MANUAL DE
CONDUTA

Consulting & Environment

MENSAGEM DA
PRESIDENTE

Sempre acreditei que as
empresas devem crescer de forma
sustentável, mantendo,
primordialmente, seus valores
éticos, morais e sociais, princípios
estes transformadores de
qualquer sociedade. E este é o
nosso papel.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE

A Hollus é uma empresa brasileira com atuação em 20 Estados.
Temos o orgulho de ter alcançado importantes e permanentes
clientes tanto âmbito público quanto privado, que nos fizeram
acumular expertise para atuar em diversos segmentos e
localidades. Não só com uma atuação abrangente, mas holística,
entregando comprovadamente soluções complexas.
Sempre prezamos pela valorização e performance de nossos
profissionais bem como na inovação, o que aos poucos, foi se
tornando o diferencial da nossa empresa e maneira com a qual
superamos as expectativas dos clientes.
A ética, transparência e compromisso sempre foram pilares
norteadores dos nossos negócios. Dessa maneira, conquistamos a
credibilidade da sociedade. Por aqui acreditamos que a imagem
de uma empresa é o reflexo de suas ações e o presente Manual de
Conduta vem justamente refletir nossos valores organizacionais e
a forma como nos relacionamos, agimos e conduzimos negócios
no dia a dia.
Este Manual foi elaborado com todo cuidado para servir de norte
para todos nossos colegas de trabalho, parceiros, fornecedores,
clientes e prestadores de serviço, por isso, será amplamente
divulgado e fará parte de todos os contratos celebrados.
É um documento que dita comportamentos a serem observados
por todos em conformidade com a Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”) e faz parte das boas práticas frente aos entes da
Administração Pública.
Desejo que façam uma boa leitura e que os conceitos de ética,
integridade e transparência aqui mencionados sejam parte do
cotidiano de vocês.
Nossos valores e Missão de todos os dias.
Atenciosamente,

Luciana Dutra
Presidente
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COMPROMISSO
EMPRESARIAL
A Hollus possui forte compromisso com comportamentos éticos e
atitudes que reforçam os Valores da Empresa.
O presente Código de Conduta Ética da Hollus tem por finalidade
esclarecer e orientar colaboradores, fornecedores, clientes,
parceiros e órgãos públicos acerca dos compromissos públicos
assumidos pela Empresa.
Os compromissos são os seguintes:
- Zelar pela imagem de Empresa sólida e confiável, que atua no
mercado de maneira honesta, justa, transparente e ética;
- Cumprir a legislação vigente;
- Praticar a concorrência de modo limpo e honesto;
- Respeitar as relações humanas, baseando-se em princípios de
igualdade e respeito à individualidade e dignidade, com
relacionamentos livres de preconceitos de toda e qualquer forma,
sejam eles por origem ou condição social, religião, gênero, cor,
etnia, idade, orientação sexual, preferências políticas, nível
hierárquico, condições físicas, ou qualquer outra forma de
discriminação.

MISSÃO

VALORES

A missão da Hollus é exceder
as expectativas dos clientes
por meio da excelência no
planejamento e execução,
crescendo de forma
sustentável e rentável. Nas
palavras da Empresa:
“Entregar resultados
auxiliando nossos clientes a
concluir seus
empreendimentos com a
qualidade, custo e prazo
desejados.”

• Pessoas: atrair e manter
profissionais de destaque em
nossas empresas;
• Ética: padrões éticos e morais
que garantem nossa
credibilidade;
• Qualidade: oferecer o máximo
de qualidade em nossos
produtos e processos;
• Inovação: desenvolver e
apresentar soluções inovadoras;
• Custos: poupar custos e
recursos sem comprometer a
qualidade;
• Responsabilidade social:
colaborar com o
desenvolvimento da sociedade
em que atuamos;
• Meio Ambiente: respeitar e
preservar o meio ambiente
sempre.

