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INTRODUÇÃO 

 Prezado Colaborador, 

  

 A EPC promove o constante aprimoramento de suas práticas de governança, pautando-se pela transparência e total 

cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades. 

  

 Seu Programa de Compliance se orienta por parâmetros internacionais. Este Código de Ética, um dos pilares desse 

programa, tem como objetivo esclarecer e orientar sobre quais são as condutas esperadas em todo e qualquer rela-

cionamento que se estabeleça com a empresa. 

  

 Como nosso colaborador, cabe a você segui-lo e divulgá-lo, sempre que necessário, aos novos colegas, contribuindo 

para a manutenção de um bom ambiente de trabalho, para o respeito nas relações entre todos os colaboradores, cli-

entes, fornecedores e parceiros. 

 

Quando estiver em dúvida a respeito de uma ação ou decisão, responda às seguintes questões: 

 Esta ação me incomoda ou me deixa desconfortável? 

 Está de acordo com os valores da EPC? 

 Há alguma regra relacionada à situação em questão nas Políticas, Normas e Procedimentos da Empresa? 

 A ação causará impacto na reputação da Empresa? 

 Prejudicará outras pessoas? 

 Eu gostaria de receber tal tratamento? 

 Se a Empresa fosse minha, eu gostaria que meu colaborador tivesse essa atitude? Se eu comentasse essa ação, 

prática ou atividade, as pessoas do meu relacionamento considerariam a situação aceitável? 
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1. OBJETIVO 

 O Código de Ética visa esclarecer e orientar os colaboradores, fornecedores e parceiros sobre quais são 
as atitudes esperadas e desejadas em todo e qualquer relacionamento que se estabeleça com a Empresa. 
São elas: 

 Zelar com a imagem da Empresa, para atuação no mercado de maneira honesta e transparente; 

 Cumprir a Legislação aplicável; 

 Praticar a concorrência de modo leal e honesto;  

 Respeitar as relações humanas, baseando-se em princípios de igualdade e respeito à individualidade 
e dignidade, com relacionamentos livres de preconceitos de toda e qualquer natureza. 

 Uma boa relação entre colaboradores, diretores, clientes e fornecedores é o que a EPC busca de forma 
contínua, para que a reputação da Empresa continue sendo um dos seus ativos mais importantes. 

1.1. O Respeito ao Código de Ética – Dever de todos 

 Conhecer e cumprir as diretrizes do Código; 

 Solicitar ajuda ou orientações em caso de dúvida; 

 Cooperar inteiramente com as investigações internas, quando necessário; 

 Agir sempre com integridade, de maneira a preservar e reforçar nossa reputação em todas as nossas 
atividades e em todos os lugares onde estamos presentes. 

1.2. Ambiente de Trabalho e o Exercício das Atividades 

 A EPC faz questão de demonstrar respeito por todas as partes interessadas. Em todas as atividades, a 
EPC trabalha com pessoas de características diferentes, como origem étnica, cultura, religião, convicções 
políticas, idade, sexo, orientação sexual e, às vezes, limitações específicas. 

 A EPC proporciona a seus colaboradores um ambiente de trabalho adequado, visando a segurança, a 
higiene, a saúde e o bem-estar; 

 A EPC promove práticas de gestão que fortalecem o foco nos resultados, a motivação, satisfação, ini-
ciativa responsável e o comprometimento de seus colaboradores; 

 A EPC busca oferecer um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores são tratados de maneira 
justa, sem discriminação. Os direitos individuais são legítimos e devem ser respeitados; 

 A EPC repudia tratamentos diferenciados ou negativos à colaboradores devido às suas características 
pessoais, crenças ou quaisquer outras razões proibidas por lei, incluindo origem nacional ou étnica, 
cultura, religião, convicções políticas, idade, sexo, orientação sexual e limitações físicas ou mentais. 

1.3. Medidas Disciplinares referentes ao Descumprimento ao Código de Ética 

Os colaboradores que descumprirem as disposições Política de Compliance, Código de Ética e demais Po-
líticas correlatas estarão sujeitos às medidas disciplinares internas definidas pelo Comitê Executivo de 
Compliance, além de eventuais responsabilidades perante a justiça brasileira.  

Após o término do Processo investigatório e do julgamento do caso pelo Comitê, que garantirão o direito 
de defesa aos infratores, poderão ser aplicadas as medidas disciplinares aos envolvidos por deliberação 
do Comitê de Ética, classificadas por sua gravidade: 

 Desconformidade Leve: Aplicação de advertência verbal pelo superior imediato ou pelo Administra-
dor de Compliance.  
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 Desconformidade Média: Advertência escrita pelo superior imediato ou pelo Administrador de Com-
pliance.  

 Desconformidade Grave: Advertência escrita junto da Aplicação de Treinamento corretivo pelo Ad-
ministrador de Compliance.  

 Desconformidade Gravíssima: Demissão por justa causa e eventual formalização de denúncia a ór-
gão competentes, quando cabível. 

