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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Em suas oito décadas de existência, a Camargo Corrêa fez história no desenvolvimento do Brasil. São mais de 500 obras de diferentes segmentos
e complexidades únicas em nosso portfólio. Participamos da construção
de quatro das cinco maiores hidrelétricas do mundo. São 3.000 km de
dutos, 2.600 km de estradas, 1.172 km de ferrovias, 214 km de metrô e
seguimos engajados na transformação do mercado com o propósito
deentregar soluções de infraestrutura sustentáveis que contribuam para
transformar a realidade das próximas gerações.
Excelência na engenharia, capacidade de inovação e responsabilidade
socioambiental apenas não bastam: para avançarmos e contribuirmos
para a transformação que queremos ver na nossa sociedade, faz-se necessária uma completa reorganização das relações público-privadas. Este
é o desejo e a necessidade da sociedade, nosso cliente final. A Camargo
Corrêa Infra acredita que não existem empresas de sucesso em sociedades que fracassam.
Para isso, é preciso disseminar uma cultura de integridade e responsabilidade para que nossos profissionais estejam não só muito bem preparados tecnicamente, mas sejam também referência em ética e transparência diante dos desafios que poderão enfrentar no seu dia a dia. Nosso
compromisso é semear junto aos nossos profissionais os valores Integridade, Transparência, Respeito, Excelência e Integração, para que levem
para dentro de suas casas, sóllidos valores como estes.
O Código de Ética e Conduta da Camargo Corrêa Infra serve como um
pilar que nos sustenta e nos fortalece na maneira com que fazemos os
nossos negócios. Todos os profissionais da Camargo Corrêa Infra, em todos os lugares e independentemente da posição ocupada, devem estar
sempre comprometidos com os mais altos padrões de integridade. Nosso compromisso pessoal é sempre fazer a coisa certa, para nós mesmos e
para a sociedade, mesmo que ninguém esteja olhando.
Utilize este Código de Ética e Conduta como seu guia em nossa empresa.
O futuro da Camargo Corrêa Infra está em suas mãos!
Presidência Camargo Corrêa Infra
Março de 2020
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OBJETIVO DO
NOSSO CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA

5

Nossa história se estende por décadas e, desde o início, estivemos preocupados em entregar aquilo que prometemos no prazo, com qualidade,
preocupação com o meio ambiente, com nossos profissionais e com a
sociedade em geral.
Uma cultura de integridade é pré-requisito para nós e a reputação da empresa está em nossas mãos.
Queremos, cada vez mais, que os clientes queiram fazer negócios conosco
porque sabem que a Camargo Corrêa Infra atua de maneira responsável,
transparente e ética.
O Código de Ética e Conduta da Camargo Corrêa Infra define como nossos
profissionais devem atuar no mercado, qual o comportamento a ser adotado
diante de situações adversas e desempenha um papel essencial para nos
ajudar a construir nossa reputação.
Todos os profissionais da Camargo Corrêa Infra, incluindo nossos acionistas,
membros do Conselho de Administração, membros dos Comitês e diretores,
em todos os lugares em que fazemos negócios e em todos os níveis, estão igualmente comprometidos para o cumprimento, na íntegra, do nosso
Código de Ética e Conduta.
Não se trata de mais uma regra. Trata-se de um compromisso pessoal de
todos os profissionais com a Integridade no dia a dia. É um compromisso em
fazer o certo, não importando as consequências. É poder contar, para nossos
familiares e amigos, com orgulho, sobre o que fazemos no dia a dia na empresa onde trabalhamos.
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1.

NOSSO PROPÓSITO
Trabalhamos duro e dentro dos mais elevados padrões éticos para
entregar soluções de infraestrutura sustentáveis que contribuam
para transformar a realidade das próximas gerações.

O que é propósito?
-É fazer parte de algo;
-Aquilo que se busca alcançar.
Para realizar este Propósito, conduzimos a Camargo Corrêa Infra de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais de Governança
Corporativa, dentre as quais destacam-se:
• Assumimos as responsabilidades que nossos cargos e funções exigem e conduzimos a Camargo Corrêa Infra com honestidade, transparência, integridade, diligência e responsabilidade.
• Adotamos – e renovamos periodicamente – normas e procedimentos de gestão de riscos, integridade, auditoria e segurança da
informação.
• Sabemos que precisamos conciliar o propósito da empresa com
o de nossas vidas, no sentido de nos tornarmos profissionais mais
realizados.
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2.

