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APRESENTAÇÃO 

 

O Código de Conduta Ética e Conformidade da Electra Montagens e 

Construções EIRELI (ELECTRA) reflete o compromisso que envolve a todos, 

gestores e colaboradores, em investir no pilar da Gestão Empresarial e da 

Conformidade como base no desempenho dos negócios e atividades 

corporativas desenvolvidas.  Este normativo interno abrange a totalidade da 

empresa, sendo de aplicação cotidiana, de modo que o seu cumprimento 

implique na integridade da entidade e, respectivamente, de todos os seus 

membros.   

A efetividade deste Código de Conduta Ética e Conformidade dependem do 

relacionamento da empresa com todo o seu público de interesse. Por isso, 

fornecedores, parceiros e clientes estão convidados a conhecê-lo e a também 

adotá-lo, assumindo com a ELECTRA o compromisso de buscarem, dia após 

dia, uma empresa sustentável e o fomento à cultura de integridade em todas as 

suas ações.  

O cumprimento de tais orientações contribui não somente para a preservação 

da imagem e o desenvolvimento sustentável da ELECTRA, mas também para 

a construção de uma sociedade mais justa e responsável.  
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1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Missão 

Atuar com excelência, de forma ética, segura, inovadora, sustentável e gerando 

valor a sociedade, na prestação de serviço de mão de obra no setor de energia 

elétrica. 

Visão 

Ser a melhor referência para nosso cliente, na prestação de serviço de mão de 

obra de forma ética, segura, inovadora, sustentável e geradora de valor a 

sociedade. 

Valores 

Respeito à vida; 

Segurança; 

Ética e transparência; 

Compromisso com a sociedade e o meio ambiente; 

Busca da equidade nas questões de gênero, etnia e raça; 

Inovação e empreendedorismo; 

Valorização dos colaboradores; e 

Sinergia com o cliente. 

 

2 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

I. Dignidade Humana e Respeito às Pessoas 

Valorização da vida e afirmação da cidadania, respeitando a integridade 

física e moral de todas as pessoas, as diferenças individuais e a 

diversidade dos grupos sociais, com igualdade, equidade e justiça.  

Garantir a integridade física e psicológica de seus colaboradores, com 

condições de trabalho que respeitam a dignidade do indivíduo, regras de 

conduta baseadas em boas maneiras e locais de trabalho seguros e 

saudáveis. Além disso, garantir que não ocorram episódios de 
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intimidação ou qualquer tipo de assédio. Não tolerar ameaças 

destinadas a levar os indivíduos a cometerem atos que sejam contra a 

lei ou o Código de Conduta Ética e Conformidade, bem como agir de 

maneira prejudicial à moral, às convicções ou preferências pessoais de 

qualquer pessoa. 

 

II. Integridade  

Honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos, 

repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante 

de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos 

assumidos.  

 

III. Sustentabilidade  

Atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, 

de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações 

atuais e contribuindo para a preservação das futuras.  

 

IV. Transparência  

Visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações da 

empresa mediante comunicação clara, exata, ágil e acessível, 

respeitados os limites de direito para proteção de dados, onde os 

colaboradores são proibidos de usar informações confidenciais para fins 

que não tenham ligações com o exercício de suas atividades. 

 

V. Impessoalidade  

Prevalência do interesse da empresa sobre os interesses particulares, 

com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos 

seus recursos.  

 

VI. Legalidade  

Respeito à legislação nacional e as normas reguladoras de Saúde e 

Segurança Ocupacional e em conformidade com os princípios 

constitucionais brasileiros.  

 

VII. Profissionalismo  

Desempenho profissional íntegro, com responsabilidade e zelo, baseado 

em valores sociais, lealdade e respeito mútuo, comprometido com a 

busca de excelência operacional e o desenvolvimento da empresa. 