 

Na hipótese de reincidência de desconformidades, serão aplicadas: 

 Reincidência de desconformidades Leve e Média: Realização das respectivas advertências junto 
da aplicação de treinamento corretivo.  

 Reincidência de desconformidade Grave: Demissão por justa causa. 

2. APLICAÇÃO 

O Código se aplica a todos os colaboradores (regulares ou temporários), consultores, prestadores de ser-
viços, diretores e acionistas da EPC.  

Esperamos que todos os terceiros e fornecedores com quem fazemos negócios respeitem nossos valores 
e padrões de conduta ética.   

3. MISSÃO, VISÃO, VALORES  

 Missão: Contribuir para o sucesso dos empreendimentos industriais e de infraestrutura, com soluções 
integradas de engenharia, gerenciamento e fornecimento de projetos em regime Turn Key; promover a 
satisfação dos clientes, acionistas, parceiros e colaboradores, em ambiente motivador e inovador, de 
forma rentável, com responsabilidade social e ambiental. 

 Visão: Estar, até 2020, entre as 05 melhores parceiras para a implantação de empreendimentos nos 
segmentos de mercado em que atuamos, em função da credibilidade, excelência dos serviços presta-
dos e das tecnologias adotadas.   

 Valores: 

 Seriedade e Ética 

 Lucratividade e Rentabilidade 

 Crença e Valorização do Ser Humano 

 Desenvolvimento Pessoal e Profissio-
nal dos Colaboradores 

 Inovação 

 Excelência dos Serviços 

 Responsabilidade Social e Ambiental 

 Alinhamento com o foco do cliente 

4. CERTIFICAÇÕES 

 ISO 9001  

 ISO 14001  

 OHSAS 18001  
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5. RESPONSABILIDADES 

4.1. Acionistas – No exercício do cargo ou função 

 Devem buscar atingir níveis crescentes de qualidade e rentabilidade, com competência e transparên-
cia, de modo a remunerar os acionistas de forma justa e compatível com o capital investido; 

 Devem atuar no mercado de forma leal, alinhada com os princípios constitucionais da livre concorrên-
cia, livre iniciativa e oportunidades iguais a todos, em benefício da manutenção da ordem econômica; 

 Devem atuar com outras empresas privadas ou públicas (ou pessoas a elas relacionadas) com ética, 
sendo proibido prometer, oferecer ou conceder, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, 
assim como efetuar pagamentos não previstos na legislação, incluindo pagamentos que ofereçam ra-
pidez à processos administrativos. 

4.2. Diretores, Gerentes e Coordenadores e Área Comercial – No exercício do cargo ou função 

 Cada representante da Direção, assim como Gerentes e Coordenadores deve: 

 Dar o exemplo, agindo conforme o Código de Ética; 

 Assegurar que o Código de Ética seja divulgado a todos os colaboradores e prestadores de serviços; 

 Incentivar o cumprimento do Código de Ética, Procedimentos e Instruções de Trabalho; 

 Devem desenvolver as relações comerciais em observância às leis, às práticas legais de mercado e 
às normas nacionais e internacionais relativas à ordem econômica e defesa da concorrência; 

 Devem exercer concorrência livre e leal com as demais empresas atuantes no mesmo segmento. Não 
devem permitir ou tolerar o ajuste prévio com empresas/pessoas parceiras ou concorrentes, visando a 
combinação de preços ou acordo com vistas à divisão de mercado ou formação de cartel; 

 Devem tratar as informações estratégicas de negócio da empresa com sigilo, sendo expressamente 
proibida a sua divulgação a qualquer pessoa e empresa que não integrem as relações comerciais da 
EPC; 

 Tomar medidas para prevenir, identificar e gerenciar comportamentos contrários ao Código de Ética. 

4.3. Administrador de Compliance – No exercício do cargo ou função 

 O Administrador de Compliance, em conjunto com a alta direção deve: 

 Identificar as obrigações de Compliance e traduzi-las em políticas e procedimentos; 

 Fornecer treinamentos contínuos para os colaboradores assegurando que todos os colaboradores re-
levantes ao Sistema Compliance sejam treinados regularmente; 

 Promover a inclusão de responsabilidades de compliance em descrição de cargos; 

 Desenvolver e implementar processos para a gestão da informação, como reclamações e/ou irregula-
ridades por meio de linhas diretas;   

 Estabelecer indicadores de desempenho de Compliance e monitorar e medir o desempenho em Com-
pliance;  

 Analisar o desempenho para identificar necessidades de ações corretivas;  

 Identificar riscos de Compliance e a gestão destes riscos relacionados à terceiros;  
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 Assegurar que o sistema de gestão Compliance seja analisado criticamente em intervalos planejados;  

 Assegurar o acesso aos colaboradores e terceiros quanto aos procedimentos do Sistema de Gestão 
Compliance, 

