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MENSAGEM
AOS COLABORADORES

O conteúdo aqui apresentado, por refletir diretamente os

princípios de atuação da MEMOVIP, tem natureza compulsória,

servindo de referência para parceiros, provedores e clientes e

devendo ser observado obrigatoriamente por nossa equipe.

Cabe ressaltar que os preceitos aqui constantes representam um

poderoso instrumento de boa governança e gestão, não se

prestando, portanto, a restringirem ações comerciais ou como

meio de repressão moral.

O exercício compartilhado dos valores deste Código são

imprescindíveis para permanência da MEMOVIP como empresa

líder no setor de guarda e gestão de documentos, consolidando

sua imagem de transparência perante o mercado. Por isso,

contamos com a participação de todos os clientes e funcionários

no processo de implementação/sistematização das disposições

aqui expressas.

Cordialmente,

Sócio - Diretor

Código de Ética e Conduta
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

A MEMOVIP alcançou sua posição de excelência perante o mercado de

gestão da informação, orientando-se, em todos os níveis de atuação, por

valores éticos fundamentais, construídos , com transparência e liderança,

ao longo de sua, tão bem sucedida, trajetória empresarial.

O comprometimento de nossa equipe é com a excelência e também

com o fortalecimento da ideia de que somos uma empresa que presta

seus serviços de forma customizada, oferecendo aos seus clientes as

soluções de que eles necessitam.

Código de Ética e Conduta

MISSÃO

Entregar serviços confiáveis de 

gerenciamento de informação, 

conforme os melhores padrões 

globais de qualidade, gerando 

valor para nossos clientes, 

acionistas, colaboradores e 

fornecedores 

VISÃO

Ser referência de excelência e 

confiabilidade no mercado e na 

comunidade em que atuamos, nos 

desenvolvendo e nos especializando 

cada vez mais na gestão da 

informação.

VALORES

Clientes satisfeitos, valorização dos 

indivíduos, ética, responsabilidade 

social e respeito às pessoas e meio 

ambiente. 
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NOSSO CAMINHO

Código de Ética e Conduta

1. OS CLIENTES

É necessário entendermos nossos clientes

para oferecermos as melhores soluções

de acordo com suas reais necessidades.

2. AS PESSOAS

É necessário sermos corteses e imparciais,

mesmo em alto desempenho. Respeite as

diferenças e repudie veementemente

assédios ou abusos.

3. A EQUIPE É PRIMORDIAL

É necessário investirmos tempo e recursos

para desenvolver nossas equipes sempre

que possível.

4. MERITOCRACIA

É necessário recompensarmos aqueles

que mostram valor e são decisivos para o

sucesso e prosperidade da empresa.

Valorize nossos talentos.

5. TODOS REPRESENTAM A EMPRESA

A atitude dos nossos colaboradores

influencia diretamente na reputação da

empresa. Comprometa-se com a

qualidade e com a excelência como se o

negócio fosse seu.

6. INOVAÇÃO

Saia da caixa e pense diferente. Entenda

o negócio e seu processo de forma a

conseguir sempre trabalhar sua melhoria

contínua, aumentando o grau de

eficiência e eficácia.

7. POSTURA PERANTE OS OBSTÁCULOS

É necessário encarar de frente os desafios

que o dia a dia lhe traz. Entenda que

cada um deles é responsável por te fazer

um profissional cada vez mais preparado

e versátil.

8. VALORIZAÇÃO DE NOSSA CULTURA

Entenda a melhor forma de trocar

experiências com seus companheiros

sempre trabalhando os conceitos que a

empresa preconiza. Ensine. Compartilhe.
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1.
INTRODUÇÃO

Respeite nosso código e, em caso

de dúvida, use o bom senso.
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É nosso dever sempre agir com o máximo de integridade e

responsabilidade profissional na Memovip, primando pela

manutenção do nosso compromisso com os mais elevados

níveis éticos estabelecidos.

Ao aplicarmos este código em nossa empresa, procuramos

construir um ambiente mais saudável de trabalho para nossos

colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores.