 

 

VIII. Conduta Apropriada no Caso de Conflito de Interesses 
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Conduta de evitar as situações nas quais o colaborador busca um 

interesse que difira da missão da empresa ou do equilíbrio de 

interesses; aquelas nas quais tire proveito pessoal das oportunidades 

dos negócios da empresa. 

 

IX. Exercício de Autoridade 

Garantir que a autoridade seja exercida de modo correto e justo, sem 

qualquer tipo de abuso e que as decisões envolvendo a organização 

das atividades de trabalho devem garantir respeito às pessoas. 

 

X. Responsabilidade para com a Comunidade 

Ciência da influência direta e indireta que as atividades da empresa 

podem ter sobre as condições econômicas, de desenvolvimento social e 

bem-estar geral da comunidade, assim como da importância da 

obtenção da aceitação social nas comunidades onde opera.  Conduzir 

as suas atividades de modo ambientalmente sustentável, respeitando as 

comunidades locais e apoiar iniciativas de valor social e cultural 

contribuindo com a sua reputação e aceitação pela sociedade em geral.  

 

XI. Proteção ao Meio Ambiente 

O meio ambiente é um recurso primário e de direito das futuras 

gerações, deve-se planejar as atividades da empresa buscando o 

equilíbrio entre as iniciativas econômicas e as preocupações ambientais 

e tomar ações preventivas contra riscos à população e ao meio 

ambiente, minimizando o impacto de suas atividades. 

 

3 IDENTIDADE CORPORATIVA 

 

3.1 Atuar em conformidade com sua Missão, Visão, Valores; 

 

3.2  Pautar suas decisões pela ética, transparência, integridade, 

lealdade, impessoalidade, legalidade e eficiência, buscando 

níveis crescentes de competitividade, excelência e rentabilidade, 

considerando os legítimos interesses de todos os seus públicos 

de relacionamento e seu compromisso com a sustentabilidade;  

 

3.3  Atuar em conformidade com a sua Política de Saúde e 

Segurança Ocupacional, promovendo buscando ativamente a 

prevenção de riscos inerentes ao seu negócio, bem como a 

preservação do patrimônio da empresa, da vida de seus 

colaboradores e de seu público de relacionamento;  
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3.4  Repudiar e prevenir qualquer ato ilícito e corrupção em qualquer 

das formas eu se apresentar; 

 

3.5 Combater toda e qualquer forma de trabalho forçado, escravo ou 

infantil; 

 

3.6 Cumprir e fazer cumprir as leis trabalhistas, normas 

regulamentadoras e outras vigentes no País, pertinentes ao seu 

negócio; 

 

3.7 Divulgar a todos os seus públicos de relacionamento, os 

princípios e os compromissos de conduta expressos neste Código 

de Conduta Ética e Conformidade; 

 

3.8 Exercer a comunicação com as partes interessadas baseada no 

respeito ao direito à informação. Toda a forma de comunicação 

está de acordo com a lei, as regras e práticas da conduta 

profissional e devem ser feitas de maneira clara, transparente e 

oportuna, resguardando os limites de direito para proteção de 

dados;  

 

3.9  Atuar, e exigir que toda a sua cadeia de relacionamento atue de 

modo impessoal, com lisura, responsabilidade compartilhando 

dos ideais de respeito aos direitos humanos e aos princípios de 

justiça social e bem-estar. 

 

 

4 PRINCÍPIOS DE GESTÃO 

 

4.1  Cliente 

 

4.1.1 Tratar seus clientes com respeito e cordialidade, 

oferecendo tratamento imparcial a todos, evitando 

toda forma de privilégio, discriminação e corrupção, 

fraude, segundo os princípios éticos definidos neste 

Código de Conduta Ética e Conformidade; 

 

4.1.2 Oferecer serviços de qualidade buscando a plena 

satisfação dos seus clientes para a manutenção de 

relacionamentos duradouros; 



 

 
CÓDIGO DE CONDUTA  

ÉTICA E CONFORMIDADE 

 
 

