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Segurança é nossa

HISTÓRICO
■ O Código de Conduta (CdC) descreve e explica os

objetivos e regras que refletem o compromisso da
EUROPORTS de atuar de maneira responsável, ética
e legal. Ele se aplica a todos que atuam em nome
da Euroports ou das subsidiárias sob seu controle,
incluindo funcionários, gerentes, diretores e todas as
pessoas que representem o Grupo Euroports, e será
implementado em todas as empresas nas quais a
Euroports possua investimentos.
■ Código de Conduta é uma extensão dos nossos

valores.

4 | EUROPORTS CÓDIGO DE CONDUTA

responsabilidade
Paixão pelo desempenho
Relações bem-sucedidas
		 com o cliente
Respeito pelas pessoas
Trabalho em equipe
		Agir com 		

integridade
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Introdução pelo CEO

INTRODUÇÃO

Caros colegas,
Em 2014, compartilhamos com vocês uma primeira versão de
nosso Código de Conduta que continha os padrões éticos e
morais de conduta para os funcionários, representando quem
e como somos, interna e externamente.
Desde então, esse Código de Conduta tem sido fundamental
para todos nós, apoiando-nos em nossas atividades e
decisões diárias. Tenho certeza que ele ajuda nossa
organização a alcançar seus objetivos e a proteger sua
reputação.
A evolução da regulamentação, um rápida mudança do
contexto do mercado e tendências socioculturais induziram
algumas atualizações neste documento, a fim de torná-lo
compatível com a realidade da Euroports em 2018.
As evoluções digitais nos incentivam a ter mais cuidado
com a privacidade e o gerenciamento de dados em geral.
Além disso, introduzimos diretrizes mais explícitas em
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relação a antissuborno, lavagem de dinheiro e governança
corporativa que visam minimizar o risco de má gestão. Por
fim, os recentes anos de crise financeira desencadeiam
a necessidade de aplicar padrões mais rigorosos de
contabilidade e relatórios.
O conteúdo do Código de Conduta existente permanece
em vigor, mas foi complementado com vários artigos e
esclarecimentos que refletem a realidade atual dos negócios.
Espero que cada um de vocês siga o Código diariamente.
Se tiver alguma dúvida ou pergunta, fale com seu gerente
ou com seu contato de RH.
CHARLES P.J. MENKHORST
CEO Euroports
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1
Nosso
Compromiso
Ético
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1. Nosso Compromiso Ético

LEIS E NORMAS ÉTICO
■  A Euroports está em conformidade com a legislação

aplicável aos seus negócios em todos os países.

NORMAS DE CONTABILIDADE E RELATÓRIOS
■T
 odas as nossas transações comerciais tem que ser

familiarizarmos com as leis de modo a garantir que
todos os funcionários estejam cientes das leis, normas e
regulamentos.

refletidas de forma precisa em nossa contabilidade,
de acordo com os procedimentos e padrões de
auditoria estabelecidos. Somos todos responsáveis por
garantir que os relatórios financeiros e registros que
apresentamos sejam completos, precisos, oportunos e
compreensíveis.

■  Não iremos tolerar violações intencionais ou negligentes

■  Além disso, nossos livros e registros devem refletir com

■  Faremos todos os esforços razoáveis para nos

dessas leis, normas e regulamentos.
■A
 Euroports será guiada pelos princípios do Pacto Global

das Nações Unidas.
■R
 espeitamos os direitos humanos dentro da nossa esfera

de influência.
TRANSPARÊNCIA

precisão e de maneira integral todas as transações
comerciais em que nos envolvemos. Os registros
contábeis irão refletir e descrever a natureza das
transações subjacentes.
■  Não influenciaremos, coagiremos, manipularemos nem

enganaremos auditores externos. A Euroports jamais
esconderá informações de auditores externos, auditores
internos ou comitês de auditoria.
■O
 s funcionários devem relatar internamente qualquer

