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OBJETIVO
O presente Código de Ética visa estabelecer regras gerais de condutas éticas,
pautadas em seus valores e crenças, bem como pela legislação vigente,
tendo em vista orientar a atuação de seus colaboradores e de todos aqueles
que atuam em nome da Quebec Engenharia, suas empresas subsidiárias ou
empresas controladas.
A empresa tem o compromisso de defender esses preceitos, mantendo uma postura responsável, ética, transparente e de respeito mútuo entre colaboradores,
clientes, consorciados e fornecedores, fortalecendo sua filosofia institucional, sua
missão, conduta, valores e políticas.
Missão
Contribuir para a realização de projetos bem-sucedidos com impacto
positivo na sociedade.
Visão
Ser referência, ser reconhecida por valores positivos, ser sustentável.
Valores
seja ético - não furte, não engane, não omita. Numa situação difícil tenha a
coragem de fazer aquilo que considera o certo.
seja transparente - aja com o próximo como gostaria que fosse com você.
Não permita que a vaidade prevaleça sobre o bom senso.
seja comprometido - conserve e zele pelo bom funcionamento dos bens da
empresa. Precisa tomar providências, tome-as sem perda de tempo.
Tratou, cumpra. começou, termine. Errou, conserte. Fez, assuma.
seja resiliente - suporte, reaja, não perca o controle, seja flexível e tenha
serenidade para enfrentar as dificuldades.
trabalhe com segurança e excelência - ao executar, defina seu objetivo, faça-o
sempre bem feito, no menor tempo ao mais baixo custo. Em qualquer situação,
coloque a sua segurança e a do próximo em primeiro lugar e sempre respeite
o meio ambiente.
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Compliance
A área de compliance está vinculada ao mais alto nível hierárquico da organização, atuando com autoridade, acesso direto e imediato à Direção para relatar
qualquer questão relacionada ao assunto ou ao adequado funcionamento do
Sistema de Gestão Integrado.
O não cumprimento dos requisitos aqui mencionados poderá resultar em ações
disciplinares previstas em lei e nos procedimentos internos.
Combate à corrupção e ao suborno
A Quebec Engenharia se compromete a cumprir integralmente toda e qualquer
legislação pertinente à prática de combate ao suborno dentro da organização.
Encoraja todos os seus colaboradores, parceiros de negócios e a sociedade em
geral a relatar quaisquer preocupações relativas à possível prática de suborno,
com base na boa-fé, ou em uma razoável convicção na confiança, sem medo
de represália dentro do ambiente organizacional.
Garante que toda denúncia seja investigada, mantendo uma função independente de compliance antissuborno eficiente, cumprindo todos os requisitos do
Sistema de Gestão Integrado. A confirmação da prática ilegal resulta em ações
disciplinares e legais contra os infratores.
Política não discriminatória
Todos os colaboradores, independentemente de relações de hierarquia e subordinação devem tratar e ser tratados com respeito e conformidade com os padrões aqui descritos e os definidos pelo Manual de Compliance da Quebec,
agindo dentro dos princípios da legalidade, ética, profissionalismo, honestidade
e respeito mútuo.
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É expressamente vedado a prática de qualquer conduta que caracterize situações de assédio moral ou sexual, ameaças, intimidações, violência física ou
verbal, discriminação, seja ela por etnia, orientação sexual, religião, estado
civil, deficiência física, idade, etc.
A prática de quaisquer das condutas descritas acima não é tolerada, sujeitando
o responsável às sanções previstas nas políticas da Quebec Engenharia, bem
como cíveis, penais e criminais cabíveis.
Clientes
A Quebec Engenharia executa seus serviços de maneira adequada, buscando
superar e atender às necessidades e expectativas de seus clientes, trabalhando
com qualidade, responsabilidade social e ambiental, de forma segura e rentável, melhorando continuamente o Sistema de Gestão Integrado.
Está comprometida em atender seus clientes sempre a tempo e modo, de
maneira respeitosa, cortês, eficiente e imparcial, respeitando seus direitos,
filosofias, missões, princípios, políticas e valores.
Colaboradores
A Quebec Engenharia visa promover e incentivar um ambiente de trabalho
sadio, que valoriza o ser humano e o seu bem-estar pessoal, propiciando a
confiança, o respeito e o estímulo às inovações e ao desenvolvimento profissional.
Está consciente de que todas as áreas e setores têm sua importância na organização interna, em uma sinergia que assegura o perfeito alinhamento e
funcionamento de suas atividades.
No meio de trabalho, a Quebec Engenharia possibilita que as relações hierárquicas sejam as mais saudáveis possíveis, primando pelo respeito mútuo entre
os seus colaboradores.
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A Quebec Engenharia compromete-se com a saúde e a segurança dos seus
colaboradores, sendo aberta a sugestões, melhorias e inovações propostas por
seus colaboradores.
Relação com parceiros e fornecedores
O relacionamento com fornecedores e parceiros deve ser pautado na transparência, imparcialidade e respeito mútuo.
Para a manutenção da boa relação comercial, os colaboradores são orientados
a adotar as seguintes iniciativas e medidas:
as práticas de compras deverão ser realizadas eticamente, envolvendo tomadas
de decisão com base em preço, qualidade, quantidade, entrega e assistência;
orçamentos deverão ser feitos de forma clara e justa para todos os parceiros/
clientes;
é imprescindível o comprometimento de todos os fornecedores e parceiros no
cumprimento dos contratos de forma ética e na garantia de confidencialidade
das informações;
a Quebec Engenharia respeita e cumpre rigorosamente a legislação nacional
vigente em todas os seus setores de abrangência. Só contrata fornecedores que
obedeçam às leis aplicáveis à sua atividade, principalmente a trabalhista e a
ambiental. Não contrata aquelas que utilizam mão de obra infantil, em condições análogas à escravidão, oriundas de exploração sexual ou tráfico de seres
humanos;
todos os colaboradores da Quebec Engenharia são encorajados a relatar
quaisquer comportamentos ilegais, não éticos ou inadequados em processos
de cotação ou aquisição de bens e serviços para a empresa.
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Relação com entes públicos
A Quebec Engenharia, como empresa, não participa ou se envolve com qualquer partido ou movimento político.
No caso específico em que haja tais interações, busca atender aos requisitos
legais atinentes às suas atividades e interage formalmente dentro dos ritos
estabelecidos.
Comunicação
Todos aqueles aos quais este Código se destina, e também à sociedade em
geral, são encorajados de boa-fé a relatar a ocorrência de atos contrários às
diretrizes ora estabelecidas, aplicáveis aos regulamentos e políticas da empresa.
Está assegurado ao denunciante o sigilo sobre sua identidade, caso queira,
bem como o sigilo das informações prestadas. As denúncias são devidamente
processadas e apuradas sob a condução do Gestor de Compliance, observados os procedimentos definidos na política do Canal de Denúncias.
Além do contato direto com as respectivas lideranças e do Gestor de Compliance, denúncias poderão ser registradas através do site:
www.quebecengenharia.com.br ou pelo telefone 0800 591 5022.
Cabe à alta Direção e ao Gestor de Compliance zelar pela observação e aplicação deste Código, assim como as suas recomendações para seu contínuo
aperfeiçoamento, visando a sua atualização periódica, quando se fizer necessário.
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