 

Elaboração: Beatriz da Fonseca, 

Cosme Damião, Renan Campanário e 
Victória Viana 

Aprovação: Beatriz da Fonseca Revisão: 01 
Data: 12/07/2021 

7 
 

 

4.1.3  Cumprir com as regras relativas às informações 

comerciais com transparência dos procedimentos 

aplicados e dos compromissos pactuados; 

 

4.1.4 Prestar informações claras e confiáveis por meio de 

fontes autorizadas, preservando as informações 

confidenciais e estratégicas tendo e vista os legais e 

legítimos interesses da empresa; 

 

4.1.5 Não aceitar ou oferecer presentes, gratificações ou 

vantagens, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para clientes, prestadores de 

serviços e demais parceiros ligados ao negócio ou 

interesses da empresa. 

 

4.2  Colaboradores 

 

4.2.1 Tratar todos os seus colaboradores com 

cordialidade e respeito; 

 

4.2.2 Promover melhoria da qualidade de vida de seus 

colaboradores, proporcionando bem-estar, saúde, 

higiene e segurança do ambiente de trabalho; 

 

4.2.3 Garantir aos seus colaboradores o acesso a todas 

as informações funcionais que lhes digam respeito; 

 

4.2.4 Respeitar e valorizar a diversidade social e cultural e 

as diferenças individuais, dispensando a todas as 

pessoas tratamento justo, sem preconceitos de 

origem social, cultural, étnica ou relativos a gênero, 

idade, religião, opinião política, condição física, 

psíquica e mental, nem qualquer outra forma de 

discriminação;  

 

4.2.5 Estimular a livre manifestação de ideias, repudiando 

ameaças, chantagens, humilhações, intimidações, 

desqualificações ou assédios de qualquer natureza 

nas relações de trabalho. 
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4.3  Fornecedores 

 

4.3.1 Tratar com respeito, cordialidade e em 

conformidade com os princípios deste Código, 

fornecedores e prestadoras de serviços e seus 

empregados; 

 

4.3.2 Preservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e 

informações pertinentes a fornecedores, 

prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos 

em decorrência do relacionamento empresarial; 

 

4.3.3 Contratar fornecedores e prestadores de serviço 

que cumpram com a legislação pertinente aos seus 

negócios, forneçam produtos e serviços com 

qualidade, que não busquem vantagens ilegítimas e 

abusivas e que cumpram com os preceitos éticos 

evitando qualquer prática que possa configurar 

corrupção e que não utilizem mão de obra infantil ou 

escrava; 

 

4.4  Meio Ambiente e a Responsabilidade Socioambiental 

 

4.4.1 Atuar em conformidade com os princípios do 

desenvolvimento sustentável, comprometendo-se 

com o desenvolvimento social e respeito as pessoas 

e as culturas locais; 

 

4.4.2 Incentivar seus colaboradores para desenvolverem 

uma consciência socioambiental e contribuam para 

a preservação do meio ambiente dentro e fora das 

instalações da empresa; 

 

4.4.3 Manter canais permanentes de comunicação e 

diálogo junto às comunidades onde estiver atuando, 

de forma transparente e construtiva, estabelecendo 

uma relação de respeito entre todos; 

 

4.4.4 Considerar os grupos sociais envolvidos em todas 

as fases do desenvolvimento de seus serviços, 
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visando minimizar os impactos ambientais, sociais e 

culturais que possam ocorrer; 

 

4.4.5 Trabalhar de forma indutora ao desenvolvimento 

local onde atua, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dos mesmos; 

 

4.4.6 Incorporar critérios socioambientais aos processos 

de gestão da empresa e nas suas relações com 

clientes, parceiros e fornecedores. 

 

4.5 Conflito de Interesses 

 

4.5.1 As atividades profissionais não devem ser 

influenciadas pelo interesse pessoal entendendo-se 

como toda a vantagem material ou moral a favor 

próprio ou a favor de parentes, familiares, amigos ou 

pessoas com as quais se mantenha relações 

pessoais, comerciais ou políticas. 

