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1
A EBP BRASIL tem o compromisso de prover serviços da mais alta 
competência e credibilidade técnica aos seus clientes, com o objetivo de 
desenvolver e implementar soluções inovadoras, ambientalmente 
seguras e economicamente viáveis em todos os projetos executados. 

O comprometimento de nossos colaboradores com estas premissas, 
deve ser pautado pela melhor conduta profissional, uma vez que o 
ambiente de trabalho é um local compartilhado com colegas, clientes e 
fornecedores. 

O respeito é fundamental para que todos se sintam bem e em segurança.

Sendo assim, é necessário evitar atitudes que possam interferir no bem-
estar das pessoas. 

Desse modo a EBP BRASIL espera e conta que seus colaboradores 
desempenhem suas atividades com excelência e dentro das normas 
determinadas em um ambiente seguro, além de manter o respeito, 
profissionalismo e educação com todos os colegas de trabalho, clientes e 
fornecedores.

OBJETIVOS
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2
2.1. Organizacionais
Missão

Visão

Valores

Prover como especialistas em meio ambiente, soluções sustentáveis para 
o desenvolvimento e benefício dos clientes, da sociedade e de nossos 
colaboradores.

Ser a referência em nossa área de atuação e reconhecidos pela 
qualidade, competência e eficiência em nossas atividades.
Nossos colaboradores devem estar comprometidos com uma conduta 
voltada aos valores da EBP BRASIL, tanto dentro do ambiente de 
trabalho quanto no relacionamento com clientes e fornecedores.

Foco no Cliente
Desenvolvemos o nosso trabalho com foco na necessidade dos nossos 
clientes. A qualidade de nossos serviços está baseada na alta 
capacidade técnica, prática e inovadora de nossa equipe.

Transparência
Incentivamos uma cultura de transparência e confiança mútua, tanto 
internamente, quanto na cooperação com os nossos clientes e parceiros. 
Atuamos de acordo com os mais altos padrões éticos. Comunicamo-nos 
de maneira construtiva e direta.

Desenvolvimento
Delegamos responsabilidades, a fim de desenvolver a capacidade de 
liderança da nossa equipe. Fomentamos uma política de atração e 
retenção de talentos, valorizando pessoal e profissionalmente nossos 
colaboradores.

Cooperação
Pensamos, atuamos e cooperamos como uma só empresa, a fim de focar 
a nossa energia nos projetos, clientes e demandas do mercado. 
Decidimos em equipe, promovendo a criatividade e a livre troca de ideias 
envolvendo conhecimentos e experiências multidisciplinares.

PRINCÍPIOS
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2
2.2. Anticorrupção
A EBP BRASIL é uma empresa comprometida com a legalidade e a 
transparência, defensora de todas as formas de combate à corrupção, 
desempenhando suas atividades com rígida observância aos preceitos 
morais, éticos e legais perante seus clientes, fornecedores, 
colaboradores, parceiros e especialmente, perante a Administração 
Pública em todos os seus níveis de atuação.

Nenhum ato de ilegalidade e corrupção será tolerado, seja de forma ativa 
ou passiva e todos os colaboradores, administradores, fornecedores e 
parceiros assumem o compromisso de cumprimento rigoroso de toda a 
legislação aplicável, em especial às leis de combate à corrupção, 
incluindo-se, mas não se limitando, a Lei 12.846/2013 e Decreto nº 
8.420/2015.

Os colaboradores, administradores, fornecedores e parceiros que agirem 
em nome ou em prol da EBP BRASIL, deverão destinar especial atenção 
ao tratamento dispensado a agentes públicos e não poderá, em nenhuma 
hipótese, oferecer, prometer ou aceitar promessa, vantagem ou 
tratamento especial, nem mesmo o oferecimento ou recebimento de 
presentes a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.

Mantemos uma relação formal e institucional com os diferentes entes 
públicos e não admitimos qualquer desvio de conduta de quem quer que 
seja nesse sentido. A mesma prática adotamos em relação a instituições 
privadas, clientes e parceiros.

PRINCÍPIOS
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3
A EBP BRASIL garante a todos os seus colaboradores ambiente 
adequado de trabalho e valoriza a preservação da integridade física e 
psíquica de todos que trabalham sob sua responsabilidade. 

É responsabilidade dos colaboradores e terceiros cumprirem com as 
normas e procedimentos de segurança para a realização de suas 
atividades profissionais.

Onde exigido o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) nas 
dependências da 
EBP BRASIL e de seus clientes, o mesmo deve ser utilizado respeitando 
tanto a sinalização quanto as orientações locais.

