadas fora dos padrões 
de segurança, saúde e meio ambiente.
. Se você identificar qualquer situação 
que ameace a sua integridade física ou 
de seus colegas no ambiente de tra-
balho você deve orientar o colaborador 
e comunicar o seu gestor e a área de 
Segurança do Trabalho. 

. Infringir as normas internas e assumir 
riscos. 
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2.12. Respeito as políticas, regulamento, procedimentos e 
instruções de trabalho

Os   Gestores   têm  papel  fundamental  na  Definição,  implantação  e qualificação de sua 
equipe. O cumprimento dos  procedimentos operacionais padrão e as instruções de trabalho 
são de responsabilidade de cada colaborador. 

. Você deve comunicar à área respon-
sável pelo processo sempre que 
identificar o não cumprimento de 
alguma política, regulamento ou 
procedimento.
. As viagens, deslocamentos, refeições 
e outras despesas necessárias para 
o desempenho de suas atividades 
profissionais devem ser consistentes 
com o POP Gestão de Viagens Corpo-
rativas e Veículos da Expresso São Miguel;
. Você deve ser responsável pela 
exatidão e veracidade das informações 
registradas nas prestações de contas 
e solicitações de reembolso e quaisquer 
documentos relacionados aos processos 
internos.

. Você não pode iniciar uma atividade 
ou projeto sem antes verificar se já 
há um procedimento operacional padrão 
(POP) e/ou Instrução de trabalho (IT) 
que estabeleça as diretrizes a serem 
seguidas, bem como as aprovações 
necessárias para o processo. Você 
encontra esses documentos em nossa 
Intranet/ documentos/ documentos. 
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O QUE PODE O QUE NÃO PODE

2.13. Contratação de ex- colaboradores e ex- terceiros

Devemos seguir alguns procedimentos antes de contratar um ex-colaborador ou ex-terceiro.

. Pode haver a contratação de ex-cola-
borador, desde que seja respeitado o 
prazo mínimo de seis meses desde a 
data do desligamento e que seja rea-
lizada consulta formal junto ao último 
gestor (quando isto for possível).
. É permitida a contratação de um 
colaborador que faz parte de um 
fornecedor desde que seja alinhada 
com o parceiro e aprovada pelo Jurí-
dico, pois é necessário verificar o 
contrato firmado com cada prestador.

. Quando submetido a um processo de 
seleção, o ex-colaborador ou ex-terceiro 
não pode ocultar seu vínculo anterior 
com a empresa;

2.14. Uso do Uniforme

O uso do uniforme  quando  fornecido gratuitamente pela Empresa, é obrigatório durante o 
horário de  expediente  interno ou externo quando em serviço. Os  uniformes   deverão ser 
devolvidos a empresa em bom estado de conservação, em caso de rescisão de contrato de 
trabalho, ou quando tiverem que ser substituídos.

. Os colaboradores envolvidos direta-
mente na operação de carga e descarga, 
de coleta e entrega de mercadorias, 
podem utilizar o uniforme para desloca-
mentos de casa para o trabalho ou 
vice-versa.

. Os colaboradores envolvidos direta-
mente na operação de carga e descarga 
de coleta e entrega de mercadorias, não 
devem utilizar outras roupas fora do 
padrão adotado. Aos infratores serão 
tomadas medidas disciplinares.
Em caso de absoluta impossibilidade 
de utilização do uniforme, deverá o traje 
utilizado ter as mesmas características, 
cores, comprimento e padrões adotados.
. Você não pode ceder ou emprestar a 
terceiros, bem como usa-lo em festas 
ou reuniões não autorizadas pela Direção.
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2.15. Imagem pessoal

Todos  os  dias  a  imagem da Expresso  São  Miguel está presente em nossa vida e de nossos  
clientes,  seja,  através dos  veículos nas  ruas  e  rodovias,  outdoors,  mídias  sociais ou  direta-
mente  em  nossas  unidades  de  negócio.  Neste sentido,  é  fundamental  o alinhamento  de  
alguns pontos sobre a imagem profissional  dos nossos colaboradores. Inicialmente  vale salientar 
que a Expresso São Miguel não proíbe ou restringe o uso de barba, cabelo  comprido, tatuagens,  
acessórios  ou  adereços, salvo, quando os mesmos oferecerem algum  risco ao  colaborador na 
execução  de  suas  atividades diárias. Sendo  assim, segue orientações a serem respeitadas em 
toda a empresa: 

. Barba: não existe restrição, mas, 
seja qual for o tamanho da barba, a
mesma deve ter uma boa apresen-
tação, asseio e higiene.
. Cabelo: também não existe restrição, 
apenas procure manter limpo e pen-
teado.
. Maquiagem: ao utilizar maquiagem 
procure não exagerar. 
.Tatuagens: utilize o bom senso.