4.4. Colaboradores – No exercício do cargo ou função 

 Devem preservar o patrimônio da empresa, tais como seus imóveis, equipamentos, materiais, infor-
mações tecnológicas e estratégicas, bem como suas bases operacionais, entre outros ativos da EPC; 

 Devem buscar o melhor resultado para a EPC, mantendo sempre uma atitude transparente, de respei-
to e colaboração, com o público com o qual se relaciona; 

 Devem exercer suas atribuições com efetividade, eliminando situações que levem a erros, atrasos na 
prestação do serviço ou acidentes de trabalho; 

 Devem enfatizar a integração e o desenvolvimento de trabalhos em equipe; 

 Devem tratar o público com o qual se relacionam de maneira respeitosa e cordial; 

 Devem escolher e contratar Terceiros com base em critérios técnicos, profissionais e éticos;  

 Devem participar dos Treinamentos referentes ao Sistema de Gestão Compliance; 

 Devem ouvir, avaliar e acompanhar as preocupações, sugestões e críticas de seus colegas de traba-
lho e subordinados, para agregar novos aprendizados e tecnologia; 

 Devem promover uma boa relação e respeito entre Colaboradores e a competência individual, não uti-
lizando de critérios de favorecimento ou que envolvam qualquer tipo de discriminação; 

 Devem procurar estar sempre atualizados com a legislação vigente, cumprindo-a de maneira inquesti-
onável; 

 Não devem usar cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência com o fim de obter qualquer 
favorecimento para si ou para outro; 

 Não devem alterar nem deturpar o teor de qualquer documento, informação ou dados; 

 Não devem divulgar informação que afete a imagem dos concorrentes ou contribuam para divulgação 
de informações inverídicas sobre eles, devendo o concorrente ser tratado com respeito; 

 Não beber em serviço, fazer uso de drogas ou praticar qualquer atividade que prejudique o ambiente 
de trabalho. É proibido o porte de drogas e a permanência no ambiente de trabalho em estado altera-
do pelo uso dessas substâncias, o que pode afetar a segurança e o desempenho tanto do empregado 
quanto de seus colegas de trabalho; 

 Não comercializar mercadorias de interesse particular nas dependências da empresa; 

 Não retirar sem autorização qualquer veículo, equipamento, objeto ou documento da empresa; 

 Não usar qualquer tipo de arma no ambiente de trabalho; 

 Não fazer campanha política ou campanha sindical dentro da empresa ou durante o trabalho. 

4.4.1. Colaboradores – No relacionamento com os colegas, independentemente de hierarquias 

 Devem agir de forma leal e cortês, com disponibilidade e atenção a todas as pessoas com que se re-
lacionam, respeitando as diferenças individuais; 

 Devem reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos; 
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 Não devem prejudicar a reputação de colegas por meio de julgamentos preconceituosos, falso teste-
munho, informações não fundamentadas ou qualquer outro subterfúgio; 

 Não devem buscar obter troca de favores que aparentem ou possam dar origem a qualquer tipo de 
compromisso ou obrigação pessoal;  

 Não devem divulgar informação que afete a imagem dos concorrentes ou contribuam para divulgação 
de informações inverídicas sobre eles, devendo o concorrente ser tratado com respeito; 

 Não devem gravar/divulgar conversas/imagens dos colegas dentro da empresa sem a devida autori-
zação dos mesmos; 

 Não apoiar qualquer tipo de assédio sexual, moral ou punição física, sem permitir qualquer comporta-
mento ameaçador, abusivo, explorador ou sexualmente coercitivo. 

4.4.2. Colaboradores – No relacionamento com os Clientes, Fornecedores e Concorrentes 

 Tratar clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes de maneira respeitosa e cordial, agindo sem-
pre em conformidade com a legislação aplicável.  

 Não utilizar informações fornecidas pelo Cliente para seu próprio interesse. Se tiver acesso às infor-
mações do cliente: 

 usar somente conforme autorizado por ele;  

 proteger todos os registros, papéis e itens eletrônicos confidenciais do cliente; 

 Não compartilhar informações com terceiros sem permissão prévia por escrito do cliente;  

6. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

5.1. Informações Confidenciais 

É terminantemente proibido que as informações da EPC, que não sejam comprovadamente de domínio 
público, sejam divulgadas por seus colaboradores e terceiros, o mesmo se aplicando em relação às infor-
mações relativas a seus clientes e fornecedores. 

Esta determinação de não divulgação de informações e dever de manter-se sigilo abrange também comen-
tários em locais públicos e com pessoas do círculo social, familiares e colegas de trabalho que não preci-
sem dessas informações para desempenhar suas funções. 

É proibido o uso de informações confidenciais ou privilegiadas da EPC ou de terceiros obtidas no ambiente 
de trabalho, em proveito próprio ou em benefício de outros.  Cada colaborador da EPC é, portanto, guar-
dião de informações valiosas e confidenciais da empresa (“informações confidenciais”). O sigilo das infor-
mações confidenciais e privilegiadas deverá ser mantido mesmo ao final do contrato de trabalho. 

