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1.
MENSAGEM DO
CONSELHO
Prezados Colaboradores,
Por meio da presente mensagem,
introduzimos a quarta revisão do
Código de Conduta Ética (o “Código”) do Grupo Encalso Damha (o
“Grupo”), resultado do esforço para a
melhoria contínua de nosso Programa de Compliance. Nossa primeira
versão do Código foi publicada em
11/03/2011 e, desde então, seu conteúdo foi testado na prática e, assim,
identificados trechos que mereciam ser aperfeiçoados ou incluídos.

pliance ou ao nosso Canal de Ética,
acessível por meio dos seguintes
canais:

Assim, a presente versão faz parte
do procedimento de revisão periódica do Código, medida essencial
de nosso Programa de Compliance,
com vistas a aprimorá-lo e também
adequá-lo à realidade das atividades do Grupo.

Telefone:
0800-591-2420

Todos os colaboradores são convidados e incentivados a apresentarem
propostas de modificação ao conteúdo do Código. Referidas propostas
deverão ser avaliadas pela Área de
Compliance e, conforme for o caso,
incorporadas ao Código.
Por fim, lembramos que o cumprimento do disposto no Código é
dever de todos e qualquer infração
(ainda que em potencial, ou seja,
não concretizada) aos seus termos
deve ser reportada à Área de Com-
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Site:
www.encalso.com.br/compliance
Site:
www.damha.com.br/compliance
Email:
ged@denuncieonline.com.br

Sempre garantidos o anonimato
do denunciante, a não retaliação e
a confidencialidade do processo investigatório de denúncias feitas de
boa-fé.

CONSELHO CONSULTIVO
GRUPO ENCALSO DAMHA
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2.
MENSAGEM DO
PRESIDENTE

“

Este Código de Conduta Ética concentra os princípios e valores éticos do Grupo Encalso Damha,
estruturado desde a sua criação, consolidando
os padrões éticos de conduta que devem ser observados por todos os colaboradores.
Todos os níveis hierárquicos devem observar
este Código de Conduta Ética e por ele se orientarem no desempenho de suas atividades, fomentando um ambiente ético que dialogue
com os objetivos do Grupo e com a nossa cultura
empresarial.
É dever dos colaboradores o cumprimento das
diretrizes aqui elencadas em seu relacionamento dentro e fora do Grupo Encalso Damha, mediante a leitura e compreensão dos conceitos
dispostos neste documento.
A identificação de qualquer descumprimento
às disposições deste manual deve ser reportada à Área de Compliance ou ao Canal de Ética
(consulte o item 5.26), com comunicação direta,
sigilosa e em que se garante a não retaliação e o
anonimato.
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3.
OBJETIVO
O presente Código tem por objetivo disciplinar
a conduta ética esperada e aplicável a todos os
acionistas, diretores, conselheiros, administradores, estagiários, jovens aprendizes, e colaboradores em geral do Grupo, incluindo suas empresas controladas e subsidiárias, bem como
ao relacionamento entre eles e profissionais
externos ao Grupo, tais como, mas não se limitando a clientes, terceirizados, representantes,
parceiros comerciais, prestadores de serviços
e fornecedores, que atuem para (ou em nome
do) Grupo (em conjunto denominados os “Colaboradores”), observadas as disposições de
seu Estatuto Social, do Acordo de Acionistas
(quando houver), das regras e políticas internas
do Grupo, bem como da legislação em vigor.
Considerando que cada Colaborador tem o seu
padrão individual de valores, a intenção deste
Código é servir de referência para as condutas
a serem adotadas por cada um deles durante a
execução de suas atividades, de modo a refletir
a ética empresarial do Grupo.
É importante ressaltar que este Código constitui um regulamento do Grupo e, portanto,
deve ser respeitado e cumprido por todos os
Colaboradores. Os dispositivos aqui descritos
não exaurem todas as situações passíveis de
questionamentos éticos inerentes às nossas
atividades. Nas hipóteses não previstas neste
Código e que estejam suscetíveis de conflitar
com o seu conteúdo, os Colaboradores devem
procurar a Área de Compliance a fim de obter a
adequada orientação e esclarecimento de dúvidas sobre este Código ou outra Política Interna do GED (Grupo Encalso Damha).
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4.
APLICAÇÃO
O conteúdo do presente Código aplica-se a todos os Colaboradores e a todas as
empresas do Grupo.
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5.
DESCRIÇÃO
DO CÓDIGO
5.1. MISSÃO, VISÃO E VALORES
O Grupo é composto por importantes empresas que
atuam no setor da Engenharia. Atualmente, além da
Encalso e Damha, conta com novos negócios obtidos
por meio da Encalso Participações em Infraestrutura. O Grupo também integra a Renovias, que é uma
das primeiras empresas a fazer parte do Programa de
Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, assim como faz parte da concessão Rota dos Grãos, no
Estado do Mato Grosso. Por último, vale destacar sua
atuação na área de energia, com projetos sugeridos
por meio da empresa D’Energy.
Muito embora cada negócio possua suas particularidades, as atitudes e os valores dispostos no presente
Código são comuns e devem ser observados por todos os Colaboradores do Grupo, independentemente
de seu local, área de atuação ou posição hierárquica.
Este Código reúne os princípios éticos norteadores
das condutas esperadas de nossos Colaboradores.
Nossa identidade organizacional, refletida pela Missão, Visão e Valores abaixo indicados, está naturalmente vinculada a tais princípios éticos.
10

