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1 – OBJETIVO  

O Manual de Conduta da Encopav Engenharia Ltda é um conjunto de diretrizes, um referencial de 

conduta moral e ética para nortear as ações e decisões de todos os colaboradores. 

Assim sendo, todos os colaboradores (funcionários e prestadores de serviços), independentemente do 

cargo ou da função que ocupem, estarão sujeitos às orientações deste Manual, reduzindo a 

subjetividade das interpretações sobre o que se entende por princípios morais e éticos. 

Este documento também fornece um padrão de comportamento a ser seguido pelos colaboradores da 

empresa junto aos diversos públicos de interesse, que podem ser os colegas, parceiros, fornecedores, 

imprensa, concorrentes, governo e comunidade. 

Estamos nos engajando na construção de um ambiente de integridade e confiança, de modo a reger as 

relações negociais e comerciais com a ética necessária que devem possuir – em especial, mas não 

exclusivamente, naquelas que envolvem o setor público. 

Para tanto, faz-se necessário adequar a cultura organizacional e os instrumentos de controle interno da 

empresa a uma política eficiente que permita a concretização e o alcance desses objetivos. Por tal razão, 

a empresa e seus colaboradores passam a ter obrigação de seguir rigorosamente as orientações deste 

Manual. 

Essa obrigação também visa resguardar e preservar a empresa, seus colaboradores, e os respectivos 

parceiros negociais (clientes e fornecedores) junto à sociedade, em relação a atos ilícitos de quaisquer 

naturezas. 

É diante desse contexto que apresentamos este Manual de Conduta, com o qual esperamos que todos 

ajam em conformidade e levem adiante as ideias aqui tratadas, difundindo-as entre os colaboradores e 

parceiros negociais. 

2 – APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os colaboradores e prestadores de serviços (terceiros). Neste código, serão chamados 

apenas de colaboradores. 

3 – DESENVOLVIMENTO 

3.1 Comitê de Ética e Conduta 

3.1.1 O Que é, Composição e Funções 

O Comitê de Ética e Conduta será composto pelo Gerente Jurídico, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho e Engenheiro Civil I (Sala Técnica). 

O Coordenador, denominado Compliance Officer, será designado para exercer as atividades 

administrativas e de apoio aos membros do Comitê. 

O Comitê de Ética e Conduta deve ser capaz de se comunicar bem e eficientemente com todos os níveis 

da empresa, identificar riscos rapidamente, ser confiável e se portar como verdadeiro guardião da 

cultura deste Manual. 
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Ao referido Comitê caberá implementar medidas para que o presente Manual seja sedimentado e 

cumprido. Também caberá ao Comitê o primeiro tratamento das denúncias e dúvidas oriundas do canal 

de comunicação e o envio contínuo de propostas para melhoramento do presente documento. 

As obrigações e responsabilidades deste Comitê, em relação ao presente Manual de Conduta incluem, 

mas não se limitam ao que se segue: 

a) Supervisionar a elaboração e publicação do Guia do Colaborador sobre determinadas obrigações 

e questões legais e regulatórias que envolvam práticas comerciais éticas; 

b) Oferecer treinamento para a Alta Administração, pessoas mais expostas, Representantes e 

Colaboradores, com o objetivo de assegurar que estejam familiarizados com as Leis 

Anticorrupção e o Programa; 

c) Analisar questões trazidas pelos Representantes das empresas para melhoria e aprimoramento 

do processo de aculturamento do Programa no âmbito das empresas e adotar as providências 

para os ajustes necessários. 

3.1.2 Prerrogativas 

A empresa garante aos membros do Comitê de Ética e Conduta que nenhuma punição, direta ou indireta 

(como transferência injustificada de setores ou cidades), lhes serão dirigidas como forma de represália 

por investigações e denúncias de atos ilícitos ou antiéticos. 

3.1.3 Processo disciplinar 

O Comitê de Ética e Conduta, quando acionado, definirá se há ou não violação em relação às diretrizes 

deste Código, bem como definirá os procedimentos relativos ao processo disciplinar. 

Para os casos comprovados de desvio de conduta, de fraude ou de corrupção, serão aplicadas 

penalidades tais como advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a 

gravidade do caso. 