5.2. Veiculação de informações a clientes, parceiros, fornecedores, concorrentes e Mídia 

 Entrevistas, publicação de artigos ou utilização de qualquer outra forma de manifestação pública de 
caráter profissional ou pessoal envolvendo assuntos relacionados às suas atividades devem ser devi-
damente autorizados pela diretoria e devem preservar os interesses, a imagem e o sigilo das informa-
ções relativas aos negócios e atuações da EPC; 

 Caso sejam procurados para prestarem informações, concederem entrevistas e declarações em nome 
da EPC a algum veículo de comunicação, bem como quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, institui-
ções, órgãos públicos e privados, escolas e organizações internacionais, deverão comunicar imedia-
tamente aos superiores hierárquicos e à diretoria, para prévia autorização e orientação. 
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5.3. Relacionamento com Terceiros 

A contratação de terceiros (considerados críticos para o processo produtivo) deverá ocorrer com base em 
critérios técnicos, comerciais e objetivos, segundo as normas internas da Empresa.  

Os terceiros devem passar por um processo de qualificação de fornecedores conforme Procedimentos do 
Sistema de Gestão Integrado da EPC e junto à qualificação, inicia-se o processo de Due Diligence.  

O processo de Due Diligence (envio do Questionário Due Diligence) deverá ser realizado pelo Setor Sub-
contratação antes da contratação. Portanto, a contratação somente deverá ocorrer após a conclusão satis-
fatória deste processo.  

O processo de Due Diligence consiste em:  

a) Receber do Terceiro o Questionário de Due Diligence respondido com as evidências anexas;  

b) Análise de risco efetuada pelo Gestor responsável pela Contratação, podendo o Terceiro ser classifica-
do como de baixo, médio e alto risco dependendo da atividade desempenhada e suas particularidades.  

c) Os relatórios dos Terceiros que apresentarem risco médio e alto deverão ser encaminhados ao Admi-
nistrador de Compliance para que este emita um parecer sobre a contratação ou não do Terceiro.  

Ao iniciar suas atividades na empresa, eles recebem uma cópia eletrônica do Código de Ética e Conduta. 
Os terceiros entregam à EPC uma declaração afirmando estar cientes do código e que respeitam todas as 
diretrizes estabelecidas. Além disso, na EPC a contratação de qualquer fornecedor ou prestador de serviço 
segue os mesmos critérios e processos indistintamente, sem favorecimento ou preferências. 

Os contratos da EPC com terceiros são elaborados e validados pelo setor jurídico da empresa, em conso-
nância com as leis vigentes e possuem cláusulas contratuais que visam garantir que os fornecedores e 
prestadores de serviços cumpram o que está estabelecido no Sistema de Compliance da EPC.  

A EPC espera que os terceiros tenham práticas conforme o Código de Ética e que estejam em conformi-
dade com as leis e regulamentos em vigor;   

Não se envolvam com situações de suborno, vantagens em contrapartida ou promovam um trabalho com o 
compromisso da qualidade e com o desenvolvimento sustentável. 

5.4. Relacionamentos com os Concorrentes 

 A EPC tem como princípio em sua relação com concorrentes a lealdade, respeitando e incentivando a livre 
concorrência e as leis do mercado. Para o nosso Código, concorrente é qualquer empresa que atue no 
mesmo ramo de atividade das empresas da EPC.  

 A EPC não tolera práticas anticoncorrenciais, tais como combinação de preços, divisão de mercado entre 
concorrentes ou qualquer outra prática que impeça um mercado livre e justo. 

 Os colaboradores jamais devem compartilhar ou conversar sobre informações concorrencialmente sensí-
veis, tais como preços, propostas, licitações, clientes e perspectivas de mercado com concorrentes. 

5.5. Relacionamentos com Sindicatos e Associações de Classe 

 A EPC respeita a livre associação, reconhece as entidades sindicais como representantes legais dos em-
pregados e busca o diálogo constante para a solução de conflitos de natureza trabalhista ou sindical. 

 Somente pessoas formalmente indicadas pela diretoria estão autorizadas a representar a empresa perante 
sindicatos e associações. A participação em reuniões no âmbito de sindicatos e associações dependem de 
pauta clara e legítima.  

 Também no âmbito dos sindicatos e associações, os colaboradores jamais devem compartilhar ou conver-
sar sobre informações concorrencialmente sensíveis, tais como preços, propostas, licitações, clientes e 
perspectivas de mercado com concorrentes. 

5.6. Relacionamentos com a Comunidade e o Meio Ambiente 

 A EPC, além de observar a legislação, promove o uso racional dos recursos naturais, a preservação do 
meio ambiente, a redução dos resíduos gerados e a reciclagem.  
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 Prezamos por manter uma relação harmônica com a comunidade, sendo sempre receptivos à reclamações 
e sugestões favoráveis ao bem-estar de todos e do meio ambiente. 

