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Carta do Presidente

A condução das atividades empresariais da Invepar é orientada por
um conjunto de valores que refletem elevados padrões éticos e morais,
de forma a assegurar credibilidade e excelente reputação junto aos
mercados em que atua.

O Código de Ética e Conduta da Invepar foi implementado há
aproximadamente dois anos e, com ele, estabelecemos os principais
valores e princípios que devem nortear a conduta profissional de
nossos funcionários e dirigentes no dia a dia de suas tarefas.

Sendo o Código de Ética e Conduta a referência primária de todos
os funcionários na definição dos valores que devem ser seguidos na
condução de suas atividades com toda a sociedade, é fundamental
que ele esteja em constante evolução e aprimoramento. Sua nova
versão reforça o comprometimento da Invepar em conduzir seus
negócios de maneira sustentável, junto a todos os seus parceiros,
funcionários, fornecedores, acionistas, clientes, comunidades
e órgãos governamentais.

Por considerar o Código de Ética e Conduta um importante
instrumento na consolidação de uma cultura ética e sustentável,
a Invepar resolveu aprimorar seu conteúdo, promovendo ajustes
relevantes no teor de alguns tópicos. Esses ajustes visam,
principalmente, estabelecer regras claras sobre a conduta desejada
no relacionamento de nossos funcionários e dirigentes com governo,
empresas públicas e funcionários públicos, dentro e fora do Brasil.

Sendo assim, se faz necessária a observância, por parte de todos os
funcionários e dirigentes do grupo Invepar, das práticas exigidas neste
Código, de forma a garantir o nosso compromisso empresarial em prestar
serviços com excelência, responsabilidade e respeito a toda a sociedade.

Sempre foi política da Invepar que todos os resultados de nossas
empresas sejam atingidos dentro dos mais elevados padrões de
honestidade e integridade. Dessa forma, ratificamos a necessidade
de que todos, funcionários e dirigentes do grupo Invepar, sigam as
práticas determinadas neste Código.

Carlos Borges
Presidente do Conselho de Administração

Gustavo Rocha
Presidente
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Carta do Presidente do
Conselho de Administração
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visão

objetivos

Ser líder e referência internacional no
segmento de infraestrutura de transportes.

O Código de Ética e Conduta tem entre seus objetivos:

missão
Prover e operar infraestrutura de transportes,
com excelência na prestação de serviços e
na geração de resultados que superem as
expectativas da sociedade, clientes e acionistas.

valores
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• Pessoas e equipes;
• Honestidade;
• Responsabilidade socioambiental;
• Empreendedorismo;
• Comprometimento;
• Respeito;
• Inovação.

• Estabelecer parâmetros para a conduta nas relações
com a sociedade como um todo.
• Estabelecer princípios claros nos relacionamentos
internos e externos à empresa, posicionando-se de
forma íntegra na sociedade.
• Criar mecanismo de consulta e atuação sobre a conduta
ética necessária.
• Manter em alto nível a imagem e a reputação do grupo Invepar
como agente socioeconômico.
As ações do grupo devem ser pautadas pela observância
da ética, da moral e dos preceitos deste Código de Conduta.
O padrão de comportamento e os valores do grupo Invepar refletidos
neste Código de Conduta devem ser compartilhados por todos os
seus funcionários, Diretores do grupo, membros dos Conselhos e
prestadores de serviços, no exercício de suas funções.
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Operamos com base nas melhores práticas de
governança corporativa e valorizamos:

• Estabelecer diretrizes e parâmetros de conduta ética
para o fiel cumprimento da missão, visão e valores
do grupo Invepar.
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FUNCIONÁRIOS
PRINCÍPIOS BÁSICOS
Os princípios que norteiam o Código de Ética e Conduta do grupo
Invepar estão diretamente vinculados aos seus valores, missão
e visão, assim como aos seus objetivos. Portanto, todas as ações
devem ser baseadas em:
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ABRANGÊNCIA
A observância e a prática dos princípios éticos definidos neste Código
aplicam-se a todos os integrantes do grupo Invepar: Conselheiros,
membros de Comitês, membros da Diretoria Executiva, Diretores de
Empresas Controladas, funcionários e estagiários.