Caso se encontre diante de um dilema, se pergunte:

Essa escolha fará bem para mim e para a Memovip?

Seria interessante se isso se tornasse público e fosse tratado?

Se o dilema persistir, decida pelo conservadorismo e pelo

compartilhamento da decisão. Nosso Código de Conduta é

amplo e tenta abranger todas as situações possíveis, mas

certamente algo fora do planejado pode acontecer. É simples

de entendermos que nenhum documento conseguirá cobrir

todas as possibilidades de conflitos existentes.

O código também não substitui nosso dever de utilizar o nosso

bom senso e solicitar a opinião dos outros colaboradores sobre

a melhor conduta a ser aplicada. Lembre-se de que este é

apenas um documento para nos ajudar na escolha do

comportamento adequado diante de uma situação

inapropriada.



2.
COMPROMISSOS
CORPORATIVOS

Integridade é a base de tudo. 
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-----------

CUMPRIMENTO DA LEI

A Memovip, na condução de seu negócio, obedece às leis vigentes, respeita a

livre concorrência e o meio ambiente, repudia qualquer prática discriminatória e

preconceituosa, a utilização de mão de obra infantil, o trabalho escravo ou

degradante e a corrupção em todas as suas formas, inclusive na sua relação

com seus fornecedores e parceiros.

SEJA RESPONSÁVEL E ÉTICO COM TODOS OS NOSSOS CLIENTES,

COLABORADORES, PARCEIROS E COM A SOCIEDADE.

-----------

RESPEITO ÀS PESSOAS

A Memovip não só valoriza muito a diversidade, a imparcialidade e a cortesia e o

respeito às pessoas como também abomina qualquer ato discriminatório, de

assédio e de retaliação.

É importante que o respeito e a ordem prevaleçam no ambiente de trabalho de

forma a coibir atos de assédio moral, econômico e sexual ou situações que

configurem pressões, intimidações ou ameaças no relacionamento entre os

colaboradores, fornecedores e/ou prestadores de serviços, independente de seu

nível hierárquico.

VALORIZE A CORTESIA E A IMPARCIALIDADE. NOSSO AMBIENTE

É UM DIFERENCIAL COMPETITIVO.
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-----------

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Memovip tem sua atuação direcionada para integral observância das

determinações legais relacionadas à propriedade intelectual, repudiando

qualquer forma de violação à propriedade industrial, tecnologia reversa, direitos

autorais, segredos comerciais e obtenção imprópria de informações sobre seus

processos de prestação de serviço. Colaboradores, fornecedores e prestadores

de serviço da Memovip não podem revelar segredos da empresa ou de terceiros,

nem incentivar seu uso em quaisquer divulgações.

A propriedade intelectual dos projetos, planos e documentos desenvolvidos pela

Memovip são de sua exclusiva titularidade, exceto se previsto de forma diversa

em contratos ou outros documentos legais devidamente assinados pela

empresa.

-----------

CONFIDENCIALIDADE

As informações classificadas como confidenciais devem ter seu uso somente

para fins profissionais, sendo proibido utilizá-las em benefício próprio ou de

terceiros com a finalidade diversa daquela para qual a informação foi divulgada

ou recebida.

Colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço com acesso a

informações confidenciais devem, obrigatoriamente, assinar termos de sigilo no

momento da formalização de seu vínculo com a Memovip, com a finalidade de

preservar as informações estratégicas da empresa e/ou de seus clientes.
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-----------

CONFLITO DE INTERESSES

É inevitável que, em um ambiente corporativo, sejam identificados alguns

conflitos de interesse entre os atores do processo.

O conflito externo de interesses, aquele que afeta diretamente nossos clientes,

enseja a comunicação imediata da equipe Memovip, buscado a resolução

consensual e ágil da questão, sempre com a observância estrita do termo

contratual celebrado entre as partes. Tal ato procedimental padrão garante a

transparência na identificação de causas e aplicação de tratamentos corretivos

e preventivos, garantindo agilidade e transparência na identificação de causas

e aplicação de tratamentos corretivos e preventivos.

