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OBJETIVO 

O objetivo deste Código de Ética e Conduta é estabelecer as regras gerais de condutas 

éticas, baseadas na legislação vigente e nas Normas Internas, visando orientar a atuação 

de todos aqueles que atuam em nome da ou para a Companhia. 

 

APLICAÇÃO 

Todos os Colaboradores devem agir com base em valores e objetivos comuns, e seguir os 

padrões éticos descritos neste Código de Ética e Conduta. Este Código de Ética e Conduta 

contempla os princípios de conduta ética mais importantes que devem orientar o cotidiano 

de todos os nossos Colaboradores e, em conjunto com os nossos princípios e as demais 

Normas Internas, são fundamentais e determinantes para o nosso sucesso. 

 

Mensagem do Presidente 

Caros Colaboradores, 

Nós, da FW Engenharia, estamos comprometidos com a ética e a integridade. 

Não pegamos atalhos, por isso, adotamos uma política de tolerância zero em 

relação ao suborno e a qualquer tipo de conduta corrupta ou anticompetitiva. 

Sabemos que para construir uma Companhia sólida, devemos trabalhar com 

consistência e responsabilidade. Este Código de Ética e Conduta representa o 

nosso comprometimento com a ética e a integridade. Ele é dedicado a todos os 

nossos Colaboradores, no Brasil e/ou no exterior, e deve servir como parâmetro 

de suas ações sempre que estiverem atuando em nome da Companhia. 

Dediquem uma parte do seu tempo para ler, com atenção, este Código de Ética 

e Conduta e tenha consciência de que cada um precisa fazer a sua parte para 

mantermos o mais alto padrão de integridade e transparência. O Programa de 

Compliance da FW Engenharia é responsabilidade de cada um de nós. 

E lembrem-se: Em caso de dúvidas, procure nosso Compliance Officer ou envie 

suas perguntas para o nosso Canal de Denúncias. 

 

Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2020. 

Presidente 
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Abrangência e Escopo 

Este Código contém regras gerais de condutas éticas, baseadas nos nossos valores e 

crenças, assim como na legislação vigente e visa orientar a atuação de todos os 

Colaboradores e aqueles que atuam em nome da Companhia, de seus Colaboradores 

internos e externos, e de todas as atividades por eles desenvolvidas, com objetivo de 

diminuir a exposição ao risco em nossos negócios. 

Estão abrangidos por este Código todos os nossos Colaboradores, fornecedores, 

consultores, agentes ou Terceiros que atuem em nome da Companhia. 

Estão indicadas, a seguir, regras gerais de conduta relativas às situações mais 

frequentemente enfrentadas no dia-a-dia da Companhia. Essas regras são obrigatórias e 

devem ser respeitadas por todos e cada um dos Colaboradores, devendo servir, também, 

como orientação para as situações que não se encontram especificamente identificadas 

neste Código. 

O desempenho de atividades no âmbito da Companhia, está condicionado à observância 

da legislação em vigor e à concordância em relação às regras e aos princípios 

estabelecidos neste Código de Ética e Conduta, que deverá ser amplamente divulgado e 

conhecido por todos aqueles que se encontram por ele abrangidos. 

 

Compromissos de Conduta 

Bens da Companhia – Utilização e Preservação 

Todos os ativos da Companhia, incluindo, mas não se limitando a informações, 

equipamentos, veículos, computadores, software, recursos, fundos, instalações, pessoal, 

devem ser usados de modo eficiente e exclusivamente e não podem ser usados para fins 

pessoais, a menos que expressamente autorizado em política específica. 

 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

Na FW Engenharia, nos empenhamos para garantir o mais alto padrão de desempenho 

ambiental, de saúde e de segurança em toda a Companhia. Não medimos esforços para 

evitar todo e qualquer tipo de acidente e doença ocupacional, em decorrência das nossas 

atividades. Exigimos o uso adequado de equipamentos e de medidas de proteção para 

todos os nossos Colaboradores. Todos os Colaboradores devem ter consciência da 

necessidade de limitar o uso de recursos escassos. A Companhia acredita que o uso 

sustentável do meio ambiente e de seus recursos são condição essencial para o 

desenvolvimento e sucesso de seu negócio, comprometendo-se a protegê-lo. 
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Relação com Concorrentes e Associados 

A Companhia apoia a concorrência leal e, por isso, todos os Colaboradores devem 

conhecer a legislação concorrencial, entendê-la e saber e como aplicar e respeitá-la em 

seu dia a dia. 

Todas as formações de Parcerias comerciais devem, além da justificativa econômica, 

possuir uma identidade de valores, crenças e compromissos com o Parceiro Comercial. 

Além disso, é vedado aos Colaboradores da Companhia praticar quaisquer condutas que 

possam, direta ou indiretamente, frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimentos 

de contratação, públicos ou privados. 

 

Fornecedores, Subcontratados e Terceiros Contratados 

Todos os fornecedores, subcontratados ou qualquer Terceiro contratado pela Companhia 

deverão ter conhecimento das normas deste Código de Ética e Conduta e comprometer-se 

com sua observância nas atividades desenvolvidas no âmbito de suas relações com a 

Companhia, por meio de um termo de aceitação e, a depender do caso, celebração de 

contrato com cláusulas específicas. 