■C
 onduzimos nossos negócios de forma aberta e

transparente.
■T
 ransparência e honestidade são os princípios

norteadores em todas as nossas atividades de
comunicação, interna e externamente.

fraude ou erro deliberado nos dados financeiros,
deficiências ou não conformidades com os controles
internos, declarações falsas, ou desvios que impeçam
relatórios completos e justos. Pode ser necessário aplicar
um procedimento de delação conforme a legislação local.
■A
 s pessoas que exerçam a função de supervisionar

■A
 s divulgações de de informações ao público são feitas

de forma honesta e precisa.
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relatórios financeiros estão proibidas de obter qualquer
serviço fiscal ou quaisquer outros serviços de um auditor
externo.
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1. Nosso Compromiso Ético

GOVERNANÇA CORPORATIVA
■A
 Euroports implementou uma política de delegação de

autoridade.
■V
 amos assegurar que qualquer contrato seja

devidamente autorizado.

LAVAGEM DE DINHEIRO
■A
 Euroports está rigorosamente em conformidade com as

leis e regulamentos destinados a combater a atividade de
lavagem de dinheiro.
■  As jurisdições podem publicar listas de indivíduos e

organizações das quais a empresa está proibida de
aceitar fundos ou distribuir recursos segundo as leis
antilavagem de dinheiro aplicáveis. Espera-se que
todos os funcionários apliquem cuidados razoáveis
para verificar se as contrapartes não pertencem, são
controladas ou agem em nome de governos, grupos,
indivíduos ou outros contra os quais existam sanções.
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2
Nossas
Normas de
Trabalho em
Conjunto
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2. Nossas Normas de Trabalho em Conjunto

DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO
■N
 ão iremos discriminar ou tolerar discriminação em

relação a sexo, raça, religião, idade, deficiência,
orientação sexual, origem nacional ou qualquer outra
característica protegida nos termos da legislação

GESTÃO DA SAÚDE
■O
 s nossos funcionários merecem trabalhar em um

ambiente seguro e saudável. Estamos, portanto,
comprometidos com os regulamentos de saúde e
segurança no local de trabalho, expressos em nossas
políticas de saúde e segurança.

■  A Empresa tem tolerância zero para discriminação e

assédio no local de trabalho.

■N
 os esforçamos em promover o “bem-estar” físico e

psicológico de nossos funcionários.
■T
 odos os funcionários têm que estar comprometidos com

a prevenção de um ambiente de trabalho hostil.
■  Exige-se que cada funcionário contribua para um

ambiente de respeito que impeça qualquer tipo de
assédio. Uma vez que as definições jurídicas podem
variar de um local para o outro, o “assédio” na Euroports
inclui qualquer forma de conduta indesejável com relação
a uma outra pessoa, seja de maneira verbal, física ou
visual.

■  Nossos objetivos são um menor índice de doenças

e uma taxa de acidentes mais baixa. Promovemos os
cuidados de saúde como um elemento-chave de nossa
produtividade sustentável e da qualidade dos nossos
serviços.
■  As nossas políticas de saúde e segurança, presentes em

todos os locais em todo o mundo, incluem a proibição de
álcool e drogas no local de trabalho. Proibimos qualquer
tipo de violência e agressão no local de trabalho,
inclusive comportamentos ameaçadores e intimidadores.

‘Nossos objetivos são um menor
índice de doenças e uma taxa
de acidentes mais baixa’
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2. Nossas Normas de Trabalho em Conjunto

PARTIMÔNIO DA EMPRESA
■  É proibida a utilização do patrimônio da empresa,

incluindo mão de obra, suprimentos, TI, equipamentos,
imóveis ou outros ativos para benefício pessoal, exceto
quando explicitamente permitido através de um acordo.
■  Todos os funcionários têm a responsabilidade de

salvaguardar e fazer uso adequado do patrimônio da
Euroports.