3.2 Riscos 

O Comitê de Ética e Conduta atuará no intuito de minimizar os principais riscos a que a empresa está 

exposta, dentre eles: Risco de Imagem, Legal e Operacional. 

a) Risco de Imagem 

É fundamental a consciência de todos os Colaboradores sobre a necessidade de se prezar a imagem (ou 

reputação) da empresa. 

Cumpre salientar que um simples boato pode causar danos irreparáveis à reputação de uma empresa, 

sendo assim, todos devem ter sempre em mente a importância de seguir as regras deste Manual e de 

quaisquer políticas e diretrizes impostas pela Diretoria. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou aconselhamento sobre que ações possam gerar riscos de 

imagem para a Sociedade devem ser, imediatamente, direcionados ao Comitê de Ética e Conduta. 
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b) Risco Legal 

Basicamente, o conceito de risco legal pode ser definido como o de não cumprimento das leis e regras 

vigentes e aplicáveis à Sociedade. 

Em nosso escopo, estendemos também este conceito ao de não estarmos em conformidade com as 

normas internas emitidas por este Manual e determinadas pela Direção. 

c) Risco Operacional 

O risco operacional pode ser definido como o risco de perdas geradas por sistemas e controles 

inadequados, falhas de gerenciamento, erros humanos, atos ilícitos, risco de lavagem de dinheiro, etc.  

O Comitê de Ética e Conduta é o responsável por verificar as operações que gerarem erros, criar 

soluções para a correção dos mesmos e entender os procedimentos que falharam. 

Quaisquer atos suspeitos ou consumados de fraudes devem ser reportados ao Comitê de Ética e 

Conduta para que este tome as devidas providências. 

A empresa compromete-se a respeitar toda a legislação brasileira e tomar todas e quaisquer medidas 

possíveis para evitar que a empresa e seus colaboradores ajam em violação das normas vigentes.  

Há práticas recomendadas para não se envolver em operações fraudulentas, que possam gerar atos 

ilícitos, e o consequente crime chamado popularmente de “lavagem de dinheiro”. Assim, devem ser 

observadas as seguintes diretrizes: 

• Recusar operações de qualquer tipo com recebimentos em dinheiro (vendas, serviços, 

financiamentos); 

• Não realizar pagamentos em dinheiro ou se o fizer, que tenham o recibo; 

• Utilizar sempre recebimentos que transitem pelo sistema bancário (DOC, TED);  

• Não realizar qualquer operação comercial ou financeira por conta de terceiros a não ser que seja 

transparente, justificada e sólida além de viabilizada ou executada através de canais bancários; 

• Recusar operações com pessoas ou entidades que não possam comprovar a origem do dinheiro 

envolvido e que não sejam bem conhecidas; 

• Recusar operações por quantias elevadas que não tenham uma origem muito bem definida em 

sentido econômico, comercial e financeiro sólidos; 

• Recusar operações suspeitas ou que apareçam "milagrosamente" e/ou que pareçam "boas 

demais". 

3.3 Dos Relacionamentos Negociais 

A Empresa possui vários relacionamentos negociais. Desde contratos com o setor público, como com o 

setor privado. Diante disso, as condutas devem ser adequadas a cada tipo de mercado, cliente e 

fornecedor. 

Relacionamos, a seguir, cuidados específicos que devem ser tomados por nossos colaboradores. 
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3.3.1 Antitruste e Anticorrupção. Preservação da Livre Concorrência com Ética 

A empresa, como qualquer empresa competitiva inserida no mercado, busca o aumento de seus lucros. 

Porém, o faz através da eficiência decorrente de medidas como redução de custos, inovações, qualidade 

de atendimento e excelências técnica e comercial, uma vez que a conquista de mercado resultante de 

processo natural fundado na maior eficiência não caracteriza ilícito concorrencial. 

Não interessa à empresa obter vantagens às custas do bem-estar concorrencial ou mediante práticas de 

corrupção, pois tais atitudes não se coadunam com a ética com que desenvolvemos nossos negócios. As 

vantagens concorrenciais não decorrentes da eficiência, além de não sustentáveis no médio e longo 

prazo, são imorais e ilegais, podendo ocasionar duras penalidades à empresa. Inclusive, podem levar à 

responsabilização da empresa e/ou do agente que pratica esse tipo de conduta. 