Os EPI's devem ser utilizados apenas no horário de trabalho e para a 
finalidade a que se destinam. Os colaboradores são responsáveis por 
manter os EPI´s limpos e conservados.

Comunicar imediatamente a área de Segurança em caso de necessidade 
de compra ou substituição dos itens.

SAÚDE, 
SEGURANÇA 
E MEIO AMBIENTE

SSMA
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4
4.1. Confidencialidade e Segurança 
       das Informações
Todas as informações que não sejam de domínio público e que tenham 
sido obtidas pelo fato de trabalhar ou colaborar com a EBP BRASIL, são 
consideradas informações sigilosas e deverão ser tratadas como 
informações estritamente confidenciais, sendo proibido o uso ou a 
revelação a terceiros, observadas as demais disposições deste código de 
conduta. 

O colaborador que, por sua atividade, tenha acesso aos dados de 
clientes, compromete-se a mantê-los sob a mais estrita confidencialidade, 
respeitando o termo de confidencialidade assinado no ato do contrato de 
trabalho. 

O colaborador não poderá revelar ou utilizar as informações 
confidenciais, a qualquer tempo e para qualquer fim, que não para o 
estrito cumprimento das suas obrigações perante às empresas. O 
colaborador não poderá publicar nomes ou referenciar clientes em meios 
de comunicação e/ou redes sociais públicas, exceto artigos publicados 
com o cliente ou com a anuência do mesmo.

Em caso de descumprimento dos compromissos previstos neste capítulo, 
o colaborador está sujeito à penalidade, proporcional a gravidade da 
infração, inclusive a demissão por justa causa, nos termos do artigo 482, 
alíneas “b”, “c”, “e” e “g” da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

As obrigações de sigilo e confidencialidade previstas neste código de 
conduta entrarão em vigor na data de assinatura do contrato de trabalho 
e assim permanecerão válidas e exigíveis por todo seu período, 
estendendo-se após seu término quando trata-se de contrato por prazo 
indeterminado, até que se permita expressamente a exoneração deste 
dever ou o objeto da confidencialidade cair em domínio público.

CONFIDENCIALIDADE
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4.2. Informações Pessoais - Lei Geral
       de Proteção de Dados

4.3. Política da tecnologia da informação

As informações pessoais sejam aquelas pertencentes a colaboradores 
internos ou recebidos de terceiros, em razão das operações e rotinas de 
trabalho, devem ser tratadas e armazenadas em consonância à 
legislação brasileira, inclusive no tocante às diretrizes previstas na Lei nº 
13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”), sendo certo que devem 
ser verificados e respeitados todos os tipos de dados previstos na 
legislação aplicável, conforme cada caso concreto em questão (inclusive 
com condutas para tornar os dados anônimos, caso exigido por lei e/ou 
se fizer necessário).

A EBP BRASIL iniciou o processo de adequação em 2020 adotando 
metodologias e procedimentos para assegurar que os dados pessoais 
serão armazenados e tratados em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados, sendo que os funcionários que tenham acesso a tais 
informações devem observar as obrigações específicas de seus 
respectivos cargos. 

Todo e qualquer questionamento dos funcionários sobre o tratamento e 
armazenamento de informações pessoais devem ser dirigidas e 
esclarecidas pelo Responsável pela Proteção de Dados. 

4
CONFIDENCIALIDADE
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A EBP BRASIL estabeleceu e mantém uma Política de Segurança da 
Informação que complementa, nesta questão, este código de conduta.

É necessária a atenta leitura e cumprimento da Política de Segurança da 
Informação.

Clique  para acessar a Política de TI:  aqui

http://intranet/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=2144
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5.1. Trabalho Infantil

5.2. Assédio e Discriminação

5.2. Relacionamento Afetivo

O trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças de 
sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu 
desenvolvimento físico e mental.

A EBP BRASIL não pratica, não concorda e não estimula o trabalho 
realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de 
admissão ao emprego estabelecida no Brasil e em outros países. A EBP 
BRASIL exige que seus fornecedores de produtos e serviços, adotem a 
mesma política contra o trabalho infantil.

A EBP BRASIL não se envolve ou apoia a discriminação na contratação, 
remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de 
contrato ou aposentadoria, com base em raça, classe social, 
nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a 
sindicato, afiliação política ou idade.

A EBP BRASIL não interfere com o exercício dos direitos dos 
colaboradores em observar preceitos ou práticas nos quais creem.

Não é permitida a conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e 
atitudes, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física dos 
colaboradores no exercício de suas funções.

A EBP BRASIL respeita a vida particular dos seus colaboradores e 
acredita que o relacionamento afetivo pode ser conduzido pelos 
envolvidos de modo a não interferir ou influenciar as posturas 
profissionais.