 A prioridade é oferecer aos colaboradores meios de trabalho seguros e saudáveis em todos nossos escri-
tórios e canteiros de obras.   

 A EPC garante que a legislação de saúde e segurança no trabalho em vigor é considerada o padrão míni-
mo a ser respeitado em todas as áreas onde a empresa exerce suas atividades. 

5.7. Relacionamentos com agentes públicos, privados e procedimentos competitivos 

 Todos os colaboradores devem agir em conformidade com os padrões éticos em toda interação com o po-
der público. Para o nosso Código, poder público é qualquer entidade ou órgão público que exerce as fun-
ções legislativas, executivas ou judiciárias. 

 Dessa forma, todos os colaboradores devem cumprir as normas relacionadas à corrupção, especificamen-
te, os crimes contra a administração pública brasileira e estrangeira. 

 É estritamente proibido dar, oferecer ou prometer, diretamente ou através de terceiros, vantagem in-
devida a qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada. Para nosso Código, vantagem indevida 
deve ser interpretada como qualquer benefício, mesmo que não seja em dinheiro, oferecido, dado ou 
prometido a um agente público para que ele pratique, retarde ou omita um ato de ofício. 

 É proibido obter qualquer vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, no âmbito de proces-
sos licitatórios ou durante a execução de contratos celebrados com o poder público.  

 São proibidos também os pagamentos de facilitação assim como o oferecimento de vantagem indevi-
da na obtenção de licenças e na fiscalização, regulação ou autuação de órgãos e agências regulató-
rias. 

 Devem atuar com outras empresas privadas ou públicas (ou pessoas a elas relacionadas) com ética, 
sendo proibido prometer, oferecer ou conceder, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, 
assim como efetuar pagamentos não previstos na legislação, incluindo pagamentos que ofereçam ra-
pidez à processos administrativos; 

 Não praticar quaisquer condutas que possam, direta ou indiretamente, fraudar o caráter competitivo de 
procedimentos públicos ou privados; 

 Não praticar atos que visem corromper representantes da administração pública ou do mercado priva-
do, com finalidade de obtenção de vantagem ou benefícios indevidos através da celebração, altera-
ção, prorrogação ou extinção de contrato público ou privado; 

 Não permitir que o relacionamento com ex-colaborador, através de relações comerciais ou pessoais, 
venha a influenciar qualquer decisão da EPC ou a propiciar o acesso a informações privilegiadas. 

5.8. Relacionamentos com a Imprensa e Redes Sociais 

 A EPC reconhece o valor da liberdade de expressão e mantém relacionamento com os veículos de comu-
nicação baseado em respeito e na verdade. Para evitar a divulgação de informações indevidas ou em situ-
ações incorretas, somente pessoas formalmente indicadas pela diretoria estão autorizadas a falar em no-
me da EPC.  

 Compreendemos a importância das mídias sociais como meio de socialização e manifestação de posições 
políticas, esportivas e culturais de seus usuários. Desta forma, entende-se que o colaborador deve com-
portar-se de acordo com os princípios e valores da EPC tanto no mundo real quanto no virtual.  

 Sendo o colaborador responsável pelo conteúdo inserido em seus perfis sociais ou de terceiros, é impor-
tante estar atento a algumas questões:  

 Não emitir juízo de valor ou opiniões sobre a empresa, outros colaboradores, parceiros, clientes ou 
concorrentes; 

 Não realizar postagens com texto ou imagem interna do ambiente de trabalho; 
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 Não divulgar informações que não sejam de domínio público, ou seja, que ainda não tenham sido di-
vulgadas publicamente pela própria empresa. 

5.9. Em relação ao uso do patrimônio, de equipamentos e sistemas da EPC 

 É dever de todos os colaboradores e terceiros: 

 Zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio da empresa colocado sob sua guarda; 

 Cuidar sempre da segurança da informação e não disseminar mensagens que possuem conteúdos 
ilegais, abusivos, pejorativos, pornográficos, racistas e de cunho religioso ou político; 

 Utilizar dos bens, equipamentos e das instalações da empresa exclusivamente em suas atividades 
operações e não podem ser utilizados para fins particulares, salvo em situações específicas definidas 
pela empresa. O uso de bens da empresa em proveito próprio, por interesses pessoais ou qualquer 
outra finalidade, configura conduta contrária ao Código de Ética.  

 Cumprir com o horário de trabalho da empresa com consciência e responsabilidade, conforme as atri-
buições profissionais de cada colaborador e prestadores de serviço da EPC.  

 Além disso, é vedada a utilização de equipamentos da empresa, incluindo computadores, para: 

 Atividades ilegais ou antiéticas como jogos de azar, pornografia e outros assuntos relacionados.  

 Qualquer oportunidade de ganhos financeiros que surjam devido ao seu cargo.  