NOSSA MISSÃO

Executar de forma transparente, ética, inovadora e responsável os projetos de infraestrutura de nossos clientes, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e de
outros países onde atuamos.
O que é missão?
- Gostar daquilo que eu faço e ver progresso nisso;
- É como fazer determinada atividade.
Cientes da importância, complexidade e riscos inerentes às nossas
atividades:
• Identificamos e avaliamos os dilemas éticos, as questões de justiça
social e os riscos ambientais presentes em nossas atividades.
• Atuamos como um agente de mudança e adicionamos valor com
base em novas tecnologias e metodologias, com o objetivo de criar
condições para que cidades, regiões e países abriguem sociedades
dinâmicas, avançadas e prósperas.
• Nosso diferencial está em agir com ética e responsabilidade para
deixarmos uma marca positiva nos países onde atuamos.
• Deixamos um legado de progresso à sociedade com a infraestrutura que
implantamos. Respeitamos os valores e a cultura das diferentes regiões.
8

3.

NOSSA VISÃO
Ser referência em integridade, sustentabilidade e excelência,
gerando retorno e impacto positivo na sociedade.

O que é visão?
- É saber o que eu faço e para que eu faço determinada atividade;
- É saber para onde vamos.
Para mantermos o reconhecimento das pessoas, dos clientes e da sociedade nos mercados onde atuamos, aprimoramos continuamente:
• As relações de confiança que mantemos com nossas partes interessadas (stakeholders).
• A excelência técnica, a capacidade de inovar e competir com integridade.
• Práticas e soluções ambientais e sociais, estratégicas para todos os
nossos públicos, do cliente à comunidade.
• Os nossos processos, em busca de sermos referência em integridade
e qualidade no trabalho desenvolvido em prol da comunidade.
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4.

NOSSOS VALORES

RESPEITO. Prezamos pelo respeito às pessoas e ao meio ambiente. Agimos sempre de forma justa e correta em relação aos nossos clientes, acionistas, profissionais, fornecedores, parceiros de
negócios, governos, comunidades locais e sociedade em geral.

O que são valores?
- Tudo aquilo em que acreditamos e que se torna a base para as nossas escolhas e no nosso modo de agir.
- Valores podem ser definidos, ainda, como os princípios que guiam a
vida das pessoas ou da empresa. Os valores influenciam as atitudes e
os comportamentos.
• Não admitimos nenhuma forma de discriminação, intimidação,
agressão, exploração, assédio, desrespeito ou preconceito em
nossas obras, instalações e atividades.
• Cultivamos a diversidade e ambientes de trabalho motivadores,
respeitosos e dignos, nos quais prevalecem o espírito de cooperação e a proatividade.
• Somos cordiais em nossos relacionamentos e interações com
qualquer pessoa e em qualquer situação. Respeitamos todas as opiniões, mesmo quando há divergência.
• Asseguramos aos profissionais o exercício de suas funções em condições de saúde e segurança – objeto de permanente atenção da
Camargo Corrêa Infra –, de forma que todos os profissionais acatem as
10

diretrizes gerais de saúde preventiva e segurança, estabelecidas na Norma
de Segurança e Saúde no Trabalho e participem dos treinamentos e atividades de orientação.
• Não admitimos formas degradantes ou insalubres de trabalho, abominando o trabalho infantil, forçado e escravo.
• Não permitimos a posse de armas ou drogas ilícitas nas dependências da empresa. Bebidas alcoólicas também são proibidas, exceto em
celebrações supervisionadas e autorizadas pela direção.
• Nossa gestão de pessoas é transparente e nossos processos de seleção e contratação são conduzidos sem qualquer tipo de discriminação ou
favorecimento, garantindo igualdade de oportunidades e respeito incondicional aos direitos e à dignidade dos candidatos e profissionais.
• Não disseminamos notícias falsas (fake news), informação, material
ou conteúdo que possa ser visto como ato de discriminação, boato,
ofensa ou desrespeito.
O nosso cliente final é a sociedade. Sendo assim, o sucesso da empresa
está diretamente conectado ao progresso social.