Deste modo, o relacionamento entre colaboradores é aceito desde que 
não haja relação de subordinação entre eles ou em situações com 
conflitos de interesses, mantendo a postura e discrição essenciais no 
ambiente de trabalho.

RELAÇÕES
PROFISSIONAIS
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5
5.4. Postura

5.5. Trabalho em Domicílio

Pessoa que realiza trabalho para a EBP BRASIL sob contrato direto ou 
indireto, em local outro que não seja a instalação da empresa, em troca 
de remuneração, e que resulte no fornecimento de um produto ou 
serviço, independentemente de quem fornece os equipamentos, ou 
outros insumos usados. 

A EBP BRASIL oferece as melhores instalações de escritório para o 
desempenho do trabalho. A EBP BRASIL também dispõe de 
infraestrutura necessária para operacionalizar, quando necessário, 
trabalhos em outros locais, incluindo domicílio.

RELAÇÕES
PROFISSIONAIS
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Não é permitido nas dependências da EBP BRASIL, CLIENTES e 
FORNECEDORES:

Ÿ Uso do espaço e/ou tempo de trabalho para a comercialização de 
produto ou serviço de natureza pessoal;

Ÿ Apresentar-se embriagado ou sob efeito de drogas;

Ÿ Acesso a redes sociais, sites e aplicativos que não tenham relação 
direta com o trabalho, em período que possa prejudicar o desempenho 
do trabalho. Consulte a  para esclarecimentos;

Ÿ Uso de recursos da empresa (Ex: veículo, celulares, notebooks, 
escritório, entre outros) para fins diferentes daqueles estabelecidos pelo 
gestor;

Ÿ Divulgação de qualquer informação da EBP BRASIL para não 
colaboradores, exceto informações públicas.

Ÿ Fora das dependências e em atividades não relacionadas ao serviço:

Ÿ Não utilizar crachá e uniforme da EBP BRASIL após término da jornada 
de trabalho em qualquer atividade que não seja relacionada ou definida 
aos serviços da empresa.

Política de TI

http://intranet/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=2144
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5.6. Fornecedores
Os fornecedores da EBP BRASIL são importantes na execução dos 
negócios, devendo, no entanto, agirem com honestidade e integridade na 
condução dos contratos firmados e serviços realizados, assegurando a 
ética na preservação da confidencialidade das informações fornecidas 
pela empresa sobre seus negócios e clientes.

A EBP BRASIL age norteada por valores éticos, que garantem práticas 
de seleção por competência e negociação com seus fornecedores, sem 
privilégios ou discriminação de qualquer natureza.
Buscamos parceiros que sejam compatíveis com os nossos padrões 
éticos, estabelecendo transparência na contratação e relação com os 
fornecedores.

Os relacionamentos comerciais devem ser estabelecidos com empresas 
que respeitem a legislação trabalhista e ambiental e não façam uso de 
trabalho infantil.

O recebimento de quaisquer vantagens, presentes ou privilégios, nas 
compras de materiais ou outros serviços não é aceito, exceto no caso de 
brindes institucionais. Maiores detalhes na área de “Compliance” da 
intranet.

Insinuações ou tentativas de oferecimento de qualquer vantagem devem 
ser comunicadas ao superior imediato da EBP BRASIL.

RELAÇÕES
PROFISSIONAIS

11



5
5.7. Clientes
A EBP BRASIL está comprometida em satisfazer e antecipar 
continuamente as necessidades de seus clientes, superando 
expectativas e proporcionando uma excelente experiência em termos de 
qualidade, agilidade e confiabilidade.

A relação com os clientes deve ser pautada nas boas práticas 
comerciais, atitudes éticas e zelo nas informações e ser pautada nos 
seguintes princípios:

Ÿ Clareza na divulgação dos nossos serviços;
Ÿ Respeito mútuo e honestidade;
Ÿ Observância das leis;
Ÿ Cumprimento dos compromissos assumidos.

Todos os colaboradores devem adotar postura respeitosa frente as 
posições e opiniões dos clientes.

É de sua responsabilidade, ao ser acionado por um cliente, atendê-lo 
bem, ouvindo atentamente às solicitações, ainda que seja para o 
encaminhamento para outra área responsável.

Nas dependências dos Clientes, os colaboradores da EBP BRASIL 
devem:

Espera-se que todos os colaboradores tenham consciência da 
importância da sua imagem e comportamento e como sua atuação e 
comportamento tem reflexos na reputação da 
EBP BRASIL.

Ÿ Seguir as orientações dos mesmos quanto aos procedimentos de 
segurança;

Ÿ Estarem identificados;
Ÿ Atender aos requisitos de conduta apresentados pelo Cliente.