5.1.1. MISSÃO
Construir em grandes cidades e em
regiões com potenciais de expansão
moradias seguras de alto padrão,
edificações e estradas que garantem
acessibilidade, desenvolvimento urbano e o fortalecimento da economia
local com o propósito de promover
tempo de qualidade, conectar pessoas e interligar lugares.

À vista disso, deixar um legado visível que se perpetue entre gerações
e contribua para o crescimento do
país, através do uso consciente de
recursos naturais e da distribuição
efetiva de energia, água, saneamento
e combustível para que todos vivam
com dignidade em suas casas e caminhos e estradas afora.

5.1.2. VISÃO
Ser reconhecida como uma construtora e urbanizadora ética e responsável, preservando o meio ambiente, protegendo os habitantes e as
culturas locais em suas realizações

e nas regiões onde atua, investindo
na capacitação dos colaboradores,
assim como em ferramentas e recursos sustentáveis, inovadores e de alta
tecnologia.

5.1.3. VALORES

EXCELÊNCIA: atender aos mais altos padrões
de qualidade e honrar os prazos estabelecidos.
COMPROMISSO: ter zelo pela sociedade e
pelo meio ambiente em todas as obras.
SEGURANÇA: estabelecer os melhores processos, condutas e políticas a fim de proteger
nossos profissionais e a comunidade regional.
RESPEITO: tratar as pessoas de forma igualitária e que independe de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou de ciência
física.
INTEGRIDADE: garantir a transparência das
informações que permeiam o negócio e
cumprir todos os requisitos morais, técnicos e
legais que norteiam nossas atuações.

encalso.com.br
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5.2. DECISÕES ÉTICAS E
RESPONSABILIDADES
DOS COLABORADORES

Na busca pela implementação de políticas eficazes para que todos os nossos
Colaboradores, independentemente de seu nível hierárquico, ajam de acordo
com os ditames de governança e integridade corporativa, sempre atentos às
normas dos ordenamentos jurídicos sob os quais se rege, compromete-se a
Alta Administração e Direção do Grupo, a fim de consolidar a missão e valores
deste, pela observância e proteção das disposições deste Código. Comprometendo-se, além disso, a realizar, promover e incentivar a ação proba, leal e correta em relação aos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, governos,
stakeholders e a sociedade de forma geral.
Como princípio básico a ser seguido por nossos Colaboradores para a tomada
de decisões éticas, propomos 3 (três) questionamentos essenciais que devem
ser formulados por todos, antes de realizar qualquer ação que lhes suscite dúvida quanto a ser apropriada, ou não, sob o ponto de vista ético:
1. Esta atitude é contrária à legislação vigente?
2. Ela viola algum dispositivo ou valor ético mencionado neste Código, nas
políticas ou nas diretrizes internas do Grupo?
3. Ela não está alinhada com algum dos valores organizacionais?
Respondendo a, pelo menos, uma dessas questões afirmativamente, a prática
da ação em dúvida é considerada inapropriada para os Colaboradores do Grupo. Todos os Colaboradores devem possuir um componente moral muito forte,
requisito esse primordial em nossos processos seletivos e contratações. Assim,
convém questionar também se nos constrangeríamos caso pessoas do nosso
convívio pessoal tomassem ciência de nossas atitudes ou se essas fossem divulgadas em algum meio de comunicação. Sempre que isso for verdade, algo não
estará em conformidade com a ética empresarial do Grupo e sua prática deverá
ser descartada por nossos Colaboradores.
Repudiamos todo tipo de situação que não seja pautada por uma postura íntegra, proba, ética e transparente ou que possa comprometer a imagem e a boa
reputação do Grupo.
Se houver dúvida quanto à a resposta de qualquer uma destas questões, não se
omita: questione e/ou comunique infrações ou potenciais infrações à Área de
Compliance ou ao Canal de Ética.
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5.3. AMBIENTE DE TRABALHO,
SAÚDE E SEGURANÇA