 O furto, roubo ou fraude envolvendo bens da empresa, tangíveis ou intangíveis, deve ser comunicado ime-
diatamente e se praticado por colaborador, fornecedor ou parceiro de negócios, o indivíduo responsável 
estará sujeito tanto a medidas disciplinares quanto às penalidades previstas em lei. 

5.10. Em relação a Atividades Políticas e Religiosas 

 A EPC respeita as atividades políticas e religiosas praticadas por seus colaboradores, observando as se-
guintes restrições: 

 Não utilizar a imagem ou recursos da EPC para realizar campanha política ou atividades religiosas; 

 O cargo que o colaborador ocupa não poderá ser utilizado para apoiar candidato ou partido político, 
nem instituição religiosa; 

 As atividades políticas e religiosas não devem ser realizadas nas dependências da empresa e/ou a 
serviço dela, como por exemplo, a panfletagem; 

 O exercício das atividades políticas e religiosas não deverá causar nenhum favorecimento ou prejuízo 
ao desempenho do colaborador. 

5.11. Em relação à Preconceitos e discriminação 

 Todo o colaborador ou prestador de serviços deve promover o bem, agindo sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade, estado civil, religião e quaisquer outras formas de discriminação; 

 Colaboradores com autoridade para tomar decisões sobre contratação, promoção, demissão, transfe-
rência, compensação e treinamento devem tomá-las com base em critérios relacionados ao trabalho, 
como, por exemplo, formação, experiência, habilidades, desempenho, valores e liderança.  Caracterís-
ticas referentes à raça, cor, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual, lugar de origem e de-
ficiência não devem influenciar decisões de carreira; 

 Nenhum colaborador ou prestador de serviço deve discriminar colega, cliente ou fornecedor por ideo-
logia política, econômica, social, religiosa, de raça, nacionalidade, gênero, idade, estado civil ou de 
orientação sexual e quaisquer outros motivos. 
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5.12. Em relação à Intimidações e Abuso de Poder 

 Nenhum colaborador ou prestador de serviço deve: 

 Tolerar ameaças de qualquer tipo, nem deve ceder a situações que visem a obtenção de vantagens 
indevidas; 

 Submeter a situações de assédio moral (entendido como o ato de desqualificar repetidamente, por 
meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem do colaborador em fun-
ção do vínculo hierárquico) ou sexual, e deve denunciar o assediador; 

 Aceitar assédio de alguém em posição privilegiada usar essa vantagem para humilhar, desrespeitar, 
constranger ou ser exposto a situações de humilhação durante a jornada de trabalho; 

 A EPC assume o compromisso de investigar e penalizar todas as situações inadequadas, bem como en-
caminhar denúncias aos órgãos públicos competentes.  

5.13. Em relação à Vantagens Pessoais, Subornos e Corrupção 

A EPC tem o firme compromisso de respeitar e cumprir rigorosamente as legislações e regulamentos apli-
cáveis.  De acordo com a legislação, é expressamente vetado aos colaboradores a prática dos seguintes 
atos, dentre outros previstos na legislação anticorrupção:  

 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a representante do poder públi-
co ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 Não aceitar a prática de qualquer ato que configure ou possa configurar delito empresarial ou que co-
loque em risco a imagem ou a conduta da EPC; 

 Submeter a qualquer situação que configure conflito de interesses, bem como pagamentos ou recebi-
mentos questionáveis; 

 Fazer uso de informações a que tenham acesso em decorrência de sua atribuição ou função, a fim de 
obter vantagem pessoal para parentes ou terceiros; 

 Aceitar presentes do público com o qual se relaciona em troca de alguma vantagem indevida, excetu-
ando-se brindes claramente identificados, com intuito de divulgação da marca, e sem valor comercial; 

 Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação, presente ou vantagem de qualquer espécie, para si, seus familiares ou qualquer 
outra pessoa, para o exercício de suas atividades profissionais ou para influenciar outro colega para o 
mesmo fim; 

 Aceitar, oferecer, prometer, conceder ou autorizar o oferecimento de subornos, pagamentos ou qual-
quer outro meio que possa ser percebido como tal (por exemplo: presentes, entretenimento, empre-
gos, contratos ou vantagens de qualquer tipo) a um terceiro a fim de influenciar ou dar a impressão de 
influenciar suas ações, sua omissão ou decisão, com o objetivo de tirar uma vantagem indevida ou de 
manter um negócio, seja na administração do governo ou privada; 

 Devem cumprir as leis em sua área de trabalho e nas relações que mantém com outros colaborado-
res, subordinados, fornecedores, clientes, inclusive com o poder público; 

 Patrocinar, participar ou tolerar práticas ilegais; 

 Utilizar-se de terceiros para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a sua identidade;  

 Fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório público. 
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5.14. Campanha Eleitoral, Contribuição Partidária ou Doações 

 A EPC não apoia ou realiza doações para partidos políticos ou campanhas políticas. 