Os funcionários devem pautar suas ações pelo respeito mútuo, pelo
trabalho em equipe, pela transparência e pela prática dos valores e
princípios éticos definidos neste Código, no relacionamento interno com
fornecedores, clientes, sociedade, imprensa, concorrentes, comunidades
e órgãos governamentais, seja no Brasil ou qualquer outro país.
Não será permitido nenhum tipo de preconceito ou discriminação
em função de etnia, origem, orientação sexual, convicção política ou
religiosa e, ainda, assédio de qualquer natureza, inclusive moral e sexual.
O canal ético foi criado pela Invepar e está disponível para que todo
funcionário comunique qualquer atitude ou prática em desacordo
com este Código, que seja de seu conhecimento ou desconfiança. Toda
denúncia recebida será devidamente investigada e tratada, sendo
garantido o anonimato do denunciante. Também não haverá nenhuma
retaliação contra o denunciante.
É compromisso de todos zelar pela conservação e uso correto do
patrimônio do grupo.
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• Pessoas e equipes;
• Honestidade;
• Responsabilidade socioambiental;
• Empreendedorismo;
• Comprometimento, respeito e inovação.

As atitudes individuais devem ser orientadas para o cumprimento dos
objetivos organizacionais.
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SOCIEDADE
EMPRESAS DO GRUPO
Os relacionamentos entre as empresas do grupo
Invepar se basearão na confiança e transparência,
tendo como objetivo o desenvolvimento e a
preservação da imagem do grupo.
O debate construtivo, com a participação e o
respeito entre todos, será valorizado como forma
de construção e consolidação da cultura do grupo
Invepar.
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As empresas do grupo comprometem-se em
proporcionar um ambiente de trabalho saudável
e seguro aos seus funcionários, buscando sempre
a redução de riscos de acidentes do trabalho ou
doenças ocupacionais.
As empresas do grupo Invepar condenam o
trabalho infantil e qualquer forma de trabalho
forçado que reduza o homem à condição de
escravidão ou equivalente.

COMUNIDADE
As empresas do grupo Invepar têm como compromisso contribuir
para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais
estão inseridas, trabalhando para que os projetos promovam o
desenvolvimento local e alcancem resultados efetivos e
duradouros, fortalecendo a comunidade como agente de
sua própria transformação.
É compromisso do grupo criar canais de comunicação com as
comunidades nas regiões de influência do grupo Invepar.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Preservar o meio ambiente para as futuras gerações é um
compromisso do grupo Invepar, por meio do total respeito e
cumprimento da legislação ambiental e das obrigações regulatórias
de cada empresa do grupo.
Serão aplicadas as melhores práticas existentes e economicamente
viáveis para reduzir o consumo de recursos naturais, a geração
de resíduos, as emissões atmosféricas e de efluentes e prevenir a
poluição decorrente de nossas atividades.
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Será incentivado o fluxo natural de informações
entre as áreas e empresas do grupo, visando
ao conhecimento das boas práticas de gestão,
controles e melhoria de resultados.

Priorizamos a excelência em nossos serviços, de modo que
o valor gerado pelo grupo Invepar se reflita não somente nos
nossos acionistas e funcionários mas também tenha impacto
positivo em nossos clientes e na sociedade.
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ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

política

Todos os funcionários e empresas/terceiros que representam o grupo
Invepar devem ter o compromisso com a conformidade das leis
aplicáveis aos negócios com a administração pública, em todos os
países onde o grupo Invepar desenvolve negócios.