 

4.5.2 É vedada a obtenção de vantagem pessoal advinda 

de qualquer informação recebida no exercício da 

função, como também obter privilégio de qualquer 

natureza na contratação de bens e serviços;  

 

4.5.3 É vedado ao colaborador o exercício de outras 

atividades de caráter pessoal no ambiente de 

trabalho, bem como exercer atividades que 

conflitem com o interesse da mesma, não sendo 

permitido utilizar: nome, informações, horário de 

trabalho, equipamentos, patrimônio ou quaisquer 

outros recursos disponibilizados para o exercício de 

suas atividades laborais. 

 

4.6  Compromissos no Relacionamento com Concorrentes 

 

4.6.1 Manter civilidade e independência no 

relacionamento com as empresas concorrentes, 

buscando informações de mercado de maneira lícita 

e dispondo-as de forma fidedigna, por meio de 

fontes autorizadas;  
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4.6.2  Tomar decisões empresariais no melhor interesse 

dos seus negócios, observando e defendendo as 

normas de livre concorrência, em conformidade com 

a legislação brasileira. 

 

5 COMPROMISSOS DOS COLABORADORES COM A EMPRESA 

 

5.1 Conhecer este Código Conduta Ética e Conformidade 

comprometendo-se ao seu cumprimento; 

 

5.2 Exercer suas atividades com profissionalismo contribuindo para a 

eficiência e excelência operacional; 

 

5.3 Cumprir com as suas tarefas de trabalho de forma célere e 

responsável, atendendo as solicitações dos líderes de suas 

atividades; 

 

5.4 Não praticar ato ilícito nem se submeter ou ser conivente com ato 

de preconceito, discriminação negativa, relativa a cor/raça, credo, 

deficiência física ou mental, etnia, idade, identidade de gênero, 

orientação ideológica ou política, origem nacional ou regional, 

posição social, ou qualquer outra classificação protegida por leis 

federais, estaduais, municipais ou distritais, codificadas em 

convenções internacionais como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; ou qualquer outro ato abusivo à dignidade 

pessoal ou profissional, ou contrário aos princípios e 

compromissos deste Código de Conduta Ética e Conformidade; 

 

5.5 Não praticar atos de vandalismo, de depredação, libidinosos ou 

atitudes que envolvam violência física, verbal, gestual ou 

assédios de qualquer natureza nas dependências da empresa; 

 

5.6 Preservar a integridade de documentos, registros, cadastros da 

empresa em todos os meios utilizados tanto físico, quanto 

eletrônico; 

 

5.7 Não divulgar ou fazer uso de informações da empresa com 

restrição de acesso, seja de uso interno ou confidencial, em 

benefício próprio ou de terceiros; 
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5.8 Manifestar-se em nome da empresa somente quando estiver 

autorizado ou habilitado para tal e não veicular informações 

inverídicas, incorretas ou sigilosas;  

 

5.9 Respeitar o ambiente de trabalho, não adotando comportamentos 

que possam prejudicar o bom andamento das atividades, tratando 

com respeito e cordialidade todos os colaboradores, de acordo 

com os princípios deste Código de Conduta Ética e 

Conformidade. 

 

6 SANÇÕES APLICÁVEIS 

 O descumprimento, devidamente apurado e comprovado, de algum dos 

princípios ou compromissos de conduta expressos neste Código, poderá 

resultar na adoção de sanções de caráter educativo ou punitivo, sem 

prejuízo da adoção de medidas judiciais pelas instâncias cabíveis, quando 

se tratar, ademais, de infrações contratuais e/ou legais. 

 

7 HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 

 

DATA REVISÃO HISTÓRICO 

03/06/2021 00 Aprovação do Código 

12/07/2021 01 Revisão Anual 
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