VISÃO
“Buscar um crescimento
sustentável, consolidando a
HOLLUS como uma das
melhores empresas em seu
segmento de atuação e
referência de um excelente
lugar para se trabalhar.”
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OBJETIVO
Este Manual de Conduta tem por objetivo
evidenciar os valores e princípios da Hollus
Engenharia.
Também se destina a
formalizar, dar publicidade e acessibilidade
às práticas éticas que regem os
relacionamentos internos e externos,
contribuir para o direcionamento da
atuação dos seus profissionais e reduzir a
subjetividade das interpretações para as
questões éticas e de conduta profissional,
dando maior clareza a elas.

VIGÊNCIA A QUEM ESTE
CÓDIGO SE APLICA
Este Código é válido por tempo indeterminado
e é aplicável em sua totalidade: a todos os
colaboradores da Hollus, independentemente do
nível hierárquico que ocupe, todos os grupos de
relacionamento referenciados neste documento,
tais como parceiros, fornecedores e prestadores
de serviços, conforme diretrizes detalhadas neste
documento e regras pertinentes à atuação de
cada um desses grupos junto à empresa.

POLÍTICA DE
PORTAS ABERTAS
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações,
praticamos a política “de portas abertas”. Toda e
qualquer dúvida, de colaboradores ou terceiros,
a respeito das suas disposições e aplicabilidade
deverá ser esclarecida junto aos nossos
superiores diretos, membros da Diretoria,
Comitê de Compliance, Compliance Oficcer,
responsáveis pelo departamento de Recursos
Humanos e Jurídico, sempre de forma aberta
e sincera.
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PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
RESPEITO ÀS REGULAMENTAÇÕES
Sendo a Hollus Engenharia uma organização comprometida com
Compliance, este Código, todas nossas políticas, relacionamentos
e práticas cotidianas prezam pela observância, cumprimento e
respeito à todas as leis e regulamentações nacionais e
estrangeiras (se for o caso) vigentes.
A Empresa entende que o não cumprimento da legislação ou
adoção de conduta antiética são itens que caracterizam quebra
de confiança. Portanto, infrações ao presente Código ou à
legislação, estarão sujeitas às sanções cabíveis após análise por
parte da empresa.

RESPEITO ÀS
INSTITUIÇÕES
A Hollus Engenharia respeita
todas as organizações e
empresas ligadas direta ou
indiretamente ao seu ramo de
negócio, bem como todas as
esferas
da
Administração
Pública
nacional
ou
estrangeira.

SAÚDE E
BEM-ESTAR

SEGURANÇA
DO TRABALHO

A
companhia
possui
compromisso com a saúde
de todos os colaboradores,
parceiros, fornecedores e
prestadores de serviços. A
Hollus entende que só com
a adoção de boas práticas
de saúde os processos se
tornam eficientes e que
todos os envolvidos ficam
mais satisfeitos.

As boas práticas de segurança
também são primordiais na Hollus
Engenharia. Todas as pessoas que
utilizam a estrutura ou materiais da
Empresa, sejam elas colaboradores
ou visitantes, desempenham um
papel importante na redução de
desastres ambientais, acidentes e
incidentes de trabalho e ajudam na
elevação da qualidade, por meio de
uma postura ativa e utilização de
Equipamentos
de
Proteção
Individual (EPI) adequados para as
funções exercidas.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

TRABALHO INFANTIL
E ESCRAVO
A Hollus Engenharia repudia a
utilização de trabalho análogo à
escravidão ou infantil. Por isso, busca
estabelecer relações comerciais com
instituições que compartilham dos
mesmos princípios e valores para
fornecedores, prestadores de serviço
quanto para os demais parceiros de
negócios. A Empresa exige o respeito
e a promoção dos direitos humanos
em suas atividades, ao longo de sua
cadeia produtiva e nas regiões onde
está inserida (em conformidade com
a Declaração Universal dos Direitos
Humanos).

DISCRIMINAÇÃO
A Hollus Engenharia não tolera qualquer tipo de discriminação ou
preconceito em função de gênero, origem, etnia, orientação
sexual, crença, prática religiosa, convicção política e ideológica,
classe social, necessidade especial, estado civil ou idade.
A Companhia preza e valoriza o respeito a todos os tipos de
diversidades e se compromete a oferecer oportunidades de
trabalho iguais a todos profissionais. As contratações e promoções
se darão sempre em função das qualificações e do perfil exigido
para o cargo.