Portanto, a empresa é contra qualquer tipo de estratégia que vise a limitar, falsear ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, ou ainda que vise a obter benefícios a partir do 

oferecimento de qualquer vantagem indevida a agente público ou privado. 

Entre os tipos de condutas não aceitas, por serem ilegais e antiéticas, podem-se listar as seguintes 

práticas: 

I. acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: 

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; 

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a 

prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; 

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, 

mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; 

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 

II. promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 

concorrentes;  

I. recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais 

aos usos e costumes comerciais; 

II. vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; 

III. subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar 

a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; 

IV. exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou 

marca; 

V. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada; 

VI. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos; 
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VII. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

VIII. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

No tocante às licitações e contratos públicos vale destacar as seguintes proibições: 

a. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo; 

d. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

f. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública. 

É importante destacar que, apesar de a disposição legal, no caso da corrupção, atrelá-la apenas ao setor 

público, ela também ocorre no setor privado. Por tal motivo, e em razão do caráter de alto interesse 

público relacionado às políticas de antitruste e anticorrupção, bem como do amplo interesse da empresa 

quanto ao não cometimento ou perpetuação de atos dessa natureza, inclusive por proibição expressa 

constante nesse Código e em outras normas internas, poderão ser aplicadas as pena de suspensão e 

demissão ao colaborador que cometa as condutas descritas nesse tópico – inclusive o seu afastamento 

temporário, caso necessário, durante os procedimentos investigativos. 

3.3.2 Cuidados com os Setores Público e Privado 

É veementemente proibido o recebimento e/ou aceite de presentes, entretenimentos e/ou brindes 

institucionais de qualquer natureza e valor.  

O Colaborador que aceitar o presente, entretenimento e/ou brinde institucional poderá sofrer sanções a 

serem estabelecidas pelo Comitê de Ética e Conduta. 

O Colaborador que receber o presente, entretenimento e/ou brinde institucional deverá reportar 

imediatamente ao Comitê de Ética e Conduta para que o Comitê oriente a melhor forma de devolução.  

A Área Comercial poderá, quando aprovado pela Diretoria, dar uma agenda com o logotipo da empresa 

para fornecedores, clientes, terceiros, etc. 
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3.3.3 Partidos Políticos 

Fica terminantemente proibida a realização de contribuições a candidatos políticos, a partidos políticos 

ou, ainda, a outras organizações políticas, que sejam realizadas em nome da empresa, ainda que sejam 

feitas de acordo com a legislação eleitoral. 

As contribuições, caso ocorram, deverão ser reportadas imediatamente ao Comitê de Ética e Conduta. 

Havendo qualquer das doações acima mencionadas, e ainda que a aspirantes a ocupantes de cargos 

públicos, a conduta do colaborador será avaliada pelo Comitê de Ética e Conduta. 

3.3.4 Patrocínios 

A empresa poderá realizar patrocínios culturais e esportivos, seja como entidade fomentadora, 

realizando seu papel social, seja como beneficiária de incentivos fiscais previstos na legislação.  

Para tanto, é necessário identificar possível histórico de envolvimento com corrupção, fraude, ou outra 

atitude antiética ou ilegal, por parte das instituições ou pessoas a serem beneficiadas; também se deve 

submeter o patrocínio à prévia deliberação e aprovação pelo Comitê de Ética e Conduta. 

Nesses casos, inclusive porque o patrocínio também se presta à promoção da marca de nossa empresa, 

deverá ser realizado constante monitoramento para certificação da correta aplicação do valor do 

patrocínio. Os patrocínios realizados deverão ser divulgados no sítio eletrônico do patrocinador e, 

sempre que possível, do patrocinado. 

Os cuidados deverão ser redobrados quando também houver patrocínio pelo Poder Público.  

É importante destacar que aos colaboradores que se utilizarem do nome da empresa para realizar as 

contribuições a título de patrocínios sem seguimento às regras ordinárias, ou se as fizerem sem seguir os 

procedimentos aqui previstos, caberá a punição de advertência e suspensão. 

