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Código de Conduta
Programa de Integridade e Compliance da Passarelli
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Compromisso socioambiental

Cuidamos do meio ambiente, do nosso time e da sociedade! Por meio de 
ações de sustentabilidade, segurança ocupacional e atividades em prol da 
educação e cultura.

Rentabilidade

Trabalhamos em projetos que geram resultados! Por meio da análise de 
oportunidades rentáveis e da gestão de custos – sem abrir mão dos nossos 
princípios éticos.

Respeito

Tratamos as pessoas com respeito! Independentemente de suas origens, 
estilo de vida ou posição. Acreditamos no poder do aprendizado por meio 
de um ambiente diverso.

Cultura de performance 

Atuamos em alta performance! Por meio dela, entregamos os melhores 
resultados, cumprindo com o combinado e reconhecendo o desempenho 
daqueles que vão além.   

Confiança

Confiamos no nosso time! Acreditamos que a confiança e a transparência 
são o elo das relações a longo prazo.

Consciência

Fazemos o que é certo! Regemos nossas ações com responsabilidade, ética 
e integridade, sempre alinhados aos princípios éticos que regulam nosso 
Código de Conduta.

Nossos Valores
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Nosso Código de Conduta

O Código de Conduta é nosso principal guia, refletindo os princípios éticos 
e boas práticas que devem ser adotados por cada um dos funcionários 
da Passarelli. Seguindo este Código, com apoio das políticas e processos 
implementados, conseguimos oferecer um serviço de alta qualidade e 
manter a boa imagem da empresa. Por este motivo, todos os profissionais 
devem ler e compreender cada um dos assuntos abordados.  

Como utilizar esse Código?

O Código deve ser considerado como um guia de bolso. Neste sentido, 
antes de tomar alguma decisão, é necessário fazer as seguintes 
perguntas: 

1. A ação a ser tomada pode parecer inapropriada?

2. A decisão a ser tomada é ilegal ou ilícita?

3. A decisão a ser tomada pode impactar a boa imagem da Passarelli
ou a de terceiros?

Se alguma destas perguntas é respondida como afirmativa, é necessário 
consultar este código e, se existir alguma dúvida, a Passarelli disponibiliza 
Canais de Éticos para tanto.

A quem se aplica este Código?

O Código está destinado a todas as pessoas que trabalham na e para a 
Passarelli, bem como a seus fornecedores e parceiros comerciais.

Canais Éticos

Sempre que você tiver conhecimento ou vivenciar uma situação de 
dúvida, que contrarie ou pareça contrariar os princípios deste Programa 
de Integridade e Compliance, você tem à disposição os seguintes canais: 
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1. Seu gestor: como embaixador do Jeito de Ser, ele está apto a agir
de acordo com o PIPA, e apoiá-lo em situações que contrariem ou
pareçam contrariar tal Programa, esclarecendo suas dúvidas ou
mesmo dando o devido tratamento às questões conflituosas junto
ao Comitê de Compliance da empresa.

2. Gestor de Compliance: caso não possa esclarecer a situação com
seu gestor imediato, você poderá falar com o Gestor de Compliance.
Ele também está apto a dar o devido tratamento dessas questões
junto ao Comitê de Compliance.

3. Canal Ético: pode ser acessado pelo site http://www.
contatoconfidencial.com.br/passarelli, ou pelo telefone 0800-006-
6003. De qualquer maneira, sugere-se o uso do site ou telefone para
questões que não possam ser tratadas pelo seu gestor e/ou Gestor
de Compliance, enviando anonimamente sua demanda diretamente
ao Comitê de Compliance.

    Princípio de não retaliação

Acreditamos na boa-fé de qualquer pessoa que contata os Canais Éticos 
da Passarelli. Qualquer chamado será tratado com os devidos cuidados, 
respeitando os comentários e dúvidas apresentadas. É princípio da 
Passarelli não agir com retaliação aos denunciantes; uma vez que todo 
questionamento ou reclamação é válido. Caso exista desconforto em 
abrir algum chamado, existe a opção de abrir um chamado de forma 
anônima pelo site ou telefone de uma empresa terceirizada: http://
www.contatoconfidencial.com.br/passarelli ou 0800-066-6003.