. Os colaboradores envolvidos direta-
mente na operação de carga e descarga 
de coleta e entrega de mercadorias, 
não podem utilizar adornos pessoais, 
como por exemplo, cordão, anéis, pul-
seira, brincos, dentre outros, por medidas 
de segurança do trabalho. 
. Nos setores administrativos é liberado 
o uso de acessórios e adereços, porém, 
lembre-se de usar com bom senso. 
Procure analisar o impacto que o uso 
dos mesmos fará por sua imagem 
profissional.
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3 USO DA INFORMAÇÃO

. Você pode trocar informações com 
empresas parceiras, desde que respeite 
os limites de confidencialidade de 
dados;
. Você deve solicitar a autorização de 
um diretor em caso de utilização de 
informações da Expresso São Miguel 
em atividades e publicações externas: 
aulas, congressos, palestras, trabalhos 
acadêmicos, livros, revistas, etc.

. Você não pode utilizar informações 
classificadas como confidenciais para 
benefício próprio ou de terceiros, sendo 
proibido utilizá-las para uso externo;
. Você não pode enviar qualquer infor-
mação confidencial, estratégica para 
um e-mail particular, seja ele seu ou 
de outra pessoa. Para acessar dados e 
documentos que estão disponíveis no 
seu e-mail corporativo, você deve utilizar 
o Webmail ou programas autorizados 
pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação;
. Você não pode deixar expostas em 
estações/mesas de trabalho, impressoras 
ou salas de reunião informações privile-
giadas, sejam elas relatórios relacionados 
à estratégia da empresa ou que tenham
relevância comercial;
. Você não pode apagar ou destruir 
informações produzidas no exercício de 
sua função. Os dados produzidos por 
nossos colaboradores na condução do
nosso negócio são patrimônio da Expresso 
São Miguel. Em caso de desligamento, 
você deve encaminhar suas informações 
corporativas para seu gestor;
. Você não pode discutir, presencialmente 
ou por telefone, assuntos que envolvam 
informações confidenciais ou privilegiadas 
quando estiver em locais públicos como 
elevadores, restaurantes, táxis, aeroportos 
ou aviões, bem como em ambientes 
virtuais, tais como salas de conversação, 
blogs, redes sociais;
. Você não pode trocar informações 
confidenciais ou privilegiadas com 
concorrentes;
. Na hipótese de se desligar da Expresso 
São Miguel você não pode levar cópia de 
informações, processos, softwares ou 
qualquer outro tipo de conhecimento 
que sejam propriedade da organização.
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3.1. Uso de Informações confidenciais e privilegiadas
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3.2. Segurança da informação

As   informações  precisam  ser  muito  bem  preservadas,  pois  elas  são  essenciais  para  o negócio, logo  
todos  os arquivos e dados referentes à atividade profissional criados, recebidos ou armazenados em  nossos  
sistemas,  sejam  e-mails,  rede  ou  celular coorporativo são de propriedade da Expresso São Miguel. Regras 
são estabelecidas  para garantir a segurança  na informação inclusive as informações pessoais.  Os  colabora-
dores  que  acessam  informações  pessoais  de  outros somente podem fazer uso profissional das mesmas. 
Todos nós temos a obrigação de garantir a confidencialidade de informações. 

. Você pode ausentar-se do seu local 
de trabalho quando for necessário, 
desde que bloqueie ou desconecte 
seu computador ou terminal, evitando 
que outras pessoas possam utilizá-lo 
em seu lugar.

. Você não pode instalar softwares 
“piratas” ou gratuitos (considerado 
“freeware”) em seu computador, inclui-se 
também softwares considerados 
“portable” ou executáveis (que não 
requerem instalação). A aquisição, 
instalação ou execução de novos 
programas deve ser homologada pelo 
departamento de Tecnologia da 
Informação e o produto deve estar 
acompanhado de licença legalmente 
adquirida.
. Você não pode compartilhar, em 
nenhuma circunstância, suas credenciais, 
sejam elas login, senha ou crachá. Esses 
dados são individuais e intransferíveis e 
sua guarda, sigilo e manutenção são de 
responsabilidade do colaborador, 
prestador ou terceiro residente.
. Você não pode usar a senha de outro 
colaborador para realizar qualquer 
atividade, mesmo que tenha autorização 
expressa do titular para tal.
. Você não pode permitir o acesso 
indevido a outra pessoa a informações 
ou recursos que estejam sob sua 
responsabilidade.
. Você não pode compartilhar o acesso 
à sua caixa individual de e-mail com 
qualquer colaborador ou terceiro.
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. Você pode utilizar recursos e meios 
eletrônicos, como internet ou telefone, 
para fins pessoais, desde que não 
contrarie normas e diretrizes internas 
nem prejudique o andamento do 
trabalho. 