Se o conflito de interesses for de caráter interno, devemos observar algumas

regras:

Deve prevalecer o compromisso ético da Memovip, abdicando de qualquer

interesse pessoal, que deve ser entendido como toda vantagem material ou

moral que seja resultante de um processo em favor próprio, de parentes, amigos

ou associados.

Com este conceito entendido, é proibido:

❖ Adquirir produtos e serviços de clientes e fornecedores com base em

informações privilegiadas que lhe garantam vantagem competitiva individual

ou de mercado;

❖ Manter ou contratar parentes de relação direta para cargos em que haja

posição hierárquica vertical ou que responda diretamente a uma cadeia de

comando;

❖ Contratar de empresas fornecedoras de produtos ou de serviços possuam em

seu quadro societário parentes de 1º ou 2º grau com algum colaborador

diretamente envolvido no processo de compra ou nos benefícios

proporcionados por esta contratação/aquisição.
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Quanto ao conflito causado por relação pessoal no trabalho:

A Memovip não interfere no direito das pessoas se relacionarem livremente.

Entretanto, nas relações de parentesco, amizade ou romance, espera-se sempre

o uso do bom senso e comprometimento com as regras da empresa, de forma a

essa relação não afetar o desempenho dos envolvidos ou causar desconforto

aos colegas de trabalho. Em caso de relacionamentos familiares e/ou amorosos,

é proibida a insubordinação direta.

Situações e particularidades não explicitadas neste Código de Conduta e Ética

devem ser levadas ao conhecimento da empresa através dos colaboradores

responsáveis pela administração do processo e/ou situação em foco.

-----------

PRÁTICA ANTISSUBORNO

Qualquer presente e/ou brinde recebido por um colaborador da Memovip deve

ser formalmente declarado para as gerências e Diretoria da empresa. Presentes

de grande valor deverão ser sorteados entre um grupo definido de participantes

e/ou revertidos em benefícios comuns para todos os envolvidos no processo. Em

casos assim é recomendado que uma carta de agradecimento formal seja

enviada em resposta ao recebimento.

É totalmente proibir oferecer ou receber qualquer forma de suborno ou praticar

qualquer ato de corrupção (ativa ou passiva) com a finalidade de exercer

influência sobre qualquer dirigente público ou entidades públicas para que se

mantenha ou se consolide algum negócio com a Memovip, seja para si próprio

ou para terceiros, associados ou não. Serão sempre observados, na atuação da

Memovip, a legislação nacional e internacional concernente às praticas de

antissuborno e anticorrupção.



Código de Ética e Conduta
13

-----------

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Memovip, dentro de sua estrutura, em seus projetos e em suas campanhas

internas sempre estimula sem seus colaboradores a preservação do meio

ambiente e o uso moderado de materiais, assim como seu reaproveitamento e,

quando aplicável, separação para reciclagem.

A Memovip também incentiva que seus colaboradores se envolvam em causas

sociais de cunho interno e externo, contribuindo com a comunidade e

aumentando o engajamento, promovendo melhorias em suas comunidades e na

qualidade de vida.

Uma grande preocupação específica da Memovip é a de não ser poluente, e

por isso são aplicados investimentos em inteligência de processo de tecnologia

para que nenhuma de nossas atividades gere resíduos ou riscos para o meio

ambiente e nem para seus colaboradores, fornecedores e clientes.



3.
SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

Disponibilidade, integridade,

Confidencialidade e Autenticidade
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-----------

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O uso de informações consideradas confidenciais deve ser aplicado somente

para fins profissionais, sendo proibido para benefício próprio ou de terceiros com

finalidade diversa daquela para a qual a informação foi divulgada e/ou

recebida.

É exigido a todos os envolvidos nos processos da Memovip o máximo de sigilo

com as informações, durante e após a vigência dos contratos firmados entre as

partes, incluindo vínculos empregatícios e contratações de prestações de

serviços.