Nosso Grupo preocupa-se em proporcionar aos seus Colaboradores condições dignas e humanas de trabalho.
Ademais, exigimos de nossos Colaboradores o trato cordial com as demais pessoas com quem eles possam ter contato, seja dentro ou fora do ambiente de
trabalho. Cada um dos Colaboradores
deve ajudar o Grupo a ter um ambiente de trabalho onde todos se sintam
seguros para executar suas atividades,
pois, para nós, saúde e segurança são
de responsabilidade de todos. Na nossa
organização, a vida e a integridade das
pessoas estão acima de qualquer outra pretensão que os Colaboradores e o
Grupo possam ter.
Como forma de promover um ambiente de trabalho seguro e saudável,
cumprimos com a legislação aplicável
em matéria de segurança e medicina
do trabalho, oferecendo aos Colaboradores, quando aplicável, todos os equipamentos necessários à sua proteção
(EPIs). Entendemos que a segurança
no trabalho é fator primordial para que

os riscos de acidentes possam ser minimizados. A organização do ambiente
de trabalho também é condição importante, pois ela aumenta a eficiência
e evita os desperdícios.
Além disso, uma vez que nosso objetivo é promover um ambiente de trabalho saudável para todos os nossos Colaboradores, o porte ou o consumo de
entorpecentes dentro das instalações
do Grupo, ou em ambientes externos
nos quais os Colaboradores estejam
representando a organização, é terminantemente proibido.
O porte e manuseio de qualquer espécie de arma também são expressamente vedados. De modo a promover
a socialização e interação para além
do ambiente de trabalho o consumo
moderado de bebidas alcoólicas pelos
nossos Colaboradores durante o horário de expediente é permitido, desde
que ocorra em festividades ou eventos
sociais realizados, promovidos, patrocinados ou autorizados pelo Grupo.
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5.4. NÃO TOLERÂNCIA À
DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO
Defendemos, em qualquer hipótese, o direito de todos a um ambiente de trabalho com tratamento justo e igualitário, sem discriminação.
Características pessoais, e que não
influam na capacidade de trabalho do Colaborador, tais como raça,
cor, religião, sexo, idade, estado civil,
orientação sexual, religiosa ou política, classe social, lugar de origem ou
possuir alguma necessidade especial
não devem influenciar decisões de
contratação, promoção, demissão ou
qualquer outra decisão relacionada à
carreira ou à contratação.
Compreendendo a pluralidade da
sociedade brasileira, nós temos compromisso com o respeito e valorização das diferenças e, diante disto,

repudiamos qualquer tipo de discriminação ou preconceito, pessoal ou
profissional.
Nosso compromisso abrange também a liberdade de pensamento e
de expressão entre nossos colaboradores, bem como, alinhando-se às
tendências modernas de valorização
do capital humano, a composição do
quadro de Colaboradores a partir da
diversificação e inclusão de candidatos com diferentes perspectivas e
opiniões.
Um ambiente de trabalho agradável
é aquele onde todos os Colaboradores são tratados com respeito e dignidade, estando livres de qualquer
tipo de abuso ou assédio, seja moral,
sexual ou discriminatório.

5.5. PROIBIÇÃO
DE TRABALHO
INFANTIL E ESCRAVO
Trabalho em condições desumanas
e degradantes é inaceitável. O Grupo, assim, coíbe o trabalho escravo e
infantil ou análogo, bem como cumpre a legislação trabalhista e demais
normas laborais, de segurança e de
saúde ocupacional aplicáveis.
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5.6. LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO POLÍTICA
A participação de nossos Colaboradores em atividades políticas, comunitárias e associativas é permitida, desde
que fique restrita ao âmbito pessoal e
não interfira nas atividades profissionais.
Em todo caso, os Colaboradores sempre deverão deixar claro e declarar que

suas posições pessoais não refletem a
opinião e o posicionamento do Grupo.
É expressamente vedada a realização
de debates ou campanhas políticas
dentro das instalações do Grupo ou
fora das dependências do Grupo enquanto os Colaboradores estiverem
exercendo suas funções profissionais.
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5.7. RESPONSABILIDADE
SOCIAL
É princípio do Grupo sempre agir com
responsabilidade social junto às comunidades em que atua, buscando
estabelecer um bom relacionamento
com os seus membros e contribuindo,
na medida das suas capacidades, com
o seu desenvolvimento.