E, caso seja constatado que atos de corrupção se travestiram de contribuições desse tipo, a conduta do 

colaborador será investigada pelo Comitê de Ética e Conduta. 

3.3.5 Doações 

Entende-se por doações as contribuições unilaterais da empresa para contemplar instituições de 

caridade, projetos filantrópicos e ações sociais. As referidas contribuições podem ser feitas em diversas 

áreas, não limitadas aos segmentos de cultura, saúde e educação, desde que tais doações sejam 

revertidas em benefícios às comunidades em que a Encopav esteja presente. 

3.4 Da Existência de Conflito de Interesses 

Os colaboradores que possuam parentes de até terceiro grau (tios/tias) no serviço púbico, deverão 

informar tal fato ao setor de Recursos Humanos, caso a empresa tenha qualquer relação com o 

respectivo órgão ou entidade. Na sequência, o Comitê de Ética e Conduta deliberará sobre medidas para 

assegurar a integridade naquele contexto. 

No caso de parentes na concorrência, o mesmo procedimento de informação ao RH e ao Comitê de Ética 

e Conduta deverá ser feita, de forma a evitar a troca de informações comerciais estratégicas e evitar 

riscos de formação de cartel, mesmo que sem malícia de cometimento de ilícito. 
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3.5 Canais de Comunicação 

3.5.1 O Que é e Quais Funções 

A empresa possui um canal de Comunicação (comunicacao@encopav.com.br), para responder dúvidas e 

questionamentos e para o recebimento de denúncias de quaisquer atos ligados à prática de condutas 

que possam atentar contra a lei ou contra a ética. 

Este canal será tratado com extrema seriedade e seu uso é e permanecerá extremamente incentivado 

pela empresa. 

O Canal de Comunicação estará sempre à disposição para consulta, qualquer que seja a dúvida ou 

questionamento. No caso das denúncias, esse Canal será o instrumento por meio do qual qualquer 

pessoa poderá dar conhecimento à empresa sobre possíveis atos desconformes (favorecimentos 

indevidos, prática de corrupção, utilização de bens da empresa, entre outras condutas).  

A partir das informações prestadas nesse canal, serão iniciadas as investigações internas, pelo Comitê de 

Ética e Conduta, posto que somente denúncias sérias e comprometidas com a verdade devem ser 

realizadas. 

3.5.2 Obrigatoriedade e Garantia de Sigilo 

Mais do que uma faculdade, trata-se de obrigação em denunciar as condutas ilícitas das quais se tem 

conhecimento. 

Como forma de incentivar a denúncia de irregularidades, a empresa assegura que não haverá 

retaliações, no caso de o denunciante ser seu funcionário. Em todo caso, compromete-se a tratar o 

denunciante como anônimo, caso seja seu desejo, o qual deve ser explícito no momento da formalização 

da denúncia. Também é aceita a formalização de denúncia já na forma anônima. 

As denúncias serão tratadas, inicialmente, apenas no âmbito da Direção e Comitê de Ética e de Conduta, 

de modo a se preservar a investigação interna e evitar falsos alarmes. Posteriormente, serão dados os 

devidos encaminhamentos pelo referido Comitê, que arquivará a denúncia ou iniciará as investigações. 

3.6 Das Condutas em Geral 

3.6.1 Trabalho Escravo ou Forçado e Infantil 

Independentemente de qual seja o parceiro, público ou privado, a empresa jamais praticará, apoiará ou 

ocultará práticas que promovam, facilitem, permitam ou perpetuem o trabalho escravo ou forçado, bem 

como o trabalho infantil. 

3.6.2 Assédio Moral e Sexual 

De igual modo é o posicionamento da empresa quanto às práticas delitivas de assédio moral e sexual.  

Desta forma, configura-se inadmissível qualquer ato/conduta que possa caracterizar assédio sexual ou 

moral, bem como discriminatória ou vexatória em função de cor, origem, procedência, classe social, 

sexo, religião, orientação sexual, idade, aspecto físico ou deficiência. 
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Sem prejuízo das sanções trabalhistas, serão envidados todos os esforços junto às autoridades policiais e 

judiciárias para coibir e sancionar condutas dessa estirpe. 