 São vedadas ofertas ou prestação de qualquer serviço, concessão de empréstimo ou ainda a cessão 
de bens, de pessoal ou de favor que possa caracterizar contribuição eleitoral; 

 A EPC respeita o direito individual do colaborador se envolver em assuntos cívicos e de participar do 
processo político. Entretanto, tal participação deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa si-
tuação, o colaborador deve tornar claro que as manifestações são suas e não da empresa; 

 Recursos, espaço e imagem da EPC não podem ser usados para atender a interesses políticos pes-
soais ou partidários. 

5.15. Brindes  

 O oferecimento de brindes com o objetivo de iniciar ou estreitar relações comerciais é uma prática comum 
no mundo corporativo. A EPC permite tal prática desde que tenha um propósito comercial legítimo e que 
não esteja atrelada a qualquer tipo de retribuição ou contraprestação. 

 Para nosso Código Brinde é qualquer objeto, geralmente sem valor comercial, distribuído como cortesia, 
propaganda, ação promocional habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas (ex: caneta, 
agenda, caneca com a logomarca da empresa, etc). 

5.16. Refeições 

 As refeições de negócios devem sempre ter um propósito comercial legítimo e nunca deverão gerar uma 
obrigação ou expectativa de retribuição ou contraprestação, estando limitadas aos critérios estabelecidos 
nas normas internas da Empresa. 

 Somente pessoas autorizadas pela diretoria poderão realizar/participar de refeições de negócios, sempre 
observando a Política de Reembolso de Despesas de Viagens. 

 O Colaborador deverá pagar a refeição e solicitar reembolso conforme a Política de Reembolso de Despe-
sas de Viagens. 

7. CONFLITO DE INTERESSES / CONTRATAÇÃO  

 O conflito de interesses poderá ocorrer quando os interesses individuais de qualquer colaborador conflita-
rem com os interesses da empresa. Os colaboradores não poderão utilizar o poder de seu cargo, os bens 
da empresa, bens que estejam em sua posse ou informações estratégicas ou confidenciais tanto da em-
presa quanto de clientes visando qualquer oportunidade de ganhos financeiros para si ou para terceiros. 

 Nenhum colaborador ou prestador de serviço deve se envolver em qualquer atividade que seja de interes-
se conflitante com os negócios da EPC.  O conflito de interesses pode acontecer quando: 

 Os interesses pessoais do empregado conflitam ou possam conflitar com o desempenho de suas ati-
vidades de forma isenta para atender aos interesses da EPC; 

 As atividades particulares dos empregados forem incompatíveis com as suas obrigações perante a 
EPC, entre outras situações. 

 A EPC considera que a vida particular dos colaboradores é um assunto pessoal de cada um, porém, infor-
ma que, a conduta pessoal dos colaboradores não pode prejudicar a imagem ou os interesses da empre-
sa, como também é vetado aos colaboradores colocar o nome da EPC em controvérsias alheias, particula-
res ou públicas, devendo zelar pela boa imagem da empresa. 
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6.1. Trabalho infantil ou escravo 

 A EPC não admite o uso de mão de obra infantil ou escrava dentro de suas instalações ou em seus forne-
cedores e parceiros de negócios. Não deve utilizar o trabalho infantil ou o trabalho forçado, respeitando 
sempre os direitos da criança e do adolescente e às resoluções da Organização Internacional do Trabalho. 

 A EPC contrata pessoas entre 14 e 18 anos, na condição de aprendiz, seguindo a Legislação vigente no 
País e assegura que o trabalho não impede os seus estudos.  

6.2. Familiares de colaboradores 

A contratação de familiares de colaboradores deverá obedecer aos seguintes critérios: 

 Não poderá ocorrer contratação de familiares dentro da mesma área de negócio (salvo com a aprova-
ção da Vice-Presidência Executiva); 

 Relações comerciais com fornecedores, parceiros e clientes que possuam relação familiar com cola-
borador da EPC deverão ser informadas à diretoria;  

 A gestão de contrato de fornecedores, clientes e parceiros que tenham familiares na empresa não po-
derá ser realizada pelo colaborador familiar da outra parte. 

 

 Para o nosso Código, familiares englobam o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colate-
ral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

 Exemplos de conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes e que devem ser evitadas:  

 Trabalhar direta ou indiretamente sob as ordens de um membro da família ou de alguém com quem 
tenha um relacionamento pessoal; 

 Usar da posição profissional para exercer influência sobre o local de trabalho de um membro da famí-
lia ou de alguém com quem tenha um relacionamento pessoal. 

6.3. Relacionamento Afetivo entre colaboradores 

Não é permitido o relacionamento afetivo entre colaboradores com relação de subordinação direta entre os 
envolvidos, considerando uma mesma diretoria/linha de reporte. 