Nossos Colaboradores são preparados
para lidarem com riscos das atividades típicas que desempenham. Nesse
sentido, devem agir preventivamente
na garantia de saúde e segurança das
pessoas de alguma forma afetadas pelas operações do Grupo.

5.8. MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
Nossos Colaboradores são orientados a tomar atitudes que evitem a
exposição do Grupo, de seus Colaboradores e terceiros a riscos ambientais. Assim, os Colaboradores são
treinados e incentivados a agir de
forma preventiva em relação a potenciais danos ao meio ambiente
No exercício de suas funções, os
Colaboradores deverão atuar com
responsabilidade ambiental e em
conformidade com a legislação ambiental aplicável, bem como com as
políticas e as diretrizes internas do
Grupo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. O Grupo
está comprometido com a adoção
de práticas que priorizem o crescimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável é
princípio do Grupo, devendo ser observado por todos os Colaboradores.
São adotadas estratégias voltadas à
16

garantia da sustentabilidade e melhor aproveitamento dos recursos
naturais e energéticos, com posterior divulgação dos indicadores de
concretização dessas práticas.
A utilização e o descarte são realizados de forma consciente, prezando
pela redução, reutilização e reciclagem, bem como o aumento de eficiência dos instrumentos de trabalho.
O Grupo e todos os nossos Colaboradores possuem um compromisso
com a questão das mudanças climáticas, adotando práticas que diminuem o impacto ambiental das
nossas atividades e promovendo
técnicas sustentáveis. Buscamos elaborar procedimentos e adotar treinamentos que visem a conscientização
de todos nossos Colaboradores para
as ações que de alguma forma se relacionam com mudanças climáticas.

5.9. COMUNICAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A boa comunicação dentro do Grupo
é imprescindível para o alinhamento e
a coesão de toda a organização. Para
tanto, a referida comunicação deve ser
ágil, descomplicada, tempestiva, completa, precisa e verdadeira.

Ademais, cabe a cada Colaborador a
custódia das informações de que dispõe e a correta emissão de documentos, obedecendo o determinado na
legislação aplicável e nas políticas internas do Grupo.
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5.10.
INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS
São consideradas informações confidenciais do
Grupo, dentre outras, todas aquelas de caráter
privado que não sejam de domínio público, sejam do próprio Grupo ou de qualquer de seus
Colaboradores, relativas a projetos, serviços, dados técnicos, negócios, relatórios, procedimentos, contratos, know how, dados pessoais, dados
pessoais sensíveis, dentre outras, conforme dispõe a norma interna de classificação da informação (as “Informações Confidenciais”). A utilização
dessas Informações Confidenciais para favorecimento próprio ou de terceiros ou, ainda, para
quaisquer outras finalidades estranhas às atividades do Grupo, é terminantemente proibida.
É dever de todos os nossos Colaboradores proteger as Informações Confidenciais do Grupo. A divulgação indevida de Informações Confidenciais
pode ocasionar riscos e danos aos nossos negócios. Se necessário, as Informações Confidenciais
somente poderão ser divulgadas mediante prévia autorização escrita do corpo diretivo e celebração de contrato de confidencialidade.
É responsabilidade de cada Colaborador acatar
às leis e normas vigentes a respeito da proteção
de Informações Confidenciais, de modo a reduzir os riscos à segurança destas informações,
protegendo-as contra roubo, dano, revelação e/
ou divulgação não autorizada. A quebra da confidencialidade e o uso impróprio de Informações
Confidenciais acarretarão a aplicação de medidas disciplinares aos Colaboradores, como, por
exemplo, demissão com a consequente rescisão
contratual, sem prejuízo das sanções previstas
na legislação vigente, nos termos de confidencialidade e contrato de trabalho celebrado entre
o Grupo e seus Colaboradores.
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5.11. PROTEÇÃO E USO DOS
ATIVOS DO GRUPO
Todos devem zelar pela preservação das instalações, materiais, recursos e equipamentos de seu ambiente de trabalho,
bem como dos demais ambientes do Grupo, devendo todos
mantê-los sempre em ordem, limpos e conservados.
Os Colaboradores deverão atuar com disciplina no cumprimento das normas internas e com responsabilidade na
utilização e guarda dos bens e ativos, tangíveis (máquinas,
imóveis, móveis, etc.) e intangíveis (propriedade intelectual,
marcas, patentes, know how, dentre outros) de propriedade
ou posse do Grupo, de clientes e/ou de outros Colaboradores.
Assim, na utilização e movimentação dos ativos do Grupo,
de clientes e/ou de outros Colaboradores nas atividades do
dia a dia, deve-se zelar pelo uso correto e pela proteção contra perda, dano, furto, uso inadequado ou ilegal. Os Colaboradores devem usar do mesmo zelo e cuidado com os bens
de propriedade do Grupo que teriam com seus próprios
bens e protegê-los do mau uso e do desvio de finalidade.
Em relação aos ativos digitais do Grupo, a fim de atender às
disposições internas e externas acerca da proteção de dados e privacidade, deverão os Colaboradores ou quaisquer
pessoas que tenham acesso aos aludidos ativos observar e
zelar pelo correto procedimento quando do tratamento, da
anonimização, obtenção de consentimento, do bloqueio de
acesso, da eliminação de dados, transferência internacional
de dados, do uso compartilhado de dados, bem como de
outras ações que impliquem qualquer modificação ou manipulação de dados, observando o disposto na política específica de privacidade e proteção de dados.
Os ativos do Grupo deverão permanecer nas instalações da
organização e não deverão ser dela retirados por nossos Colaboradores, a não ser excepcionalmente, mediante prévia
autorização escrita do setor responsável, ou quando for necessário em decorrência da própria natureza do serviço a
ser prestado pelo Colaborador. Nossos Colaboradores não
podem fazer uso dos ativos do Grupo para fins estranhos às
suas atividades profissionais ou em benefício particular e/
ou de seus familiares.
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19