Para regular todo o processo de monitoramento e controle do uso de dados foi

estabelecida a Política de Segurança da Informação, baseada nas normas ISO

27000, que são específicas para esta finalidade. O documento fica disponível

para todos na rede interna da Memovip, e sua síntese é compartilhada e

oferecida em treinamento inicial para todos os colaboradores e prestadores de

serviço da empresa.
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-----------

REDE, INTERNET E E-MAIL

Qualquer uso de rede interna ou externa de propriedade da Memovip para

armazenamento ou tráfego de arquivos pessoais é proibido a todos os usuários.

A troca de mensagens, e-mails e afins para uso pessoal é permitido, desde que

autorizado pela chefia direta e com a observância de não causar nenhuma

influência danosa à Memovip ou ao desempenho do colaborador.

É proibido o uso dos sistemas de informação fornecidos e disponíveis para

promover atos que violam a política da empresa, tais como assédio moral e

perturbação da ordem.

Qualquer material de conteúdo racista, pornográfico ou afim, é proibido de ser

exibido, trafegado ou armazenado nos sistemas e ambiente virtual da empresa.

Tentativas de acesso não autorizadas, seja para operações pessoais ou para

interferência no trabalho de outros colaboradores, são expressamente proibidas.

Os usuários não estão autorizados a alterar qualquer configuração de operação

aplicada pela equipe técnica Memovip, nem desabilitar mecanismos de

segurança. Todos os nossos softwares são de procedência oficial, sendo proibido

o uso de sistemas operacionais, aplicativos e ferramentas “piratas” nos

equipamentos pela empresa disponibilizados e autorizados.

Todo acesso à internet dos colaboradores da Memovip é devidamente registrado

em log com a finalidade de permitir a geração imediata de relatórios de acesso

e utilização de ferramentas, sem nenhuma quebra de sigilo, garantindo com isso

a qualidade da aplicação de nossa Política de Segurança de Informação.



4.
CONVIVÊNCIA 
E INSTALAÇÕES

Nossa reputação é nosso diferencial
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-----------

AMBIENTE DE TRABALHO

Primando sempre pela organização, harmonia e respeito, consideramos proibido:

❖ Comercializar qualquer produto dentro das dependências da Memovip;

❖ Acumular material pessoal nas estações e ambientes específicos de trabalho;

❖ Usar equipamentos sonoros ou conversas em tom elevado de forma a

prejudicar ou causar desconforto no ambiente de trabalho dos demais

colaboradores.

É obrigatório o uso da identidade funcional (crachá) para circulação dentro das

dependências da empresa. Visitantes, prestadores de serviço e ex-colaboradores

precisam ser devidamente cadastrados e autorizados a entrar na empresa e,

uma vez dentro dela, devem receber e utilizar crachás específicos para

identificação.

Também consideramos obrigatório que os colaboradores da Memovip cumpram

à risca todas as normas internas estabelecidas, disponíveis e divulgadas

internamente em seus treinamentos iniciais e de reciclagem. Clientes,

fornecedores e prestadores de serviço precisam ser orientados e apresentados

àquelas normas que se adequarem às necessidades pontuais de suas visitas e/ou

permanência na Memovip.
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-----------

USO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS

Com o foco principal na segurança e boa convivência entre nossos

colaboradores, clientes e prestadores de serviço, a Memovip proíbe de forma

expressa:

❖ Consumir bebidas alcoólicas e drogas durante o horário de trabalho;

❖ Fumar em qualquer parte da área interna da empresa;

❖ Acessar a estrutura da empresa sob efeito de substâncias entorpecentes lícitas

ou ilícitas;

❖ Portar qualquer tipo de arma, com exceção de profissionais de segurança

internos ou externos, desde que devidamente identificados.

-----------

PROTEÇÃO DOS ATIVOS

É responsabilidade de todos preservar os bens da empresa, tais como estrutura

física, móveis e equipamentos diversos.

Tendo isto estabelecido, restam proibidos os seguintes atos:

❖ Alimentar-se nas estações de trabalho e fora das áreas de refeição;

❖ Afixar papéis de fotos não corporativas nas mesas e paredes;

❖ Remover equipamentos da empresa sem a devida autorização pelos gestores;

❖ Aplicar qualquer tipo de reparo ou ajuste nos equipamentos da empresa sem

que esta atividade faça parte de suas atribuições.



