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2012

Resumo
A SAVEWAY acredita que seu sucesso está pautado na prática diária de elevados valores éticos e
morais, bem como respeito às pessoas, em toda sua cadeia de relacionamento.
Baseado neste fundamento, a SAVEWAY torna público seu Código de Ética com o objetivo de
formalizar sua expectativa de que todos os agentes com os quais se relaciona – clientes,
colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, prestadores de serviço, acionistas, poder público
e comunidade – conheçam e respeitem os termos descritos neste documento.
As normas aqui sugeridas são importante guia em toda e qualquer oportunidade de relacionamento
com a SAVEWAY. O compromisso desta Empresa e das partes relacionadas é fundamental para
assegurar que os desenvolvimentos das atividades profissionais operem dentro das leis vigentes e
do mais alto padrão ético. Este Código de Ética não tem a pretensão de esgotar o assunto em
questão, porém esperamos que cada agente de relacionamento com a SAVEWAY realize uma
avaliação criteriosa deste documento e quem em caso de dúvidas, busquem aconselhamento junto
aos gestores prepostos desta empresa.
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1. Ambiente de Trabalho
Atitudes violentas ou ameaça de violência (verbal ou física) entre quaisquer indivíduos,
contraria os valores da Empresa e não são justificáveis, em nenhuma hipótese.
Qualquer visitante deve ser necessariamente acompanhado por representante da SAVEWAY
durante sua permanecia nas dependências da Empresa. Os prestadores de serviço que, para
desenvolvimento dos trabalhos, necessitam visitas freqüentes a Empresa, devem solicitar
autorização prévia para livre transito.
O acesso aos sistemas, programas, redes e computadores da SAVEWAY, necessitam de
autorização prévia para efetivação.

2. Assédio
É vetado qualquer tipo de discriminação, privilégio ou assédio de qualquer natureza, seja
com base em sexo, raça, idade, origem, condições especiais, religião ou qualquer outra
categoria protegida pela lei, dentro do ambiente de trabalho.

3. Privacidade
Toda informação recebida, enviada ou armazenada em qualquer ativo da Empresa ou que
trafegue pela sua rede, é de propriedade da SAVEWAY ou está sob sua guarda, podendo
então ser monitorada ou mesmo auditada.
Deve-se agir de maneira ética sempre que algum recurso computacional ou de comunicação
da SAVEWAY for utilizado.

4. Relacionamento Comercial
As negociações entre a SAVEWAY, fornecedores e prestadores de serviço devem ser
conduzidas de maneira transparente, profissional e ética.
Nenhuma gentileza, facilidade, presente, dinheiro ou qualquer outro objeto de valor,
podem ser oferecidos, dados, recebidos ou exigidos caso se caracterize como vantagem de
qualquer natureza, suborno ou outros que violem os princípios das SAVEWAY ou da outra
organização.
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De maneira alguma, a SAVEWAY aceita ou autoriza qualquer forma de suborno.
No caso de dúvidas com relação à política de presentes, a SAVEWAY deve ser consultada
através de seus gestores prepostos.

5. Conformidade com a Lei
A prática de atividades consideradas ilegais não é tolerada, em nenhuma hipótese. Toda
pessoa ou empresa que se envolver na prática de tais comportamentos, no ambiente de
trabalho ou fora dele, estará sujeita ao encerramento imediato da atividade comercial com
a SAVEWAY, além das ações na forma da lei, se aplicável.

6. Proteção de Ativos
Todos os agentes que façam uso dos ativos da SAVEWAY devem empregar o mais alto nível
de cuidado para salvaguardar, proteger e usar apenas para os fins acordados. Tais ativos
incluem todas as propriedades físicas da SAVEWAY, bem como propriedade intangível
incluindo nossa marca e todas as formas de propriedade intelectual e moral.
A SAVEWAY toma medidas, como contratos e registros, para proteger sua propriedade
intelectual e direitos autorais. Todo produto do trabalho de colaboradores da SAVEWAY, ou
de terceiros por ela contratados, criado durante a vigência dos contratos e que se relacione
com negócios presentes ou futuros da SAVEWAY é de propriedade exclusiva da SAVEWAY,
observadas as clausulas contratuais.
Todos terceiros contratados pela SAVEWAY têm obrigação de proteger informações
confidenciais e de propriedade da SAVEWAY contra divulgação e uso inadequados.
A utilização ou cópia de tais informações deverá ser feita estritamente por pessoas que
necessitem do conhecimento das mesmas e com a devida autorização dos gestores
prepostos.
Ao descartar documentos confidenciais, estes devem ser destruídos, sem exceção.
Informações confidenciais da SAVEWAY nunca devem ser acessadas comentadas ou
discutidas em locais públicos como saguões de aeroportos, hotéis, restaurantes, etc.
As obrigações relativas à informação confidencial e de propriedade da SAVEWAY continuam
em vigência mesmo após a rescisão dos contratos coma a SAVEWAY.
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7. Materiais Proibidos
É proibido manter ou disponibilizar arquivos que tenham sido gerados ou copiados ferindo
leis de direitos autorais nos equipamentos da SAVEWAY.
É proibido o acesso a arquivos ou sites pornográficos, bem como a manutenção, o envio ou
divulgação destes arquivos ou sites utilizando recursos da SAVEWAY.
É proibido o acesso a arquivos ou sites com conteúdo – ou que incitem – violência, racismo,
terrorismo ou pedofilia, bem como a manutenção, o envio ou divulgação destes arquivos ou
sites utilizando recursos da SAVEWAY.

8. Equipamentos
Equipamentos e dispositivos de terceiros, tais como notebooks, computadores, drivers e
similares, não podem ser instalados na rede ou em equipamentos pertencentes à SAVEWAY
sem a autorização formal dos gestores prepostos da SAVEWAY.

9. Vírus
Para garantir que ocorrências com vírus de computador não venham colocar em risco
informações essenciais para a SAVEWAY, as seguintes medidas são determinantes:


Presença de antivírus instalado na máquina com arquivo de vírus atualizado.



Antivírus habilitado na máquina.



Não instalar arquivos de procedência desconhecida.



Não abrir arquivos anexados em e-mail de procedência desconhecida.

10. Compromisso
Toda suspeita de incidente de segurança de dados deve ser informada para os gestores
prepostos da SAVEWAY.

O relato de problemas de violação dos termos deste documento deve ficar restrito aos
representantes qualificados da SAVEWAY e seus gestores prepostos.
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