5.12. PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo e por
seus Colaboradores (marcas, patentes, direitos autorais, registros de software, dentre outros) na execução de
suas atividades pertence ao Grupo (e/
ou aos clientes, conforme for o caso) e

deve ser sempre protegida e preservada por nossos Colaboradores.
Os Colaboradores também deverão
respeitar os direitos de propriedade
intelectual de terceiros, inclusive dos
clientes do Grupo.

5.13
REGISTROS
FINANCEIROS
E CONTÁBEIS
Primamos por conduzir nossos negócios com atitude, integridade e manutenção de nosso conceito de ética
e transparência. Para tanto, prezamos
por efetuar registros contábeis e financeiros de nossas atividades, tais
como balanços, livros, dentre outros,
de forma correta, precisa e com um
alto nível de qualidade técnica, de
maneira a refletir com exatidão todas
as transações do Grupo.
Nosso Grupo e nossos Colaboradores,
conforme o caso, somente poderão
aprovar e efetuar pagamentos que
estejam de acordo com a legislação
vigente, política interna do Grupo e
com os princípios éticos preconizados
neste Código. Todos os pagamentos
aprovados e efetuados deverão ser
registrados e possuir os respectivos
comprovantes, observado o disposto
em política própria.
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5.14. ATENDIMENTO À
AUDITORIA INTERNA
Necessário se faz que os colaboradores cooperem plenamente com
nossos auditores internos, durante
os trabalhos executados por estes.
Em nenhuma circunstância as informações devem ser falsificadas
ou ocultadas, e o funcionário cujas
atividades resultarem em relató-

rios financeiros falsos estará sujeito
à ação disciplinar, inclusive rescisão.
Espera-se que os prazos e as datas
agendadas, entre as áreas auditadas e
a Auditoria Interna, sejam cumpridas
com a finalidade da conclusão dos
trabalhos nas datas planejadas.

5.15. UTILIZAÇÃO DA INTERNET,
INTRANET, E-MAIL CORPORATIVO,
SENHAS E MÍDIAS SOCIAIS
O e-mail, as redes e os servidores corporativos, bem como os dados neles
armazenados, são de propriedade do
Grupo. O e-mail corporativo é disponibilizado aos nossos Colaboradores,
única e exclusivamente, para o exercício de suas atividades profissionais.
Dessa forma, as mensagens enviadas
e recebidas pelos Colaboradores por
meio do e-mail corporativo poderão
ser monitoradas pelo Grupo, respeitada a legislação aplicável.
Como disposto no item 4.10 deste documento, cada Colaborador é responsável
pela guarda e manutenção do sigilo de
suas senhas, utilizadas para acesso aos
seus e-mails corporativos, sendo vedado o seu compartilhamento, seja com
demais Colaboradores do Grupo ou
com quaisquer terceiros.
Mensagens ou troca de informações
através de mídias sociais, internet, intranet, e-mail corporativo, dentre outros meios, com conteúdo ilegal, por-