■  Ações judiciais, procedimentos legais e investigações

referentes à Euroports devem ser tratados de forma
rápida e adequada, com o objetivo de proteger e
defender a empresa. Os funcionários que estejam
ameaçados por uma ação judicial ou outros
procedimentos legais ou investigação em questões
relacionadas com o negócio são obrigados a entrar
imediatamente em contato com o Departamento
Jurídico da Euroports.

■A
 Euroports irá instalar procedimentos de backup

automático para salvaguardar a propriedade intelectual.
■  A propriedade intelectual é um ativo valioso e tem que

ser protegida da utilização ou divulgação não autorizada.
Tal propriedade inclui segredos comerciais, informações
confidenciais, direitos autorais, marcas, logotipos, e
também listas de clientes, oportunidades de negócios e
dados de vendas e marketing, sejam de propriedade da
Euroports ou de suas coligadas ou parceiros de negócios.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
■  E
 mbora a Euroports não seja uma empresa listada em

bolsa de valores, qualquer pessoa com informações
privilegiadas é proibida por lei de comprar ou vender
ações usando tais informações.
■  O
 s funcionários arriscam-se a penalidades civis e

PROCEDIMENTOS LEGAIS
■  Os funcionários devem evitar atividades que possam

envolver ou levar ao envolvimento da Euroports ou seu
pessoal em qualquer prática ilegal, incluindo a utilização
de nosso pessoal ou uso de ativos da empresa para a
obtenção de ganhos ilegais.
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criminais caso divulguem informações não-públicas
que um investidor poderia usar para comprar ou
vender títulos. A negociação quando de posse de tais
informações é ilegal, no caso dos funcionários estarem
atuando em benefício próprio ou em casos em que
outras pessoas estejam negociando em seu nome.
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3
A Integridade
do Nosso
Negócio
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3. A Integridade do Nosso Negócio

CONFIANÇA DOS ACIONISTAS
■ R
 econhecemos a necessidade de uma gestão saudável

e transparente da empresa para manter a confiança dos
nossos acionistas e investidores. Estamos empenhados
em aumentar o valor para os acionistas.

PARCERIA COMERCIAL
■ Estamos comprometidos com o diálogo e a parceria

com os nossos parceiros de negócios em muitas
comunidades. Compartilhamos os princípios de
comportamento ético, compromisso social e respeito
ao meio ambiente com os nossos fornecedores,
subcontratados, agentes e consultores.

CONFLITOS DE INTERESSE
■ Exigimos que todos os diretores, gerentes e funcionários

mantenham altos padrões éticos no tratamento de
conflitos de interesse. Eles devem divulgar qualquer
relacionamento com pessoas ou empresas com as quais
fazemos negócios (“Parceiros de Negócios”), que possam
dar origem a um conflito de interesses. Tais relações
incluem, em particular, uma relação de parentesco
ou casamento ou sociedade, participação ou um
investimento em Parceiros de Negócios ou Acionistas.
■ O
 s funcionários devem estar atentos para que sua

participação em qualquer interesse externo não os
impeça de desempenhar suas funções na Euroports de
forma adequada.
■ O
 s funcionários devem assegurar que, quando se

envolverem em atividades externas, não sejam vistos
falando ou agindo em nome da empresa.

■  Iremos comunicar nossos princípios a nossos parceiros

de negócios e motivá-los a aderir às mesmas normas que
observamos.
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‘Compartilhamos os princípios
de comportamento ético,
compromisso social e respeito
ao meio ambiente’
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3. A Integridade do Nosso Negócio

CONCORRÊNCIA JUSTA
■ Estamos comprometidos com a livre iniciativa e com

a concorrência justa. Os negócios da Empresa devem
ser conduzidos unicamente com base no mérito e
competição aberta. Contrataremos fornecedores, agentes
ou outros intermediários somente através de uma
avaliação justa. Somos juridicamente obrigados a tomar
decisões de negócios no melhor interesse da empresa,
independentemente de qualquer entendimento ou
acordo com um concorrente. Como resultado, a empresa
e seus funcionários evitarão qualquer conduta que viole
ou possa parecer estar em violação de leis antitruste e
leis de concorrência.