Campanhas ou partidos políticos não poderão ser financiados nem
apoiados institucionalmente.
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É estritamente proibido oferta de pagamento ou qualquer outro
benefício pessoal a uma autoridade ou servidor da administração
pública, direta ou indiretamente, seja na esfera Federal, Estadual ou
Municipal, em troca de qualquer tipo de vantagem ou benefício.
O relacionamento com o poder concedente terá como premissa a
responsabilidade e o espírito de colaboração.

clientes
O objetivo do grupo Invepar é superar as expectativas dos clientes,
estabelecendo parceria duradoura, baseada na ética e interesse mútuo.

código de ética e conduta grupo Invepar

código de ética e conduta grupo Invepar

Não serão admitidas práticas ilícitas, tais como, mas não se limitando
a, suborno, extorsão, corrupção e propina, em todas as suas formas.

Não será permitido o uso de recursos do grupo, tais como e-mails,
impressoras, instalações das empresas, telefones ou quaisquer outros
meios, para a divulgação de propaganda político-partidária.
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FORNECEDORES E PRESTADORES
DE SERVIÇO
As relações com os fornecedores e prestadores de serviços devem
ser pautadas pelo respeito entre as partes, profissionalismo,
transparência e integridade.
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A contratação e seleção de fornecedores e prestadores de serviços
terá como premissa básica o estabelecimento de critérios técnicos,
profissionais e éticos com o objetivo de garantir a melhor relação
custo/benefício e a otimização dos recursos.

Qualquer brinde, presente ou entretenimento deve ter um objetivo
empresarial legítimo. Dessa forma, ficam estabelecidas as seguintes regras:
• Está proibida a concessão de brindes ou presentes em dinheiro
ou equivalente;
• Está proibida a concessão de brindes, presentes ou entretenimento, desde
que sejam atendidas todas as condições abaixo:
- Não possam ser vistos ou interpretados como suborno, pagamento ou
tentativa indevida de exercer influência;
- Possuam valor comercial de até R$ 200,00 (duzentos reais). Valores
acima de R$ 200,00 devem ser formalmente justificados e aprovados,
por escrito, por 2 (dois) Diretores Invepar.
• As possíveis concessões, brindes e presentes que qualquer fornecedor,
prestador de serviço, cliente ou funcionário público possa oferecer não
podem possuir valor comercial significativo, alterar a direção da decisão
de melhor interesse para a empresa e/ou provocar benefícios para ele ou
outrem em qualquer futura operação.
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É dever das empresas do grupo Invepar buscar por fornecedores
e prestadores de serviços que respeitem os princípios éticos aqui
inseridos, sendo expressamente vedada a contratação de qualquer
fornecedor ou prestador de serviço que faça uso de mão de obra
infantil ou escrava.

BRINDES, PRESENTES E ENTRETENIMENTO

15

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
E FINANCEIRAS
A legislação, as normas e os princípios contábeis
devem sempre ser observados, por isso,
as demonstrações financeiras do grupo Invepar
devem ser precisas, completas e verdadeiras.
Todas as transações financeiras e contábeis
precisam estar devidamente registradas e
suportadas por documentação comprobatória.
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O relacionamento com a imprensa deve se pautar pelo respeito
e objetiva a preservação e valorização da imagem do grupo.
As manifestações em nome do grupo Invepar são permitidas
somente para pessoas previamente autorizadas e devem seguir
a orientação corporativa.

CONFIDENCIALIDADE
É responsabilidade de todos os integrantes do grupo Invepar zelar
pelo sigilo e confidencialidade das informações.
As informações, metodologias e tecnologias de propriedade do grupo
são confidenciais e de exclusivo uso interno.
A divulgação de qualquer dado restrito necessita ser previamente
autorizada pela Diretoria do grupo Invepar, assim como deverão ser
preservadas as tecnologias desenvolvidas internamente, inclusive se
houver quebra de vínculo com o grupo.
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Não são admitidos registros contábeis falsos ou
fictícios. É dever de todo funcionário reportar,
por meio do canal de ética, qualquer prática,
que seja de seu conhecimento ou suspeita, que
possa comprometer a veracidade dos registros
contábeis do grupo Invepar.