. Você não pode usar nossos meios 
eletrônicos para jogos, mensagens de 
corrente, troca ou armazenamento de 
conteúdo obsceno, pornográfico, 
violento, discriminatório, racista, difa-
matório ou que desrespeite qualquer 
indivíduo ou entidade, que seja contrário 
as nossas políticas.

3.4. Postura perante a mídia, imprensa, governo e apresentações 
em público 

Regras  são  estabelecidas  na Política de Comunicação para assegurar a imagem da empresa pe-
rante  os  seus  mais  diversos públicos. Você não pode se pronunciar em nome da Expresso São 
Miguel  em  qualquer  tipo  de  mídia.  Salvo,  quando tiver prévia autorização do Conselho ou da 
Direção da empresa.
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3.3. Uso de meios eletrônicos
 
As utilizações dos meios  eletrônicos disponibilizados pela organização devem ser direcionadas ao 
exercício de atividade profissional. 



4 GESTÃO DE CONDUTA

5 CANAIS DE DIÁLOGO

E   importante  que  a Expresso São Miguel  conheça  as  possíveis violações relacionadas a  
esse  código. Geralmente,  seu  gestor  está  na melhor  posição para lhe ajudar em relação  
a  preocupações  éticas.  Por  isso  você  de  procura-lo   em  primeiro  lugar.  No  entanto,  
considere  também   contatar o nível acima do seu gestor. O Desenvolvimento  Humano  e  
Organizacional  (DHO)  também  pode ser contato para questões relacionadas ao ambiente 
de trabalho. Eventuais relatos ou denúncias sobre a  não observância deste Código também 
podem ser encaminhados por meio do seguinte canal:
E-mail para: comiteetica@expressosaomiguel.com.br
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OBJETIVOS

• Assegurar a compreensão das diretrizes de conduta da Expresso São Miguel;
• Garantir o  tratamento  adequado para os conflitos e os desvios de conduta;
• Promover a ampla divulgação do documento junto a todos os colaboradores;
• Esclarecer dúvidas referentes ao Código de Ética.

Sempre  que   forem  identificados  casos  de  descumprimento  deste  Código,  eles  devem  
ser  reportados  para  que  recebam  tratamento  adequado. As consequências  aplicadas  aos  
desvios  de  conduta  podem  ser  desde  ações  disciplinares, tais como advertência  ou  sus-
pensão,  desligamento,  sem  justa  causa  ou  por  justa  causa, até a responsabilização  civil e  
criminal dos envolvidos, conforme o que está previsto em lei.Exceções ou  situações  e  temas 
não previstos neste material deverão  ser repassadosao seu gestor, e  serão  analisados  e deli-
berados  pelo  Comitê de Ética. O Código de Ética será revisado anualmente.
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6 COMITÊ DE ÉTICA

7 TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

O COMITÊ DE ÉTICA É FORMADO

• Diretor-Presidente;
• Diretor Administrativo, Diretor comercial, Diretor Gestão de Pessoas e Diretor Logística. 
• Gerentes, Coordenadores e Encarregados.

 
ATRIBUIÇÕES

• Zelar  pelo cumprimento do “Código de Ética” e esclarecer dúvidas quanto ao seu conteúdo;
• Analisar e  deliberar  sobre  desvios de conduta e conflitos  de  natureza ética em relação às 
diretrizes estabelecidas;
• Estimular a adequação das práticas, políticas e procedimentos;
• Garantir a privacidade e a proteção dos temas e pessoas envolvidas em questões éticas;
• Aprovar  e  garantir  a pertinência  do “Código de Ética”,  propondo o aprimoramento do do-
cumento;

Compreendo os  padrões  que se  aplicam ao meu trabalho e concordo em cumprir seus ter-
mos,   bem  como  estou  ciente  de   que  o  não cumprimento  poderá implicar ações dis-
ciplinares. Aceito a responsabilidade de estimular a boa conduta  ética no  ambiente de traba-
lho  e  manter  uma  comunicação  aberta com os outros, em relação a questões de práticas 
de conduta.Assumo  a  responsabilidade  e o compromisso  de  reportar  e formalizar ao meu 
gestor qualquer  comportamento ou situação  que esteja  em desacordo com as regras esta-
belecidas neste Código. Declaro  ser  responsável  por transmitir as regras do Código aos cola-
boradores sob minha gestão e atuar  sobre situações de  não  conformidade com estes docu-
mentos.