ABUSO DE PODER, VIOLÊNCIA E ASSÉDIOS
Não será tolerado o abuso de poder. Também não são admitidas
atitudes que envolvam violência física ou verbal e assédio moral ou
sexual, sujeitando-se o infrator as penas legais cabíveis.
Para que fique bem claro, o abuso de poder ocorre quando um
funcionário se utiliza de suas funções ou cargo para obter ganhos
particulares, ou ainda, cometer ato ilícito.
O assédio moral ocorre mediante a exposição de pessoas à situações
humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma
repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades.
Por fim, o assédio sexual é o ato de constranger alguém com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da
sua condição de superioridade hierárquica inerente ao exercício de
emprego, cargo ou função.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A preservação do meio ambiente e a promoção de atitudes
ambientalmente sustentáveis são prioridades para nós. A
Hollus, consciente da necessidade de gestão dos recursos
naturais, trabalha para manter sua cadeia produtiva em
consonância com a legislação ambiental vigente. Para isso,
exige qualificações ambientais de seus parceiros, a fim de
conhecer melhor o relacionamento de seus fornecedores e
prestadores de serviços com o meio ambiente.

PADRÕES DE
CONDUTA
RELACIONAMENTO COM CLIENTES
A Hollus busca sempre um relacionamento
respeitoso e ético com os seus clientes, com o
objetivo de atingir os melhores resultados para
ambas as partes de maneira responsável e justa.
Além disso, não interfere nas políticas
comerciais de seus clientes e fornecedores.
A Empresa considera que a conquista da
confiança do cliente é consequência de um
trabalho sério, que não só transmita
credibilidade como também cumpra os
compromissos éticos firmados. O colaborador
e o prestador de serviços da Hollus devem ser
sempre cordiais, respeitosos e, acima de tudo,
éticos.
As particularidades de cada cliente devem ser
levadas em consideração na realização de
atendimentos personalizados; porém, isso
não deve ser confundido com abertura de
condições especiais que estejam fora das
regras definidas pelo mercado e pela
empresa.
A Companhia repudia qualquer profissional,
que obtenha ou tente obter vantagem ou
favorecimento de qualquer natureza, em
benefício pessoal ou de terceiro nas
relações comerciais com os clientes.
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PADRÕES DE CONDUTA

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
E TERCEIROS
A contratação de fornecedores pela Hollus ocorre segundo uma
análise de requisitos legais, técnicos, comerciais, éticos e de
transparência.
As contratações de um fornecedor ou terceiros ocorrem sem que
haja discriminação. Elas são pautadas pela qualidade do produto ou
serviço prestado, somado ao preço praticado pelo mercado.
Infrações ao presente Código ou à legislação, por parte de
fornecedores ou terceiros, serão analisadas pela Hollus e estarão
sujeitas às sanções cabíveis, incluindo a rescisão do contrato.
As contratações e acordos comerciais devem respeitar o sigilo e a
confidencialidade das informações, que, sempre que possível serão
partes integrantes dos contratos celebrados.
Os prestadores de serviços, como parceiros da Hollus, devem estar
em dia com as obrigações exigidas pelos conselhos regionais que
regem o exercício da profissão (Ex: CREA) e desenvolver suas
atividades sempre buscando os interesses do cliente.
A Companhia deverá denunciar quaisquer ações de fornecedores
que configurem práticas cartelizadas, reservas e concessões
indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias
ao livre mercado.

RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES
O relacionamento entre concorrentes de qualquer segmento de
mercado deve ser determinado ela ética e integridade. Não é
diferente na Hollus Engenharia. A Empresa desenvolve e promove a
concorrência justa, sempre em benefício dos consumidores e dos
interesses econômicos da sociedade.
Dessa forma, a Hollus repudia práticas de cartel e, por conseguinte,
não participa que qualquer acordo, explícito ou implícito, com
empresas concorrentes para coordenar preços, marketing,
produção de um bem ou serviço, divisão de clientes ou mercado de
atuação com objetivo de eliminar outros concorrentes ou aumentar
preços praticados no mercado.
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PADRÕES DE CONDUTA

RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO
Na Hollus Engenharia, adotamos um bom relacionamento com
todas as entidades municipais, estaduais e nacionais, tais como:
prefeituras, órgãos de licenciamento urbano e ambiental, cartórios,
agências reguladoras e autarquias.
A Empresa tem como compromisso aderir e respeitar a legislação e
políticas internas referentes ao combate à corrupção. Portanto, é
vedada a prática de prometer, oferecer ou dar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público, brasileiro ou
estrangeiro, ou a terceira pessoa a ele relacionada, no Brasil ou no
exterior.
O Código de Conduta Ética da Hollus foi elaborado levando em
consideração o disposto na Lei Anticorrupção e a empresa também
preza e cumpre suas obrigações tributárias e trabalhistas em
conformidade com a legislação nacional, de modo a evitar multas e
ações judiciais nas quais seja parte ré.
A Companhia não realiza doações a agentes públicos, candidatos,
partidos políticos ou campanhas afins, conforme proibição legal.

RELACIONAMENTO
COM O SETOR PRIVADO
A Hollus está comprometida com
as normas e diretrizes aplicáveis
que foram estabelecidas pelas
leis de combate e prevenção à
corrupção. Caso os colaboradores
recebam pedidos ou ofertas de
“pagamentos
facilitadores”,
deverão reportar imediatamente
ao seu Superior Hierárquico.

Consulting & Environment
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REGULAMENTO
INTERNO
REGRAS DE CONVIVÊNCIA
Visando garantir uma convivência profissional harmoniosa faz-se
imprescindível a orientação quanto à algumas condutas
esperadas:
1. A colaboração com a equipe de limpeza e manutenção é dever e
responsabilidade de todos;
2. Todos devem zelar pela conservação das instalações,
ferramentas, máquinas e equipamentos, incluindo os de proteção
individual ou coletiva. Deve-se também evitar perdas de tempo,
desperdício de materiais, combustíveis, água, energia elétrica,
recursos, etc. Quaisquer anormalidades devem ser informadas ao
superior ou departamento responsável pela manutenção;
3. O respeito deve estar em todas as relações interpessoais, com
seus companheiros de trabalho, superiores, clientes e/ou parceiros
de negócios da Companhia;
4. As ordens e instruções emanadas de superiores hierárquicos
devem ser respeitadas e obedecidas;
5. Para melhores resultados é fundamental que todos
desempenhem com eficiência, presteza e atenção as atribuições
designadas para suas funções, sempre solicitando, se necessário,
instruções e esclarecimentos para atingi-los;
6. Todos devem ser responsáveis e pontuais;
7. Todos os colaboradores devem prezar pela apresentação
pessoal. Nas dependências da empresa é necessário trajar-se de
forma adequada e respeitar normais de higiene e segurança;
8. Usar uniformes e todo e qualquer equipamento pessoal de
segurança individual e coletiva (EPI/EPC), adequados ao
desempenho de suas funções;
9. Usar os meios de identificação de funcionário estabelecidos
pela Companhia;
10. Instalações, equipamentos, veículos, softwares, sistemas,
telefonia e materiais de escritório, sejam eles próprios, alugados ou
arrendados são ativos e recursos da Hollus. Insumos, produtos
semiacabados e acabados também são considerados recursos da
Empresa. Todos deverão ser utilizados de maneira responsável e
de acordo com as normas estabelecidas;
11. Respeitar a cultura da Empresa.
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REGULAMENTO INTERNO