IMPRENSA
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CONFLITO DE INTERESSES
CONCORRÊNCIA
As iniciativas para aquisições de novos negócios deverão ser feitas
dentro dos padrões éticos, respeitando os princípios econômicos e
regulares do mercado, com base na competitividade leal e sadia com
os concorrentes.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
Todas as ações empresariais serão norteadas pelo respeito, pela
honestidade, pela responsabilidade corporativa, pela transparência,
pela equidade e pela proatividade no trato de informações de
interesse dos acionistas e da sociedade.

• Manter outros empregos ou atividades paralelas que venham
a prejudicar a sua atuação profissional ou entrar em conflito
com os interesses da Invepar;
• Obter receita proveniente de participação em sociedade ou
trabalho de qualquer natureza em que direta ou
indiretamente esteja envolvido o grupo Invepar, seus
acionistas e suas participações;
• Receber favores, em benefício próprio ou de terceiros,
de pessoas ou empresas que se relacionem com o grupo;
• Beneficiar-se ou beneficiar outrem em função de acesso
a informações privilegiadas e confidenciais.
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Não serão tolerados comentários ou disseminação de boatos com a
intenção de afetar a imagem dos concorrentes.

Todos os abrangidos por este Código devem prevenir e
eliminar eventual conflito de interesses que ocorra durante o
desenvolvimento de suas atribuições e responsabilidades, em
especial no que diz respeito a:
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EXPECTATIVA DE CONDUTA

CANAL ÉTICO

O grupo Invepar conta com o cumprimento dos itens abordados neste
Código e com um comportamento da mais elevada integridade.

O canal ético foi criado pela Invepar e está disponível para que todo
funcionário comunique qualquer atitude ou prática em desacordo
com este Código, que seja de seu conhecimento ou desconfiança.
Ele também pode ser usado para o envio de sugestões de
aprimoramento do Código de Ética e Conduta.

O conhecimento de fatos ou dados que não se harmonizem com este
Código de Ética e Conduta deve ser comunicado por meio dos canais de
denúncia disponíveis na empresa.
Toda denúncia deve ser imediatamente investigada, observado sempre o
benefício da dúvida.
Infrações ao Código serão passíveis de sanções ao(s) responsável(is).

Seguem opções para utilização do canal ético:
Web: www.canaleticogrupoinvepar.com.br
E-mail: canaletico@grupoinvepar.com.br
Telefone: 0800 721 0748

Funcionário algum sofrerá sanções sem a devida comprovação dos fatos.
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Toda informação recebida sobre violações deste Código será tratada de
forma sigilosa pelo Comitê de Ética da Invepar, composto pelo Diretor de
RH e Gestão, Gerente Executivo de Auditoria Interna e Gerente Executivo
Jurídico, de forma a resguardar a identidade de quem a forneceu.
Cabe à Diretoria Executiva do grupo Invepar zelar pela observação deste
Código, sendo também responsável por propor recomendações para o
seu aperfeiçoamento, visando a sua permanente atualização.
Quaisquer dúvidas sobre o entendimento deste Código podem ser
esclarecidas com a área de Recursos Humanos de cada empresa do grupo.

TERMO DE COMPROMISSO
Todo Conselheiro, membro de Comitês, membro de Diretoria
Executiva, Diretor de Empresa Controlada e funcionário do grupo
Invepar é responsável por conhecer, cumprir e divulgar este Código.
O Termo de Compromisso, após assinado, ficará arquivado na área de RH.
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Não ocorrerá nenhum tipo de retaliação ao funcionário que reportar atos que
não harmonizem com o Código de Conduta ou que relatar fatos considerados
irregulares, porém não o isenta de punição caso tenha envolvimento.
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Declaro que recebi, examinei e compreendi o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
DO GRUPO INVEPAR.

Declaro que recebi, examinei e compreendi o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
DO GRUPO INVEPAR.

Comprometo-me a cumpri-lo no desempenho de minhas atividades.

Comprometo-me a cumpri-lo no desempenho de minhas atividades.

Nome completo

Nome completo

Área de trabalho

Área de trabalho

Número da matrícula

Número da matrícula

Local / Data

Local / Data

Assinatura

Assinatura
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO
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