 

Trato com Agentes Privados e Públicos 

Nossos Colaboradores e parceiros comerciais são estritamente proibidos de, direta ou 

indiretamente, prometer, oferecer ou dar vantagem indevida (pecuniária ou não) a um 

funcionário ou órgão público ou a quaisquer terceiros em nome da Companhia, incluindo 

pagamentos que se voltem a acelerar procedimentos administrativos. 

  

Processos Competitivos 

A Companhia crê que padrões éticos, qualidade, competitividade e capacidade de 

adaptação são pilares fundamentais à perpetuação do seu negócio em condições de 

mercado cada vez mais exigentes. Temos a crença de que um mercado competitivo 

pautado em padrões éticos, é capaz de propiciar o crescimento, o desenvolvimento e 

manutenção de nossas atividades. 

Fica terminantemente proibida a celebração de acordos ou entendimentos com 

concorrentes que possam restringir a concorrência. 
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Brindes, Presentes, Entretenimento, Viagens e Hospitalidades 

É vedada a oferta, pelos nossos Colaboradores e Parceiros Comerciais, de Presentes com 

valores acima de R$ 100,00 (cem reais - Valor sugerido pela CGU) para Agentes Públicos 

e Pessoas Politicamente Expostas. Adicionalmente, é vedada oferta de Presentes, 

entretenimento, viagens, refeições e hospitalidades para os Agentes Públicos durante seu 

envolvimento em processos de licitações, prorrogações de contratos, ações de 

fiscalização, pedidos de licenças e autorizações relacionados à Companhia. 

 

Contribuições para Partidos Políticos ou Campanhas Eleitorais 

Nos termos da legislação em vigor, são absolutamente proibidas toda e qualquer 

contribuição para financiamento de campanhas eleitorais. Os Colaboradores que desejem 

se candidatar para as eleições municipais, estaduais ou nacionais devem informar a Área 

de Compliance sobre suas intenções, para que este possa emitir as recomendações que 

julgar pertinentes. 

 

Conflito de Interesses e Lealdade aos Interesses Organizacionais 

É vedada a atuação, de qualquer Colaborador, em atividades que possam gerar Conflito 

de Interesse ou que interfira no desempenho de seus deveres para com a Companhia. 

Não é permitido que interesses pessoais ou familiares exerçam influência direta ou indireta 

sobre os negócios da Companhia. 

Um Conflito de Interesses poderá ocorrer quando os interesses pessoais de um 

Colaborador possam, direta ou indiretamente, divergir, confrontar ou violar os interesses 

da Companhia. Nesses casos, o Colaborador eventualmente conflitado deve comunicar 

imediatamente o Compliance Officer ou, se assim o preferir, contatar os Canais de 

Denúncia para informar qualquer Conflito que possa impedir sua participação em 

atividades ou projetos específicos. 

 

Registros Contábeis 

Todos os Registros Contábeis, incluindo mas não se limitando, a seus livros e registros 

devem representar de maneira precisa, clara, completa e com detalhamento adequado, 

todos os negócios e operações da Companhia, de acordo com as normas e regulamentos 

aplicáveis. 
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COMUNICAÇÃO 

A suspeita de qualquer atividade realizada em desacordo com a legislação vigente ou com 

este Código de Ética e Conduta e demais Normas Internas deverá ser imediatamente 

comunicada ao Comitê de Ética da Companhia, que irá apurar, de forma imparcial, os 

fatos ocorridos e adotará as medidas cabíveis conforme a legislação vigente e as demais 

regras da empresa.  

Os Colaboradores que desejarem realizar quaisquer comunicações ao Comitê de Ética 

da Companhia, poderão fazê-lo por meio de um dos seguintes canais: 

 Telefone: 0800 882 0617 

 Web: https://canaldedenuncia.com.br/fwengenharia/ 

As comunicações poderão, a critério do Colaborador, ser realizadas de maneira 

confidencial e anônima, sendo lhe garantida o anonimato. A Companhia garante a não 

retaliação aos Denunciantes de boa-fé. 

 

SANÇÕES 

Os Colaboradores que, após devida apuração e deliberação pelo Comitê de Ética, tenham 

descumprido as disposições deste Código de Ética e Conduta e das demais Normas 

Internas e Legislação em vigor, poderão ser punidos com as seguintes sanções, de acordo 

com a gravidade e repercussão de sua conduta:  

a) Advertência verbal; 

b) Advertência escrita; 

c) Suspensão, com ou sem vencimentos; e/ou 

d) Extinção do contrato. 

 

ANEXOS  

 Termo de Ciência, Adesão e Responsabilidade 

  

https://canaldedenuncia.com.br/fwengenharia/
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Anexo I - Termo de Ciência, Adesão e Responsabilidade 

 

Pelo presente Termo, .......................................................................................... 
(nome/razão social), inscrito(a) no CPF/CNPF sob nº ......................................, na qualidade 
de ................................................................................................................................... da 
FW Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda., declaro ter conhecimento dos 
termos do Código de Ética e Conduta, Normas Internas de Compliance e da legislação 
anticorrupção em vigor, e a adotar as práticas nesses instrumentos indicadas, na execução 
de minhas atividades. 
 

 

Rio de Janeiro, ____ de _____________________ de 20____. 

 

 

____________________________________________ 

 

 