nográfico, partidário, discriminatório,
antiético ou contrário aos princípios de
ética do Grupo estão expressamente
proibidas. O conhecimento público de
mensagens com esse conteúdo poderá causar sérios e irreparáveis danos
à imagem do Grupo. Desta forma, os
Colaboradores deverão ter o máximo
cuidado na troca e transmissão de informações ou documentos.
O acesso à internet para fins exclusivamente particulares dos Colaboradores
é permitido, desde que o observado o
disposto no parágrafo anterior e realizado de forma comedida e rápida, não
podendo atrapalhar as atividades profissionais do Colaborador.
Toda divulgação de imagens, vídeos
ou informações internas do Grupo somente poderá ser feita mediante prévia
autorização escrita da Presidência do
Grupo, e em obediência à legislação vigente.
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5.16. RELACIONAMENTO COM A
MÍDIA E A IMPRENSA
Somente a Presidência do Grupo ou Colaboradores por estes devidamente autorizados, por escrito, poderão prestar declarações à imprensa envolvendo nossa organização ou dar informações sobre nossas atividades.

5.17. RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS
Independentemente da participação societária, o Grupo considera fundamental que haja tratamento igualitário, com comunicação precisa e clara, dispensado a todos os seus acionistas e investidores. Para tanto, privilegiamos a adoção
das melhores práticas de Governança Corporativa e orientamos que transações
imobiliárias ou mobiliárias entre os Colaboradores e empresas controladas pelo
Grupo obedeçam às leis e políticas internas, salvaguardando a separação entre
propriedade pessoal e gestão, evitando-se privilégios ou conflitos de interesse.

5.18. RELACIONAMENTO
COM TERCEIROS
Antes de contratarmos com terceiros, sejam eles parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, dentre outros, deverá ser observado e cumprido o processo
de Due Diligence estabelecido na Política de Due Diligence e obtidas as cotações prévias necessárias de acordo com o quanto previsto na Política de Compras do Grupo, com o objetivo de obter informações sobre a idoneidade dos
terceiros e realizar a melhor contratação para o Grupo.
As contratações realizadas pelo Grupo deverão ser sempre baseadas no resultado da Due Diligence efetuada, bem como em critérios objetivos, tais como
melhor preço, técnica, prazos, condições comerciais, não sendo admitido qualquer tipo de favorecimento e/ou vantagem indevidos ou não previstos expressamente nos correspondentes contratos firmados. Da mesma forma, não é
permitido qualquer tipo de direcionamento de contratação ou a assunção de
condições de risco para o Grupo com relação à contratação de tais terceiros.
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5.19. RELACIONAMENTO COM CLIENTES
As necessidades e expectativas de nossos clientes são nossa maior preocupação e fonte de aprimoramento de nossas atividades. Por tal motivo, esperamos de nossos Colaboradores que ajam sempre com cortesia no tratamento
de nossos clientes, com eficiência, profissionalismo e educação no seu atendimento, com o objetivo de entender e entregar a melhor solução, garantindo a
satisfação pelos serviços prestados.