SUBORNO E CORRUPÇÃO
■ Iremos lidar com todos os nossos clientes, fornecedores

e órgãos governamentais de uma forma direta, com
honestidade e integridade. Estamos em compatibilidade
com os padrões antissuborno internacionais conforme
dispostos nas leis antissuborno.

em prol do nosso negócio e esperamos que ninguém
o faça em nosso nome. Temos uma abordagem
de tolerância zero em relação à corrupção. Este
compromisso vem dos mais altos níveis gerenciais e você
deve atender esta norma
■ U
 m suborno é qualquer coisa de valor que é oferecido,

prometido, dado ou recebido para influenciar uma
decisão ou para ganhar uma vantagem indevida ou
injusta. Corrupção pode assumir a forma de dinheiro,
a troca de presentes, a concessão de empréstimos
ou a prestação de serviços para aqueles que estão
sendo subornados. Os pagamentos de facilitação
também são uma forma de suborno e, portanto, não são
permitidos. Os pagamentos de facilitação são pequenos
pagamentos feitos para garantir ou acelerar ações de
rotina ou de outra forma induzir funcionários públicos ou
outros terceiros a executar funções de rotina que são,
normalmente, obrigados a realizar, tais como a emissão
de licenças, aprovação de documentos de imigração ou
a liberação de mercadorias retidas na alfândega. Isto, não
inclui taxas administrativas legalmente exigidas ou taxas
para serviços rápidos.

■  Nós não damos ou recebemos subornos. Valorizamos

nossa reputação para a realização de negócios com
honestidade e integridade. Nós não pagamos subornos
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3. A Integridade do Nosso Negócio

PRESENTES E BENEFÍCIOS

PROTEÇÃO DE DADOS

■ O
 s funcionários não estão autorizados a solicitar serviços,

■ Nossos funcionários não devem divulgar informações que

presentes, ou benefícios de clientes ou fornecedores
que influenciem ou pareçam influenciar a conduta do
funcionário ao representar a empresa. Presentes e
entretenimento podem ser trocados em um nível que não
exceda as cortesias locais habituais de acordo com as
práticas comerciais éticas e a legislação aplicável.

não sejam conhecidas do público em geral para ganhos
pessoais ou em benefício de qualquer outro que não seja
a empresa. Tais informações incluem dados técnicos,
dados financeiros, dados operacionais, informações de
clientes, memorandos ou outras informações sobre os
negócio da empresa, atividades operacionais e planos
futuros.

■ O
 s funcionários não estão autorizados a solicitar serviços,

presentes, ou benefícios de clientes ou fornecedores
que influenciem ou pareçam influenciar a conduta do
funcionário ao representar a empresa. Presentes e
entretenimento podem ser trocados em um nível que não
exceda as cortesias locais habituais de acordo com as
práticas comerciais éticas e a legislação aplicável.

■ O
 s funcionários deverão aderir às leis e regulamentos

pertinentes da empresa no que diz respeito aos dados
pessoais, que exijam que os funcionários protejam os
dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas, incluindo
funcionários, acionistas e clientes.

■ T
 odos os presentes devem ser declarados ao gestor

superior seguinte, exceto para presentes aceitos em um
nível nominal e adequado.

‘Os funcionários não estão
autorizados a solicitar serviços,
presentes, ou benefícios de
clientes ou fornecedores’
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4
Nossa
Responsabilidade
Social
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4. Nossa Responsabilidade Social

MEIO AMBIENTE
■  Estamos empenhados em melhorar nosso histórico

ambiental, através de medidas de precaução e uso
de tecnologia favorável ao meio ambiente. Avaliamos
regularmente e monitoramos o nosso impacto no
meio ambiente.
■  Estamos empenhados em melhorar nosso histórico

ambiental, através de medidas de precaução e uso
de tecnologia favorável ao meio ambiente. Avaliamos
regularmente e monitoramos o nosso impacto no
meio ambiente.

