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   PALAVRAS
DO PRESIDENTE

Alberto Carballo
PRESIDENTE

SERVINTEL INTERNATIONAL

Quando fundamos a Servintel, em 1979, tínhamos como objetivo 

consolidar nosso crescimento e desenvolvimento na oferta da mais alta 

tecnologias, buscando as propostas mais avançadas e inovadoras, afim de 

fornecer as soluções mais eficientes ao mercado. 

Para isso, aceitamos o desafio da pesquisa constante e o caminho da 

excelência, reconhecendo e valorizando a formação, a responsabilidade e 

o esforço de cada um dos membros de nossa equipe, que são os 

responsáveis de todas as nossas conquistas. 

Em última análise, os nossos valores têm estado alicerçados em cada uma 

de nossas ações, permitindo ser a empresa que nos tornamos.

Assim, por meio desta declaração, queremos compartilhar com nossos 

clientes, fornecedores e sociedade corporativa, o compromisso ético que 

sustenta a Servintel International e todos os seus colaboradores, no 

exercício de suas funções.

Em última análise, 

os nossos valores 

têm estado 

alicerçados em cada 

uma de nossas 
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Os membros da Servintel International 

estão comprometidos em realizar nossas 

atividades com integridade, transparência 

e respeito pelos direitos humanos e pelos 

legítimos interesses de todas as pessoas e 

organizações com as quais relacionamos. 

Por este motivo, declaramos que:

     CLIENTES/ CONSUMIDORES

Atenderemos o mercado com produtos e serviços da 

mais alta qualidade, cobrindo as necessidades e supe-

rando as expectativas de nossos clientes, gerando 

relacionamentos duradouros baseados na confiança e 

no benefício mútuo.

     COLABORADORES

Forneceremos um ambiente de trabalho seguro e sau-

dável que promova a criatividade, inovação, treina-

mento e desenvolvimento de habilidades de todos os 

colaboradores. Confiança, respeito e tratamento justo 

serão a base dos nossos vínculos de trabalho.

     ACIONISTAS

Adotaremos as melhores práticas de governança cor-

porativa e cumpriremos integralmente as disposições 

legais e estatutárias que regulamentam a empresa. 

Forneceremos aos acionistas e outras partes interes-

sadas informações confiáveis e relevantes sobre as 

operações e situação econômico-financeira do Em-

presa. Asseguraremos o cuidado com o valor patrimo-

nial de todos os acionistas.

     INDÚSTRIA

Respeitaremos os princípios da livre concorrência, 

defendendo as práticas que garantam uma concor-

rência adequada e justa.
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     INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

Não daremos ou receberemos, direta ou indiretamente, 

subornos ou outros benefícios impróprios para obter 

vantagens financeiras, comerciais, dentre outras. Não 

ofereceremos, daremos ou receberemos presentes ou 

pagamentos que possam ser considerados suborno. Re-

jeitaremos qualquer oferta ou solicitação de suborno e 

tal circunstância será imediatamente informada ao 

setor responsável pela Governança Corporativa e Ética 

Empresarial.

     FORNECEDORES

Desenvolveremos relacionamentos comerciais mutua-

mente benéficos com fornecedores, baseados em hones-

tidade e qualidade com preços e serviços competitivos.

     CONFLITO DE INTERESSES

Não iremos intervir em negociações com clientes, for-

necedores ou prestadores de serviços em que possam 

existir conflitos de interesses, interferindo no desempe-

nho pleno e objetivo das funções. Todas as situações de 

conflito que surgirem, serão relatadas ao setor respon-

sável pela Governança Corporativa e Ética.

     SEGURANÇA E HIGIENE

Desenvolveremos as atividades aplicando as normas esta-

belecidas e as melhores práticas na área de segurança e 

higiene ocupacional. Qualquer condição de insegurança 

ou violação detectada deverá ser informada ao gerente 

do Área e/ou setor de Recursos Humanos.
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     SEGURANÇA E SIGILO DA

     INFORMAÇÃO

Seremos responsáveis por proteger a integrida-

de e confidencialidade das informações, bem 

como evitar o uso indevido, modificação ou 

destruição do mesmo. As informações dos 

clientes, funcionários, fornecedores, preços, 

projetos e finanças da empresa são alguns dos 

exemplos de dados que devem ser protegidos e 

usados única e exclusivamente para melhor 

interesse da Empresa.

     COMUNIDADE

Cumpriremos com as regulamentações am-

bientais e a responsabilidade social em todas 

as comunidades onde a empresa desenvolver 

suas atividades.

     DIVULGAÇÃO E RECLAMAÇÃO

Garantiremos que os princípios contidos nesta 

Declaração de Ética, sejam comunicados, com-

preendidos e observados por todos os mem-

bros da empresa. Facilitando assim, a comuni-

cação para que, qualquer parte interessada, 

possa relatar o não cumprimento desses princí-

pios, evitando assim, o sofrimento de qualquer 

tipo de represália por fazê-la.

etica@servintel.comCanal de Ética e Denúncia:



www.servintel.com