RELAÇÕES
PROFISSIONAIS
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5.8. Concorrentes

5.9. Imprensa

5.10. Terceiros (Prestadores de Serviços)

A EBP BRASIL tem como princípio ético o exercício da concorrência leal 
e justa, tratando os seus concorrentes com o devido respeito, sendo 
assim, não se admitem ações que possam difamar a sua imagem.

Acreditamos em uma concorrência leal e mantemos uma relação 
profissional e de respeito com nossos concorrentes.

Todo e qualquer pedido de informação/solicitação por parte dos 
concorrentes, somente poderá ser atendida após aprovação da Direção 
da EBP BRASIL.

Com o objetivo de evitar a divulgação de informações indevidas ou 
incorretas, apenas os membros da Diretoria da EBP BRASIL estão 
previamente autorizados a falar em nome da 
EBP BRASIL.

Os colaboradores terceirizados são tratados com o mesmo respeito e 
cortesia e com base nos mesmos princípios éticos aplicados a todos os 
demais colaboradores.

A difusão deste Código de Conduta entre os terceiros é responsabilidade 
da EBP BRASIL e seu cumprimento é obrigação dos prestadores de 
serviço.

RELAÇÕES
PROFISSIONAIS
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6
Configura-se conflito de interesse quando, por conta de um interesse 
próprio ou de terceiro, um funcionário pode ser influenciado a agir 
contrariando os interesses, procedimentos e os princípios da empresa, 
tomando uma decisão inapropriada ou deixando de cumprir alguma de 
suas responsabilidades profissionais. São situações onde a decisão e/ou 
atitude da pessoa esteja talvez distorcida em favor de outros interesses, 
próprios ou de terceiros e em detrimento dos interesses, procedimentos e 
princípios da organização.

Desse modo:

Ÿ É proibido que qualquer tipo de negociação com terceiros seja 
influenciada pelo recebimento ou promessa de qualquer tipo de 
vantagem pessoal, assim como o oferecimento de vantagens para 
obtenção ou retenção de negócios;

Ÿ Não é permitido utilizar o nome da EBP BRASIL para obtenção de 
qualquer vantagem pessoal;

Ÿ Não será permitida influência pessoal para qualquer decisão de 
contratação, em qualquer nível;

Ÿ Não é permitida a realização de qualquer trabalho externo a 
concorrentes, fornecedores ou clientes e a transferência de 
conhecimentos e métodos utilizados a terceiros.

Eventual situação de conflito de interesse identificado pelo colaborador 
deverá ser comunicada ao Comitê de Compliance para a avaliação da 
situação e adoção de possíveis providências.

CONFLITOS 
DE INTERESSES 
PESSOAIS
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Denúncia

15

A EBP BRASIL dispõe de um Canal de Denúncia e pessoas nomeadas 
para recebimento de denúncias por meio dos relatos de colaboradores, 
clientes ou fornecedores que possam prestar as devidas informações 
para a EBP BRASIL. Estes canais têm como objetivo identificar eventuais 
situações de desvios das disposições deste documento e tratá-los para 
assegurar que tais desvios de conduta não se repitam.

O Canal de Denúncia está disponível no  da EBP BRASIL, com a 
opção de envio anônimo. 

As informações serão tratadas por um grupo de colaborares nomeados 
pela EBP Global e tratadas de forma confidencial, durante a investigação 
até a sua conclusão, inclusive sobre uma eventual aplicação de sanção 
aos envolvidos.

Caso o colaborador deseje relatar pessoalmente, escolher e entrar em 
contato com uma das pessoas indicadas na intranet, na área de 
“Compliance”.

website

https://www.ebpbrasil.com.br/pt-br/empresa/codigo-de-conduta
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Havendo rescisão de contrato de trabalho, é dever do colaborador, 
devolver imediatamente todos os itens concedidos pela empresa, tais 
como, crachá de identificação e acesso, uniformes, celulares, notebooks, 
ferramentas e qualquer outro material que esteja em seu poder.

Caso seja devolvido material danificado ou faltante, o valor de referência 
poderá ser descontado na rescisão.

Rescisão de contrato
de trabalho

16
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Termo de 
compromisso

17

A assinatura do Termo de Compromisso integrante deste CÓDIGO DE 
CONDUTA é expressão do livre consentimento e concordância no 
cumprimento desses princípios.

Clique  para confirmar ciência do conteúdo deste documentoaqui

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aKfjsqWTcUGDENL9qUZTKIu_YSiJbXhDjDpwzOzXPXpUNVVKNllJVzVHSzlMRjUxUFBaOE1LQUw3Ni4u
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