5

■Q
 ueremos comparar nossos processos e serviços

com as mais elevadas normas de qualidade. As
normas ambientais nacionais e internacionais – tais
como a série de normas ISO 14000 - serão nossos
princípios orientadores.

Procedimentos

‘Avaliamos regularmente
e monitoramos o nosso
impacto no meio ambiente’
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PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE,
DISPENSAS E ALTERAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

■T
 odos os funcionários devem estar em conformidade

com o Código de Conduta.

RELATÓRIOS E RECLAMAÇÕES

■C
 aso você tome ciência de um problema potencial em

conformidade com este Código de Conduta, esperamos
que você fale com os contatos acima mencionados.

■C
 ada funcionário e qualquer outra pessoa que

represente a Euroports receberá uma cópia do Código
de Conduta (ou o acesso eletrônico ao Código via
intranet da empresa) e deverá assinar um termo de
reconhecimento do mesmo.

CONTATOS

■T
 odos os relatos de uma violação do Código serão

mantidos em sigilo e serão tratados adequadamente.
■  A
 parte que receber uma denúncia deve registrar o

recebimento dela, documentar como a situação foi
tratada e apresentar um relatório, que será arquivado
para fins de registro.
■  T
 oda conduta ilegal e antiética que viole o Código de

■  Reconhecemos que você pode precisar de ajuda para

entender as políticas da empresa, tomar decisões difíceis,
ou ajudar a empresa a operar de acordo com o nosso
Código de Conduta.
■A
 coisa mais importante a lembrar ao tratar de qualquer

Conduta deve ser relatada ao Chief Human Resources
Officer e externamente, conforme a legislação aplicável.
■  As violações em potencial podem ser relatadas através

de um procedimento de delação conforme a legislação
local.

assunto que possa ser abrangido pelos termos e
disposições do Código é que: Se tiver alguma dúvida,
você deve pedir ajuda.
Existem várias opções para que você possa agir:
■  Consultar seu gerente/supervisor
■  Falar com o seu Gerente de Recursos Humanos
■  Entrar em contato com o Chief Human Resources
Officer
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‘A coisa mais importante a
lembrar ao tratar de qualquer
assunto que possa ser abrangido
pelos termos e disposições do
Código é que: Se tiver alguma
dúvida, você deve pedir ajuda.’
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AÇÃO DISCIPLINAR POR VIOLAÇÕES DO CÓDIGO

■  Todos

os funcionários são responsáveis por compreender

plenamente e estar em conformidade com o Código
de Conduta. Em caso de não conformidade, a empresa
tomará medidas. Os funcionários que não observarem
este Código de Conduta podem estar sujeitos às medidas
disciplinares apropriadas, de acordo com as leis e
regulamentos locais e com os manuais de políticas de RH
relevantes.

DISPENSAS
■A
 dispensa do Código será concedida apenas em

circunstâncias muito excepcionais. As exceções para
funcionários (exceto o CEO) devem ser aprovadas pelo
CEO e as exceções para o CEO devem ser aprovadas
pelo Conselho de Administração da Euroports.

ALTERAÇÕES
■A
 Euroports irá rever este Código regularmente e a

EXCOM irá decidir sobre alterações, quando apropriado.
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CÓDIGO DE CONDUTA - SUPORTE
Reconhemos que você pode precisar de ajuda para
entender o Código de Conduta. Se tiver alguma dúvida,
você deve pedir ajuda.
Existem várias opções para que você possa agir:
■  Consultar seu gerente/supervisor
■  Falar com o seu Gerente de Recursos Humanos
■  Entrar em contato com o Chief Human Resources Officer

		
SUGESTÕES E/OU DÚVIDAS
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com

EUROPORTS.COM