Liderança Passarelli

A Passarelli treina de forma periódica a sua liderança com o propósito 
de atuar como principais embaixadores deste Código. Eles têm um papel 
fundamental na orientação e auxílio de cada um de seus profissionais 
para atender dúvidas ou avaliar possíveis desafios. É importante destacar 
que eles não estão sozinhos nestes desafios, já que eles contam com o 
apoio do Comitê de Compliance.

http://www.contatoconfidencial.com.br/passarelli
http://www.contatoconfidencial.com.br/passarelli
http://www.contatoconfidencial.com.br/passarelli
http://www.contatoconfidencial.com.br/passarelli
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     Como os líderes devem agir?

• Sendo exemplo dentro e fora da Passarelli, seguindo os princípios
descritos neste Código;

• Promovendo um ambiente de respeito;

• Ensinando e orientando proativamente seus profissionais sobre
boas práticas profissionais e éticas;

• Demandando a seus profissionais a realização de todos os
treinamentos solicitados pela Passarelli, incluindo os treinamentos
de Integridade e Compliance;

• Mantendo uma comunicação ativa e aberta com seus profissionais,
apoiando-os em caso de dúvidas;

• Informando ao Comitê de Compliance quando houver algum evento
de não conformidade aos princípios deste código ou em alguma lei
ou normativa aplicável.

Boas práticas individuais

Uma das fórmulas de como chegar à excelência deve-se à formação 
profissional de cada um do nosso time. Por este motivo, esperamos que 
todos os funcionários mantenham uma conduta apropriada tanto dentro 
quanto fora da Passarelli.

Como devemos agir?

• Assumindo a responsabilidade pelas nossas ações de forma
profissional e transparente;

• Respeitando a diversidade de opinião e debatendo qualquer
divergência com clareza, objetividade e sempre com foco na questão
principal e resolução dela;

• Repudiando a discriminação de qualquer natureza, seja raça, idade,
gênero, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação
sexual, condição econômica e fé;
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• Cuidando de toda informação sigilosa tratada pela Passarelli, sempre     
respeitando as cláusulas de confidencialidade dos contratos assinados,
assim como das leis aplicáveis;

• Direcionando imediatamente qualquer informação de evento que
possa prejudicar a imagem da Passarelli.

Pontos críticos que merecem atenção:

• Piadas e brincadeiras de mau gosto que possam ofender colegas ou
terceiros;

• Fofocas e boatos que prejudiquem a imagem de colegas, da empresa
ou terceiros, tanto pessoalmente quanto virtualmente (em redes
sociais);

• Mau uso de qualquer equipamento fornecido pela Passarelli para
seu trabalho;

• “Fazer vista grossa” sobre algum evento que possa impactar a
operação ou imagem da Passarelli.

Conformidade com as leis e regulamentos

A Passarelli se esforça para estar em conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis, por mais exigentes que sejam. Neste sentido, 
todo funcionário precisa trabalhar dentro dos parâmetros legais. Em 
caso de dúvida sobre alguma lei ou regulamento, a equipe Jurídica da 
Passarelli está à disposição para orientá-lo.

Como devemos agir?

•  Seguindo rigorosamente as leis e regulamentos aplicáveis à Passarelli,
como a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, Lei Anticorrupção,
Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Defesa da Concorrência, dentre
outras leis aplicáveis às nossas atividades e localidades onde atuamos
(ainda que não mencionadas aqui);
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• Atendendo entidades públicas ou regulatórias com devida
transparência e respeitando as leis em vigor;

• Não oferecendo nem recebendo nenhum tipo de brinde, presente,
desconto, vantagem indevida, troca de favor direto ou indireto para
agentes públicos, políticos ou relacionados, com a finalidade de
receber uma troca de benefício pessoal ou para Passarelli;

• Obedecendo Leis Trabalhistas vigentes e mantendo um
relacionamento adequado com os sindicatos;

• Colaborando com o poder público conforme a legislação;

• Prezando por um bom relacionamento com a concorrência,
proibindo qualquer prática de fixação de preços, divisão de mercado
ou clientes para a tomada de decisão estratégica;

• Respeitando seus colegas de trabalho, subordinados, líderes
e clientes, ajudando a manter o ambiente de trabalho cordial
e agradável. Isso porque não permitimos nenhum tipo de
discriminação, seja de religião, gênero, orientação sexual, raça,
classe social ou qualquer outra - assim como qualquer tipo de
desrespeito a quem quer que seja! E, em virtude da lei nº 14.457, de
21 de setembro de 2022, a CIPA tem também atribuída a si a adoção
de medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e demais
formas de violência no trabalho;

• Respeitando os Princípios Contábeis aplicados.