3.6.3 Informações Sigilosas, Confidenciais e Privilegiadas 

Todos os dados relativos às propostas comerciais, contratos, recursos humanos, projetos, especificações 

e desenhos técnicos, orçamentos, contabilidade e finanças, planilhas de custos, acordos, investimentos, 

entre outros (ainda que não especificados aqui, mas cuja propriedade seja da empresa ou sua divulgação 

possa acarretar prejuízos à empresa) devem ser devidamente protegidos, na proporção de sua 

importância estratégica. Quando houver dúvida sobre o sigilo e confidencialidade das informações, bem 

como sobre a possibilidade de divulgação, a chefia imediata e, se for o caso, o Canal de Comunicação, 

deverá ser consultado. 

Via de regra, o uso de tais informações é restrito aos colaboradores no estrito exercício de suas 

respectivas atribuições, sendo vedado o repasse a terceiros, exceto quando expressamente autorizado 

pelo setor competente. 

Informações pessoais dos colaboradores, tais como as cadastrais, salariais, médicas, de desempenho 

profissional, dados psicológicos etc., são de acesso restrito às áreas que têm necessidade de conhecê-las 

e somente poderão ser repassadas de forma ética, legal e com aprovação/ comunicação expressa do 

funcionário responsável por fornecê-la. 

Caso haja requisição oficial de informações por parte de qualquer autoridade estatal, após manifestação 

e com o devido acompanhamento (em conjunto) do Setor Jurídico da empresa, os dados poderão ser 

fornecidos, e desde que estritamente nos termos da requisição realizada. 

3.6.4 Drogas e Álcool  

Não será tolerada, em hipótese alguma, a ingestão de qualquer tipo de droga nas dependências da 

empresa, bem como em suas obras e alojamentos, exceto as legalmente prescritas por médicos ou 

outros profissionais habilitados. 

O consumo de bebidas alcoólicas é proibido nas dependências da empresa, bem como em suas obras e 

alojamentos, exceto quando especificamente autorizado pela Diretoria.  

3.6.5 Mídias e Redes Sociais 

As ações e opiniões dos colaboradores, terceiros e diretores nas mídias e redes sociais devem ser 

pautadas de acordo com a legislação vigente, e devem ser feitas de forma que fique claro o seu caráter 

pessoal, evitando associar qualquer tipo de opinião pessoal ao nome da Empresa. 

Qualquer publicação, inclusive opiniões políticas, partidárias ou religiosas, deve utilizar linguagem 

respeitosa e adequada, evitando que seja agressiva, hostil, discriminatória, difamatória, vexatória, 

preconceituosa ou que de algum modo possa comprometer a imagem da Empresa, diretoria, 

colaboradores, parceiros comerciais e clientes. 

É proibida a publicação, nas redes e mídias sociais ou em qualquer local da internet, de informações 

sobre a Empresa, exceto quando essas informações sejam públicas. 
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3.7 Da Efetividade do Manual de Conduta 

Apesar dos esforços da empresa em se modernizar e adotar um Manual de Conduta, dependemos do 

comprometimento de todos – colaboradores, parceiros e terceiros, vinculados ou não à nossa empresa – 

para que o objetivo seja alcançado, e tenhamos um ambiente efetivamente ético e íntegro. 

Contamos com o seu auxílio, caro leitor, para que as medidas aqui adotadas sejam cumpridas 

integralmente. 

3.8 Do Treinamento 

O treinamento obrigatório desse Manual será dado a todos Colaboradores, cuja periodicidade será 

determinada pelo Comitê de Ética e Conduta. 

3.9 Da Adesão e Termo de Recebimento do Colaborador 

A aderência a este Documento é uma cláusula e condição do vínculo empregatício ou profissional do 

Colaborador com a empresa. 

Os Colaboradores devem estar cientes de que as violações a este Manual, de políticas e normas internas 

serão tratadas com a maior seriedade e estarão sujeitas às ações disciplinares aplicáveis, 

independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis. 

A partir da adesão de cada colaborador da empresa, que deverá ser devidamente formalizada, nos 

moldes do termo abaixo descrito, se pretende que cada colaborador seja um “auto-gestor” das melhores 

condutas descritas neste documento. 
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