5.
DISPOSIÇÕES 
FINAIS

Seja responsável e ético com todos os 
nossos clientes, colaboradores, 
fornecedores e com a sociedade.
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-----------

RESPONSABILIDADE

Os colaboradores da Memovip são, indistintamente, responsáveis por fazer com

que todas as orientações e normas determinadas por este Código de Conduta e

Ética sejam devidamente entendidas e colocadas em prática.

SEJA RESPONSÁVEL E ÉTICO COM TODOS OS NOSSOS CLIENTES,

COLABORADORES, PARCEIROS E COM A SOCIEDADE.

-----------

COMITÊ DE ÉTICA

As decisões a serem tomadas em relação à aplicação deste código, suas

infrações e revisões de seus termos ficarão sob responsabilidade do Comitê de

Ética. Este comitê é formado pelos Sócios-Diretores, além dos gerentes das

seguintes áreas: COMERCIAL, RELACIONAMENTO, FINANCEIRO, QUALIDADE,

SUPRIMENTOS, PERFORMANCE E DP/RH. Para garantir a imparcialidade das

análises é determinado que as decisões necessariamente devem ser

compartilhadas e chanceladas pelo grupo.

Ao Comitê de Ética cabe avaliar as questões referentes ao Código de Conduta

com imparcialidade, elaborando soluções para os conflitos que lhe for

apresentada, bem como apurando administrativamente as denúncias de

violação das disciplinas contidas nesse Código.

Os membros do Comitê garantem a conformidade dos princípios ativados.

INCENTIVE E PROMOVA NOSSA CULTURA.

NOSSA IDENTIDADE NOS FORTALECE.
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-----------

INFRAÇÕES E PENALIDADES

O descumprimento deste código implicará a aplicação de penalidades de

acordo com a gravidade do fato, podendo ser aplicada advertência, suspensão

ou rescisão contratual.

Qualquer pessoa que constatar qualquer prática ou ato que sejam contrários aos

estabelecidos neste Código de Conduta deverá comunicar o ocorrido ao seu

gestor, que, por sua vez, tem obrigação de reportar o fato ao Comitê de Ética. Se

preferir manter o anonimato da denúncia, poderá fazê-lo ao preencher um

formulário em nosso site institucional com os detalhes do acontecido.

-----------

VIGÊNCIA

Este Código de Conduta entra em vigor a partir do momento de sua divulgação

interna, sem data específica para término.

Seu conteúdo receberá revisões sistêmicas a cada ciclo de auditoria externa

para atualização de texto e condições de execução. Alterações pontuais

poderão ser aplicadas a qualquer momento, desde que o Comitê de Ética se

posicione em favor do proposto.

Após qualquer alteração que seja aplicada no Código, a nova versão será

devidamente compartilhada com os colaboradores e partes interessadas.

ABRACE AS MUDANÇAS. ENTENDA OS DESAFIOS.
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Como tomar uma decisão ética se estou em dúvida?

GUIA PRÁTICO PARA TOMADAS
DE DECISÕES ÉTICAS
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Declaro, para todos os fins, que recebi um exemplar físico ou eletrônico, li e

compreendi o Código de Ética e Conduta da Memovip, tomei conhecimento de

suas disposições e me comprometo a cumpri-las integralmente.

Declaro ainda que fui comunicado da obrigatoriedade de sua observância em

todas as situações e circunstâncias que estejam direta ou indiretamente

vinculadas às minhas atividades na Memovip, zelando por sua aplicação.

Declaro, por fim, que, na hipótese de ocorrerem situações em que não haja no

presente Código previsão expressa em relação à conduta exigida ou esperada,

consultarei imediatamente o Comitê de Ética.

NOME

________________________________________________________________________________

CPF

________________________________________________________________________________

LOCAL / DATA

________________________________________________________________________________

ASSINATURA

________________________________________________________________________________

TERMO DE RECEBIMENTO
DE CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
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