COMPORTAMENTOS REPROVÁVEIS
Certos comportamentos são inadmissíveis na Hollus Engenharia.
Praticá-los poderá acarretar sanções disciplinares ou até ensejar
uma dispensa por justa causa, ao critério da empresa. Seguem
abaixo alguns exemplos, outros poderão ser adicionados à lista
caso a Diretoria vislumbre a necessidade:
1. Insultar, mesmo que em tom de brincadeira, qualquer pessoa no
ambiente de trabalho;
2. Ser desrespeitoso, depreciativo ou descortês com qualquer
pessoa, seja ele um par, seu superior hierárquico, clientes e/ou
parceiros de negócio da Companhia ou terceiros contratados;
3. Promover arruaças, agredir ou ameaçar de agressão física ou
moral, um companheiro de trabalho, um terceiro ou fornecedor;
4. Discriminar qualquer pessoa em função de gênero, origem,
etnia, orientação sexual, crença, prática religiosa, convicção
política e ideológica, classe social, necessidade especial, estado
civil ou idade;
5. Utilizar-se de sua função ou cargo para obter vantagens ou
receber, sob qualquer forma ou pretexto, presentes ou dinheiro de
pessoas que tenham ou pretendam ter relações com a empresa;
6. Praticar assédio moral e/ou sexual em local de trabalho;
7. Praticar atos, gestos obscenos ou usar palavras de baixo calão
em ambiente de trabalho;
8. Solicitar favores pessoais a colaboradores de clientes durante o
horário de trabalho;
9. Divulgar, por qualquer meio, assunto ou fato de natureza
sigilosa e/ou privada da Companhia;
10. Utilizar informações confidenciais para benefício próprio;
11. Não contribuir para a manutenção de um local de trabalho
limpo e organizado.
12. Não zelar pela conservação das instalações, ferramentas,
máquinas e equipamentos, incluindo os de proteção individual ou
coletiva. Não evitar desperdícios de tempo, materiais,
combustíveis, água, energia elétrica, recursos etc;
13. Não acatar ordens advindas de superiores ou recusar-se a
executar o trabalho designado;
14. Ausentar-se ou atrasar-se excessivamente, sem justificativas.
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REGULAMENTO INTERNO

15. Fraudar ou tentar fraudar a marcação do cartão ponto;
16. Tratar de assuntos particulares
prejudicando a produtividade;

durante

o

trabalho,

17. Usar os telefones da companhia para tratar de assuntos
pessoais, sem autorização do superior hierárquico;
18. Utilizar smartphones, tablets e outros aparelhos similares
durante a jornada de trabalho para uso recreativo;
19. Fazer uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas nas
dependências da Companhia;
20. Fumar em locais não destinados a esta finalidade;
21. Fazer uso do porte de armas nas dependências da empresa,
mesmo que autorizado por lei;
22. Sair da empresa com qualquer tipo de material, equipamento,
objeto ou documento, pertencente à Companhia, mesmo que de
boa-fé, salvo com autorização;
23. Trazer pessoas estranhas ao desempenho dos trabalhos diários
para as dependências da Empresa sem a devida autorização;
24. Não adotar aparência pessoal e de vestuário compatíveis com
o ambiente de trabalho onde atuam;
25. Não reportar aos superiores hierárquicos relacionamentos
interpessoais entre familiares;
26. Expor a imagem, rotinas e reputação da Empresa na mídia
sem expressa autorização;
27. Exercício de atividades profissionais paralelas relacionadas ou
concorrentes ao negócio da Empresa de forma direta ou indireta
ou, ainda, ligadas a fornecedores e prestadores de serviço
contratados;
28. Copiar, transmitir ou distribuir informações da Empresa
externamente, nem utilizar materiais e conteúdo internos para
fins pessoais sem a aprovação formal da respectiva diretoria. Isso é
desrespeito à propriedade intelectual da Hollus.
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INTEGRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA
AO CONTRATO DE TRABALHO
Este Código de Conduta é parte integrante do Contrato de
Trabalho firmado entre colaboradores e a Hollus Engenharia.
Também integra os contratos celebrados entre a Empresa e
fornecedores ou terceiros prestadores de serviço. É obrigatória sua
observância e devido cumprimento. Não é permitido a ninguém a
alegação de desconhecimento das normas aqui contidas.