INTEGRIDADE.
Fazemos nossa parte na transformação do mercado.
• Atendemos ao que é estabelecido na legislação onde quer que
atuemos.
- Não toleramos qualquer forma de ato ilícito ou antiético (suborno, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao
terrorismo, cartel, concorrência desleal, tráfico de influência, favorecimentos indevidos, dentre outros).
• Nossas relações com a Administração Pública e seus Agentes (incluindo Agentes Políticos) são estritamente institucionais, transparentes e realizadas de forma oficial, em conformidade com a legislação e nos termos da Norma do Sistema de Integridade e da Norma
de Interação com Agentes Públicos.
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• Não é permitida qualquer forma de doação feita pela Camargo
Corrêa Infra a partidos políticos, nem a campanhas políticas, conforme o previsto no Normativo do Sistema de Integridade. Cada profissional que deseje participar desse processo deve fazê-lo individualmente, sem envolver o nome ou os recursos da Camargo Corrêa Infra.
- Não realizamos Contribuições para Agentes Públicos e tampouco autorizamos que qualquer pessoa ou empresa as realizem
em nome da Camargo Corrêa Infra.
- Não realizamos qualquer pagamento de despesas com Agentes
Públicos.
• Patrocínios, doações e outras modalidades de apoio, além de obedecerem rigorosamente à legislação, seguem robusto procedimento de
auditoria (due diligence), de acordo com a norma interna.
• Não ofertamos ou recebemos qualquer Cortesia (brindes, presentes, viagens, ingressos para eventos esportivos ou de entretenimento,
gratificações, etc.) como forma de suborno, que possa ser assim interpretado ou, ainda, que possa afetar nosso julgamento.
• Não oferecemos ou aceitamos qualquer valor em dinheiro (espécie).
• Defendemos os princípios e a legislação de Defesa da Concorrência.
- Atuamos de forma a promover a livre concorrência, sem qualquer
tipo de relacionamento indevido com agentes públicos ou privados, clientes, concorrentes ou parceiros.
- Participamos de entidades profissionais e empresariais (associações
de classe, federações, sindicatos empresariais, dentre outros) com a
única finalidade de cooperar para o desenvolvimento do setor e
do mercado.
- Respeitamos a reputação e as opiniões dos nossos concorrentes.
- Não trocamos informações ou combinamos atos que possam ferir
os dispositivos das Leis Federais nº 12.529/2011 (Defesa da Concorrência) e nº 12.846/2013 (Lei da Empresa Limpa).
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• Nossas relações com Terceiros (parceiros de negócios, fornecedores,
prestadores de serviços, etc.) são baseadas em respeito, profissionalismo e pautadas pela legalidade.
- Orientamos e exigimos dos terceiros que ajam em conformidade
com nosso Código de Ética e Conduta para Terceiros.
- Inserimos cláusulas anticorrupção em todos os nossos contratos.
- Aplicamos procedimentos justos, robustos e transparentes nos processos de seleção, homologação, qualificação, contratação, avaliação e relacionamento com nossos terceiros.
- Nos certificamos de que os terceiros adotam políticas e procedimentos de: garantia dos direitos trabalhistas, prevenção e combate a
qualquer forma degradante de trabalho e a atos antiéticos ou ilícitos
(corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, concorrência desleal, dentre outros).
• Realizamos parcerias com o Terceiro Setor com a única finalidade de
promover ações em benefício do bem comum.
• Zelamos pela segurança das informações e dos ativos de tecnologia que estejam sob nossa custódia, bem como por todos os atos executados com nossas identificações (login) nos sistemas. O uso dos ativos
da empresa para fins pessoais é restrito ao necessário.
• Mantemos sigilo sobre informações confidenciais da empresa e não
permitimos o uso de informações privilegiadas da empresa para benefício pessoal ou de terceiros.
• Sabemos que as Inovações e patentes produzidas no ambiente de
trabalho são de propriedade da empresa, mesmo após o desligamento do profissional que participou de sua elaboração, e que devem ser
tratadas com confidencialidade.
• Aplicamos medidas disciplinares aos profissionais que não cumprirem com os preceitos estabelecidos pela Camargo Corrêa Infra, seja
por violação dos padrões éticos da empresa ou por não cumprimento das previsões deste Código e demais normativos corporativos, conforme a Norma de Medidas Disciplinares.
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• Denunciamos comportamentos desonestos, antiéticos ou que
prejudiquem alguém – inclusive assédio moral ou sexual.
• Zelamos pela imagem da empresa.
• Fazemos sempre a coisa certa em todas as situações, mesmo que
ninguém esteja olhando.
• Garantimos a proteção dos dados pessoais de nossos colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores, tendo como fundamento as
legislações que regulamentam a Proteção de Dados nos países onde
atuamos.