5.20. RELACIONAMENTO
COM CONCORRENTES
O Grupo proíbe a prática por seus Colaboradores de condutas que violem a livre competição, incluindo, mas não se limitando a combinação de preços entre
agentes do mercado ou a venda de produtos abaixo do preço de custo (preço
predatório).
O Grupo é comprometido em promover a concorrência leal de mercado, bem
como uma cultura que privilegia as melhores práticas concorrenciais. Nossa
visão de futuro coaduna-se com a existência e consolidação de um mercado
livre, justo e aberto. Dessa forma, devemos preservar a competição justa e respeitar a legislação aplicável.
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5.21. CONFLITO DE INTERESSES
É importante que nossos Colaboradores entendam que relações pessoais
não podem influenciar, de qualquer modo, sua tomada de decisões, seja
em benefício próprio e/ou de seus familiares.
Qualquer situação que constitua um conflito, real ou potencial, entre os
interesses dos Colaboradores e os da organização representa um risco ao
profissionalismo e à ética empresarial do Grupo. Em qualquer caso onde
isso aconteça, é imprescindível que o interesse do Grupo seja sempre priorizado e preservado e, em caso de dúvida, a Área de Compliance deverá
ser consultada.
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5.22. FRAUDES, CORRUPÇÃO
E SUBORNO
Acreditamos numa relação saudável entre a organização
e a sociedade. A corrupção, em qualquer forma, prejudica
todos os aspectos da vida em sociedade. Para nós, é inconcebível a concessão ou o recebimento de pagamentos/benefícios ilegais ou indevidos com o intuito de obter quaisquer vantagens, manutenção ou facilitação de
negócios, seja em benefício próprio do Colaborador, do
Grupo, dos clientes e/ou de terceiros.
Nessa linha de preservação de nossa integridade ética, o
Grupo repudia e proíbe terminantemente o oferecimento por nossos Colaboradores de propina, suborno, pagamento sob qualquer forma (incluindo, sem limitação,
empréstimos ou fornecimento de bens ou prestação de
serviços) ou outros benefícios indevidos a órgãos públicos, agentes públicos, indivíduos particulares ou entidades privadas. Da mesma forma, não é permitido o recebimento por nossos Colaboradores de propina, suborno,
pagamento sob qualquer forma ou outros benefícios
indevidos provenientes de órgãos públicos, agentes públicos, indivíduos particulares ou entidades privadas.
Como consequência, nossos Colaboradores não deverão
dar, oferecer, prometer, exigir, aceitar ou receber qualquer tipo de vantagem ou propina a ou de quaisquer terceiros, nem que isso signifique perda de negócios para o
Grupo. O Grupo veda, ainda, a emissão de documentos
que não reflitam a realidade da transação, a contabilidade inapropriada e a transferência de fundos ao exterior
sem lastro fundamentado e declarado, como forma de
prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.
Assim, invocamos aos Colaboradores agirem de acordo com a legislação anticorrupção específica, Lei nº
12.846/2013, antissuborno, ISO 37001/2016 e demais legislações vigentes e com os princípios dispostos neste Código e na Política Anticorrupção do Grupo. Os infratores
estarão sujeitos às medidas disciplinares cabíveis, bem
como à responsabilização civil, administrativa e penal
previstas em lei.
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5.23. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO
TERRORISMO
O Grupo, juntamente com seus colaboradores, parceiros e fornecedores, compromete-se em atender e cumprir fielmente as determinações legais relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Sabe-se que certas atividades relacionadas à
construção civil apresentam risco de ocorrência, em menor ou maior
grau, de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, com
potenciais impactos financeiros, jurídicos, reputacionais ou socioambientais.
Por esse motivo, o GED adota uma Abordagem Baseada em Risco
(“ABR”) estipulada através de verificação de categorias e variáveis especificas de risco para determinar o nível de recursos para situações
que pedem ajustes ou controle reforçado. Dessa maneira, tem-se uma
gestão customizada do risco de PLD/FT e coloca-se maior concentração nas situações mais prováveis de risco.
A metodologia de análise de riscos, pautada na ISO 31000, determina
que o cliente terá um rating de risco, sendo certo que as medidas de
PLD/FT podem variar em função dos riscos específicos. A classificação
atribuída corresponde: Alto, Médio e Baixo, dependendo das variáveis
identificadas.
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5.24.
BRINDES, PRESENTES,
HOSPITALIDADES
E ENTRETENIMENTO
O oferecimento e o recebimento, por nossos Colaboradores, de qualquer
tipo de presente ou cortesia (incluindo, mas não se limitando a valores,
refeições, viagens e entretenimento) são proibidos, salvo brindes meramente promocionais e de caráter institucional, tais como canetas, camisetas, calendários, agendas, bonés, blocos de anotação e chaveiros e,
mesmo assim, desde que tais brindes não influenciem a pessoa que os
receber a conceder qualquer tipo de vantagem a quem os oferecer. Os
brindes não promocionais e/ou presentes eventualmente recebidos por
nossos Colaboradores deverão ser encaminhados à Área de Compliance
para: (ii) devolução (com carta padrão de agradecimento); ou (ii) serem
destinados a outro fim, como para organizações sem fins lucrativos, a
critério da Área de Compliance.
Ademais, são proibidos pagamentos de facilitação em nome do Grupo,
assim entendidos como quantias pagas a agentes ou órgãos públicos e
entidades ou indivíduos particulares para agilização e facilitação de procedimentos funcionais ou de rotina. Taxas de urgência ou pagamentos
afins poderão ser realizados, desde que expressamente previstos, sejam
oficiais e autorizados pela legislação vigente, sendo que os respectivos
comprovantes deverão ser devidamente arquivados e contabilizados de
forma clara, correta e precisa.
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5.25. DOAÇÕES PARA CARIDADE E/OU
PARTIDOS POLÍTICOS E PATROCÍNIO
Doações para partidos políticos ou
pessoas eletivas a cargos públicos são
proibidas de serem realizadas pelo
Grupo ou por quaisquer de seus Colaboradores, em nome do GED. Nestes
termos, estão também expressamente proibidas doações diretamente a
pessoas físicas. Somente será autorizada a doação de valores para instituições de caridade após a realização de
um processo de Due Diligence, pelo
qual a entidade candidata ao recebimento da doação e seus administra28

dores serão investigados, de forma a
ser mitigado qualquer risco relativo
ao recebimento ou oferecimento de
vantagem indevida. Da mesma forma, cada área pode indicar suas sugestões de entidades e/ou projetos, e
patrocínios somente serão autorizados após criteriosa análise e processo
de Due Diligence, garantindo o mais
elevado padrão de transparência, integridade e legalidade, e quando relativos a eventos relacionados com o
objetivo social do Grupo.