CONFLITOS DE
INTERESSES
Os conflitos de interesses surgem
quando interesses pessoais de
seus
colaboradores
ou
de
terceiros entram em oposição
aos interesses da Hollus, gerando
um
possível
favorecimento
particular.
O
conflito
de
interesses é um conceito que
está presente no dia a dia das
empresas, seja em suas relações
com
fornecedores,
clientes,
parceiros, órgãos públicos ou
mesmo entre os colaboradores.
Portanto, é necessário lidar com
ele
de
forma
honesta
e
transparente
para
que
os
interesses da Empresa sejam
sempre preservados.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
E PRIVILEGIADAS
A Hollus possui informações muito importantes para a
continuidade dos seus negócios. Divulgações impróprias
poderão trazer prejuízos financeiros e de imagem para a
Empresa, seus parceiros e, consequentemente, para os
colaboradores.
Logo, é fundamental garantir a confidencialidade das
informações internas e não divulgá-las sem prévia autorização,
ainda que estas não estejam marcadas como confidenciais.
Somente a Diretoria ou pessoas indicadas e orientadas por ela
estão autorizadas a falar em nome da Empresa.
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BRINDES, PRESENTES
E FAVORES
Em algumas situações podem
ocorrer a oferta ou recebimento de
brindes e presentes entre empresas,
como no período do final de ano. É
fundamental garantir a transparência
nas relações entre a Hollus e seus
fornecedores, clientes e agentes
públicos e respeitar a Política
Anticorrupção no que tange a estas
situações.
A fim de evitar expectativas de
retribuição ou favorecimento nos
relacionamentos entre a Hollus e seu
público (clientes, parceiros comerciais
e fornecedores), é proibido o
recebimento de qualquer valor
monetário, favores ou presentes,
ainda que em caráter pessoal. Tais
situações deverão ser diretamente
comunicadas ao Comitê de Ética.
Caberá
ao
Comitê
de
Ética,
necessariamente, sortear o item entre
todos os colaboradores da Empresa
e/ou subsidiária ou, ainda, doá-lo para
instituição filantrópica.

PRÁTICAS FINANCEIRAS
A Hollus Engenharia segue um sistema uniforme de escrituração
contábil, mantendo em seus livros, registros e softwares de gestão toda
e qualquer operação financeira da empresa, com o objetivo de garantir
que as obrigações tributárias sejam cumpridas em conformidade,
evitando qualquer tipo de penalidade.
É dever de todo colaborador zelar pela exatidão das informações sobre
preços, compras, vendas, fornecedores, clientes, etc. Toda e qualquer
transação financeira da companhia deve ser transparente, completa e
precisa.

EVENTOS, VIAGENS, ALMOÇOS E JANTARES DE
NEGÓCIOS PATROCINADOS POR TERCEIROS
A participação em eventos, viagens e refeições patrocinadas por
fornecedores, clientes e parceiros de negócio deverão ser comunicadas
previamente à Diretoria da Empresa para análise e decisão.
15

COMITÊ DE
COMPLIANCE
O Comitê de Compliance tem como função primordial defender
os interesses da Empresa, concentrando-se na mitigação dos
riscos de compliance.
Entende-se como “compliance” o conjunto de atividades que
visam a garantia de conformidade com as normas legais e
regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o
negócio e para as atividades da empresa.
O Comitê de Compliance será composto por colaboradores
indicados ou terceiros especialistas contratados, com poderes
deliberativos,
para
auxiliar
o
Compliance
Officer
no
gerenciamento do Programa de Compliance e tratamento das
denúncias.
Cabe ao Comitê detectar e tratar qualquer desvio ou
inconformidade que possa ocorrer, promovendo a ética e a
integridade e agregando valor aos negócios, às pessoas, às partes
interessadas e à sociedade em geral.
O Comitê também estará disponível para auxiliar dirigentes,
colaboradores e terceiros, diante de qualquer dúvida sobre
condutas esperadas, sobre como proceder nos negócios, ou ainda,
sobre como conduzir situações de conflito de interesses.