TRANSPARÊNCIA.
Nossas atitudes de todos os dias constroem confiança.
• Prestamos contas de nossas atividades e resultados por meio de
relatórios, declarações, demonstrações e comunicados que refletem
com precisão, clareza e sem artifícios a realidade da administração, das
finanças e demais resultados da empresa.
• Cooperamos inteiramente em processos de investigação conduzidos por autoridades e/ou auditorias.
• Em nenhuma situação ou por nenhum motivo, colocamos interesses pessoais ou de terceiros acima dos interesses legítimos da empresa, de suas
partes interessadas (stakeholders) e da sociedade, conforme a Norma de Conflito de Interesses.
• As relações com os acionistas são baseadas nas melhores práticas de
Governança Corporativa.
• As interações que mantemos com a mídia são independentes e transparentes e são centralizadas pela área de comunicação; agimos de acordo com os valores da empresa e não confundimos o dever de informar
a opinião pública com ações de marketing e de publicidade.
• Disseminamos os valores da Camargo Corrêa Infra de diversas formas; dentre elas, emitimos, com regularidade, comunicados sobre temas de Integridade.
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EXCELÊNCIA.
Segurança, inovação e competência técnica norteiam nossas ações.
• Nos mantemos atualizados sobre métodos, tecnologias e conhecimentos relativos às nossas atividades.
• Asseguramos a qualidade de nossas soluções e serviços, bem como
sua conformidade com a legislação vigente.
• Zelamos pelos ativos da empresa, de clientes ou terceiros: cada
profissional é responsável pelo uso correto e guarda dos bens e ativos
que fazem parte de seu trabalho, direta ou indiretamente.
• Implementamos Regras de Ouro de Segurança e Socioambientais,
no sentido de garantir que as atividades da empresa sejam executadas
com os mais altos padrões de segurança do trabalho, sempre respeitando o meio ambiente.

INTEGRAÇÃO.
Conectados interna e externamente somos mais fortes.
• Desenvolvemos redes de colaboração com nossas partes interessadas
(stakeholders) baseadas no compartilhamento de valores visando o
bem comum.
- Atendemos a todos com acolhimento, profissionalismo, transparência e eficiência, tendo em vista suas expectativas e necessidades.
- Fornecemos – de forma correta, clara e objetiva – as informações
que eles necessitam para tomar decisões esclarecidas sobre os
negócios que realizam com a empresa.
• Realizamos treinamentos periódicos visando capacitar e conscientizar nossos profissionais e terceiros.
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LINHA ÉTICA e OUVIDORIA
Todos estamos sujeitos a passar por um ou mais dilemas éticos e controversos em
nosso dia a dia. Sempre que isso ocorrer, pergunte a si mesmo:
Algum fato ou decisão que presenciei está de acordo com as leis, políticas, normas e/
ou valores (pessoais e da empresa)?
Caso a reflexão para esta pergunta lhe gere um desconforto, temos os canais de Linha
Ética e Ouvidoria disponíveis para qualquer pessoa ou empresa que queira:
a) Linha Ética: Comunicar violações – ou suspeitas de violações – à legislação ou
às diretrizes da Camargo Corrêa Infra (Código de Ética e Conduta, Políticas, Normas
e Procedimentos).
b) Ouvidoria: Pedir orientações, realizar reclamações, enviar elogios e sugestões.
Os principais meios de acesso à Linha Ética e à Ouvidoria são:
Linha Ética: Brasil (0800 880 1887), Colômbia, 005800 7000 1230)
- Email: linhaetica.ccinfra@tmf-group.com
- Site: http://www.camargocorreainfra.com/linha-etica
Ouvidoria: Brasil (0800 880 1809), Colômbia, 005800 7000 1230)
- Email: ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com
- Site: http://www.camargocorreainfra.com/ouvidoria
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O anonimato e o sigilo das informações recebidas são garantidos e a Camargo Corrêa Infra não tolera qualquer ato de retaliação ou punição contra profissional ou
terceiro que efetue denúncias de boa-fé.

ANEXO A
Declaração de Ciência, Aceite e Compromisso com o Código de Ética e
Conduta Camargo Corrêa Infra.
Declaro nesta data que:
1. Recebi, li e compreendi as diretrizes do Código de Ética e Conduta
Camargo Corrêa Infra.
2. Não estou envolvido(a) em qualquer situação que caracterize um
Conflito de Interesses real ou aparente (presumido) em relação ao Código e às atividades da Camargo Corrêa Infra.
3. Concordo em informar imediatamente à empresa por meio de meu
gestor imediato e/ou à Linha Ética qualquer situação que viole as diretrizes do Código e/ou dos demais instrumentos normativos que o complementam.

Nome: _____________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________
CF: ________________________________________________________
Área: ______________________________________________________
Data: ______________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
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