5.26. CANAL DE ÉTICA
Caso algum Colaborador tenha dúvidas e/ou deseje reportar alguma preocupação sobre o quanto disposto neste Código, este poderá
apresentá-las diretamente à Área de Compliance.
Se o Colaborador presenciar ou suspeitar de um ato ou omissão ilegal
ou antiético ou que viole ou possa violar o disposto neste Código, na
Política Anticorrupção ou nas demais normas internas do Grupo, poderá denunciar à Área de Compliance ou utilizar o canal institucional
de reporte e apoio em questões éticas do Grupo para tanto , que é o
Canal de Ética, acessível por meio dos canais:

Site: www.encalso.com.br/compliance
Site: www.damha.com.br/compliance
Email: ged@denuncieonline.com.br
Telefone: 0800-591-2420
O Grupo garante que haverá confidencialidade durante o procedimento de apuração de denúncias. Para garantir a confidencialidade
e o anonimato do denunciante, as mensagens eletrônicas e os contatos telefônicos recebidos por meio deste canal não serão rastreados ou
identificados.
Ainda, não poderá haver qualquer tipo de retaliação ou intimidação
ao Colaborador denunciante, caso este opte por se identificar. Caso o
denunciante sinta-se retaliado ou intimidado, deverá reportar tal situação diretamente à Área de Compliance, ao próprio Canal de Ética ou
a quaisquer dos membros do Comitê de Ética.
Todas as dúvidas e denúncias feitas de boa-fé serão prontamente consideradas, respondidas e, conforme for o caso, investigadas. Como medida de proteção ao denunciante e a outros envolvidos em possíveis
práticas de atos ilegais ou antiéticos, o Grupo reserva-se no direito de
não divulgar o andamento e o resultado da apuração das denúncias,
salvo quando tiver a devida autorização, concedida pelo líder da Área
de Compliance à pessoa legitimamente interessada, e depois de assinado o respectivo termo de confidencialidade.
A presidência do Grupo poderá definir eventuais exceções, bem como
regular as omissões relativas ao disposto neste item do Código.
Código de Conduta | G r u p o E n c a l s o D a m h a

29

5.27. COMITÊ DE ÉTICA
O Comitê de Ética do Grupo (o “Comitê”) será composto
por 3 (três) ou 5 (cinco) membros efetivos, sendo um deles o Presidente do Comitê, que poderá ou não acumular a
função de líder da Área de Compliance do Grupo. Os membros do Comitê terão mandatos de 2 (dois) anos, salvo o seu
Presidente, que terá um mandato de 3 (três) anos, sendo os
membros do Comitê eleitos e nomeados pela Presidência
do Grupo.
As regras para instauração de procedimentos administrativos para a investigação de denúncias, bem como as regras
de funcionamento do Comitê de Ética constam de Regimento Interno próprio.
A apuração das infrações aos dispositivos do presente Código, das normas internas ou da legislação vigente caberá ao
Comitê, mediante instauração de processo disciplinar.
As eventuais medidas disciplinares e/ou ações corretivas
a serem aplicadas, conforme o caso, serão recomendadas
pelo Comitê e aplicadas pela Presidência do GED. Em qualquer hipótese, as medidas disciplinares a serem adotadas
serão sempre baseadas nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Denúncias propositalmente falsas ou a recusa de um Colaborador em auxiliar o Comitê nas investigações das possíveis infrações também poderão acarretar a aplicação de
medidas disciplinares.

5.28. CONSEQUÊNCIAS AO
DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO
O descumprimento das orientações contidas neste Código,
nas políticas internas ou na legislação vigente pode ensejar a aplicação de medidas disciplinares aos Colaboradores
que as infringirem, tais como demissão com a consequente
rescisão contratual, conforme for o caso, sem prejuízo das
demais sanções previstas na legislação vigente e/ou nos instrumentos jurídicos relacionados, se existirem.
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5.29. VIGÊNCIA E ADESÃO
A presente Revisão D do Código entra em vigor
a partir de 10/08/2021 e assim permanecerá por
tempo indeterminado, sendo de observância
obrigatória por parte de todos os Colaboradores do Grupo, atuais e futuros. Ao receber um
exemplar desta Revisão D do Código, os Colaboradores deverão conhecer e aderir aos seus
termos.
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