MELHORIA CONTÍNUA
A Hollus Engenharia realiza
análises
recorrentes
com
a
finalidade
de
aumentar
o
desempenho
das
atividades
internas
e
melhorar
continuadamente a adequação,
suficiência e eficácia do sistema
de compliance implementado na
companhia. A título de exemplo,
realizamos
análises
críticas
periódicas, auditorias internas e
externas e treinamentos com
todos
os
dirigentes
e
colaboradores.
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CANAL DE
DENÚNCIAS
Sempre que o colaborador ou parceiro de
negócio encontrar-se diante de uma
violação ou suspeita de violação do Código
de Conduta, das políticas internas ou de
uma lei, o fato deverá ser relatado e enviado
para o e-mail: linhaetica@holluseng.com.br
e também junto ao Canal de Denúncias
para que o Comitê de Compliance possa
investigar e tratar da questão de forma
apropriada.

DENÚNCIA ANÔNIMA
O Canal de Denúncias permite que o relato
seja feito de forma anônima caso o
denunciante se sinta mais confortável.
Entretanto, independentemente da opção
pelo anonimato, a denúncia sempre será
tratada e investigada de forma sigilosa, de
modo a proteger a identidade daquele que
realizou o relato, outros envolvidos ou
mencionados na denúncia.

DA NÃO RETALIAÇÃO
Qualquer pessoa que comunique de
boa-fé ou com base em uma convicção
razoável a violação ou suspeita de
violação de leis, políticas ou códigos de
boa conduta da Empresa, ficará
protegido contra qualquer tipo de
retaliação.

Consulting & Environment

INFORMAÇÕES E
DÚVIDAS
É recomendado que cada colaborador dedique um tempo
adequado para conhecer o conteúdo deste Código, de forma a
poder usá-lo diariamente como guia de suas ações e decisões.
Vale lembrar que o Código de Conduta não exaure os assuntos
nele tratados. Tais assuntos são detalhados nas diversas políticas e
diretrizes internas adotadas pela Companhia.
Todos esses documentos encontram-se disponíveis através
de cópias
impressas
na
Empresas
e
na
Land
Page
http://www.holluseng.com.br/compliance.
Contudo, caso ainda reste alguma dúvida sobre como proceder
diante de determinada situação ou como conduzir os negócios, o
Comitê de Compliance ou o Compiance Officer estarão
disponíveis para auxiliar no que for necessário.
Ainda, importante ressaltar que o Canal de Denúncias está
disponível para aqueles que desejarem auxílio de forma sigilosa,
sem serem identificados.

VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE
CONDUTA E DEMAIS REGRAS
A não observância deste Manual de Conduta, políticas internas,
leis nacionais e estrangeiras (se for o caso), poderá acarretar a
aplicação de medidas disciplinares que vão desde advertências
verbais até eventual rescisão contratual por justa causa ao critério
da empresa, a depender da gravidade e da reiteração dos atos.
Quando a não observância das regras ocorrer por parte de uma
parceria comercial, este descompromisso ensejará a rescisão
contratual e poderá acarretar eventual manejo de ação rescisória
ou de outras providências legais.
Ademais, vale ressaltar que diante da ocorrência de um ato de
corrupção, fraude ou suborno, caso sejam comprovados, requer
seja comunicada a situação, de forma imediata e espontânea, às
autoridades públicas.
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Termo de Recebimento e Compromisso
Declaro que recebi, li e compreendi o Manual de Conduta da
Hollus Engenharia em sua totalidade, e, livremente,
comprometo-me a seguir todas as orientações nele estabelecidas.
Estou consciente de que minha conduta deve ser pautada pelos
mais altos padrões éticos e profissionais, emanados deste Código,
e estou consciente da minha responsabilidade em respeitá-lo,
valorizá-lo e meu dever de zelar por seu cumprimento.
Entendi que quando tiver preocupações sobre a possível violação
deste Código, deverei reportá-las ao Comitê de Compliance e que
posso utilizar o Canal de Denúncias de forma anônima ou
identificada, a meu critério.
Tenho total conhecimento de que, a partir desta data, a não
observância do Código de Conduta poderá implicar na
caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da
aplicação das penalidades cabíveis, graduadas em função da
gravidade e da reiteração, ao critério da empresa.
Posto isto, este Termo de Compromisso passa a fazer parte
integrante de meu vigente Contrato de Trabalho.

_____________________________________________
Assinatura
Nome: _______________________________________
Cargo: _______________________________________
Data: _____ /______ /______