Pontos críticos que merecem atenção:

• Solicitações especiais por parte de clientes, do governo ou
funcionários públicos;

• Reuniões informais com concorrentes ou funcionários públicos, sem
uma agenda oficial;

• Doações a entidades públicas, que possam ou sejam configuradas
como suborno, por mais simples que sejam;

• Inspeções ou pedido de informação por parte de algum organismo
público ou do governo sem seguir os devidos procedimentos
regulatórios.
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Prevenção e controle de conflito de interesses

Conflitos de Interesses são situações nas organizações onde uma pessoa 
se encontra em dificuldade na tomada de decisão imparcial devido a 
seus interesses pessoais. Ser transparente é fundamental para a boa 
imagem da Passarelli e seus funcionários.

Como devemos agir?

• Direcionando imediatamente qualquer potencial evento de conflito
de interesses;

• Não recebendo qualquer brinde ou entretenimento oferecido que
esteja fora dos padrões estabelecidos na PL-RHU-003- Política de
Conflito de Interesses;

• Informando imediatamente aos Canais de Compliance, caso haja
algum vínculo familiar ou afetivo direta ou indiretamente ligado ao
seu trabalho e/ou à operação da Passarelli;

• Declarando qualquer investimento pessoal que possa gerar um
potencial conflito de interesses.

Ponto crítico que merece atenção:

• Comunicação de informação privilegiada.

 Não toleramos:

• O não apontamento ao Comitê de Compliance em casos de familiares
ou parceiros de relacionamentos amorosos que trabalham para
clientes, fornecedores ou concorrentes da Passarelli;

• Favores que possam comprometer a integridade pessoal ou da
Passarelli.

Respeitando a nossa sociedade e meio ambiente

A Passarelli se preocupa com o entorno onde opera. Além de ser 
uma empresa que atua em projetos que impactam positivamente na 
sociedade, ajudando a preservar o meio ambiente e promovendo mais 
saúde e bem-estar à população.  
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Como devemos agir?

• Incentivando a educação e o desenvolvimento de cada um dos
nossos profissionais;

• Resguardando a segurança física e mental de cada profissional;

• Resguardando a segurança física e mental de cada funcionário,
tanto em obras de alto como de baixo risco;

• Cuidando e respeitando o meio ambiente e comunidade do entorno
dos locais onde atuamos.

Ponto crítico que merece atenção:

• Abuso ou uso excessivo de insumos, consumo de energia e água.

Não toleramos:

• Uso inapropriado de EPIs e outros equipamentos de segurança nas
obras;

• Irregularidades dentro das obras;

• Manejo de substâncias químicas sem o devido cuidado necessário
para a não ocorrência de contaminação do solo – assim como
descarte incorreto de insumos e uso de explosivos sem os devidos
cuidados necessários;

• Desrespeito às comunidades no entorno das obras.

Protegendo os ativos da Passarelli

Os ativos da Passarelli são ferramentas fundamentais para a realização 
dos trabalhos. Por isso, todo funcionário deve cuidar dos bens da 
Passarelli. Isto inclui equipamentos, instalações, informação sigilosa, 
know-how, entre outros. 

Como devemos agir?

• Avaliando os riscos nas operações da Passarelli;

• Tratando os acionistas e investidores com devida transparência;
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• Cuidando da propriedade da Passarelli, o que inclui materiais físicos,
intelectuais e direitos autorais;

• Tratando o equipamento de trabalho com cuidado especial, dando
bom uso e conservando-o da melhor forma possível;

• Mantendo sigilo e uso apropriado da informação confidencial e
dados pessoais tratados.

Pontos críticos que merecem atenção:

• Publicação de fotos e informações da empresa em redes sociais
digitais sem a prévia autorização;

• Conversas de assuntos sigilosos da empresa em locais públicos, sem
o devido cuidado.
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