6.4. Atividades Paralelas 

Para o desempenho de atividades paralelas, remuneradas ou não, fora de sua jornada de trabalho, o cola-
borador deverá ter cautela para que elas não impactem negativamente no seu desempenho ou na imagem 
da empresa, e que não constituam ato de concorrência. Para o desempenho dessas atividades, devem ser 
observados os seguintes aspectos: 

 Não é permitida a realização de atividades paralelas durante o expediente ou nas dependências da 
Empresa;  

 É proibida a utilização de ativos da empresa para tais atividades;  

 Não é permitido que colaboradores participem da gestão ou conselhos de administração de empresas 
concorrentes, bem como desenvolvam atividades externas que possam caracterizar qualquer tipo de 
conflito de interesses com os negócios da Empresa; 

 A utilização de informações internas em palestras, workshops ou aulas deve ser autorizada pela dire-
toria;  

 Convites para ministrar palestras como representante da EPC devem ser validados previamente com 
o respectivo diretor.  



  Página 15 de 16 

                                       

REVISÃO 5 – JULHO/2019 

(Revisão do Item 10)     

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

15/16 

A fim de garantir a transparência em nossos negócios, recomendamos que convites para assumir papéis 
de conselheiros, em qualquer empresa ou organização, sejam informados e validados com o seu respecti-
vo diretor. 

8. QUALIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE  

 A adoção de boas práticas em relação à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde permite que os 
processos da EPC sejam mais eficientes. Ações que atuem na redução de acidentes e incidentes de traba-
lho e impactos ambientais tornam trabalhadores e consumidores mais satisfeitos. 

 Por isso, todas as pessoas que utilizam a estrutura ou materiais da empresa, sejam elas colaboradores ou 
visitantes, desempenham um papel importante na redução de danos ambientais, acidentes e incidentes de 
trabalho e ajudam na elevação da qualidade, por meio de uma postura ativa e adoção de boas práticas de 
saúde e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para as funções exercidas. 

 Os colaboradores e visitantes da EPC deverão: 

 Relatar os acidentes e os incidentes de trabalho que venham a ocorrer nas dependências da Empresa 
ou a seu serviço, com colaboradores, terceirizados, parceiros ou prestadores de serviços; 

 Preservar a limpeza, organização e segurança nos locais de trabalho; 

 Utilizar os EPI’s necessários para o desempenho das atividades e zelar para que os demais colabora-
dores também o façam; 

 Informar ao respectivo gestor sempre que identificar situações de risco no ambiente de trabalho; 

 Não guardar, consumir, ou permanecer sob o efeito de quaisquer tipos de entorpecentes e/ou bebidas 
alcoólicas nas dependências da empresa ou a serviço; 

 Comunicar o gestor sempre que estiver sob tratamento médico tomando medicamentos que interfiram 
nos reflexos e que possam comprometer a sua segurança ou dos demais colaboradores. 

 O porte de armas somente será permitido aos profissionais autorizados e habilitados, durante o exercício 
de suas atividades, conforme a legislação vigente. 

 A EPC trabalha para que seu Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional seja 
mantido em conformidade com as normas OHSAS 18001 e NBR ISO 14001. 

9. CUMPRIMENTO AO CÓDIGO 

 É responsabilidade de cada colaborador assegurar o total cumprimento de todos os termos deste Código. 
“Tomar a decisão certa” e agir conforme os mais elevados padrões éticos é responsabilidade pessoal de 
cada colaborador e essa responsabilidade não pode ser delegada. Em caso de dúvida, os colaboradores 
devem sempre ser orientados pelos princípios e valores estabelecidos na introdução deste Código. 

 A EPC reserva-se o direito de controlar e monitorar os meios de comunicação, assim como tem livre aces-
so aos arquivos armazenados nos equipamentos de sua propriedade. A Empresa também possui o direito 
de controlar e monitorar o acesso à internet e de todos os equipamentos interligados ao seu sistema de 
tecnologia da informação (são exemplos, mas não limitados a: computadores, tablets, smartphones, tele-
fones etc.).  

 O e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho de propriedade da EPC e, portanto, poderá ser monito-
rado. Assim sendo, utilize-o com responsabilidade e não envie mensagens inadequadas, ofensivas, obs-
cenas, nem correntes ou pirâmides. 

10. CANAIS DE OUVIDORIA 

 A EPC conta com Canais de Ouvidoria destinados ao recebimento de denúncias de qualquer pessoa que 
se sinta afetada pela empresa, devido à violação do Código de Ética e Conduta ou dos nossos valores.  
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 Todas as denúncias recebidas na EPC são tratadas. Mais detalhes no Manual do Sistema de Compliance. 

 A denúncia pode ser realizada pessoalmente ao Administrador de Compliance, Sra. Daniela Soriano, ou 
através do e-mail qualidade@epc.com.br. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O Sistema de Compliance da EPC entra em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas todas e 
quaisquer disposições em contrário. 

 Esse Código é válido por tempo indeterminado e será atualizado sempre que for necessário. Deve estar 
disponível para consulta em nossa Intranet (http://intranet.com.br, Corporativo) e distribuído a todos os Co-
laboradores sob a forma de cartilha, e que deverão assinar o termo de recebimento e compromisso anexo 
à esta. 

 


