
A maneira como  
agimos na SYSTRA

CÓDIGO DE ÉTICA



2



CODE ÉTHIQUE

3

Mensagem do CEO do Grupo 

Duas perguntas para o Diretor de Compliance do Grupo

Integridade e conformidade com a lei em nossas atividades

Proibir a corrupção e o tráfico de influência

Evitar os conflitos de interesses

Respeitar as leis em matéria de concorrência

Evitar o favorecimento

Proibir a fraude

Promover os direitos humanos

Respeito às pessoas

Proteger nossos colaboradores e subcontratados

Combater as práticas coercitivas

Proibir qualquer forma de assédio

Proibir os comportamentos discriminatórios e promover  

a diversidade

Proteger os dados pessoais

Respeitar, conversar e alertar 

p.4

p.6

p.8

p.18

p.28

SUMÁRIO



CÓDIGO DE ÉTICA

4

A ambição da SYSTRA é ser a referência nas soluções de mobilidade.  

A ética é um de nossos pilares. Sem ela, essa ambição seria em vão.

Além dos limites da lei e dos regulamentos, a ética deve orientar todos as nossas 

condutas e decisões e garantir que sempre façamos as melhores escolhas em 

todas as circunstâncias. Essas escolhas nos permitem atingir um desenvolvimento 

saudável com nossos clientes, estabelecer confiança mútua, construir 

relacionamentos fortes com parceiros que compartilham nossa visão de ética  

e a fortalecer a confiança de todos na SYSTRA.

A confiança é um elemento essencial no relacionamento entre uma empresa de 

engenharia como a SYSTRA e seus clientes, por um lado, e construtores e partes 

interessadas, por outro. E nosso dever agir de acordo. Essa confiança é mantida 

constantemente ao agirmos com integridade, honestidade e lealdade. Os 

gestores da SYSTRA têm o dever de dar o exemplo para promover essas atitudes 

em todo o Grupo. 

Este código apresenta todos os nossos compromissos éticos. Eles se aplicam a 

todos os colaboradores do Grupo, em todo o mundo. Cada colaborador deve 

respeitar as regras deste Código. A violação dessas regras pode resultar em 

sanções disciplinares ou mesmo criminais de acordo com a legislação aplicável.

Mensagem do 
CEO do Grupo
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A SYSTRA incentiva todos os seus colaboradores a informarem ao seu superior 
imediato, diretores responsáveis ou a Diretoria de Ética do Grupo se tiverem 
alguma dificuldade para implementar esses compromissos ou se souberem de 
qualquer situação que possa violar esses compromissos.

Lembramos que a SYSTRA se compromete a proteger qualquer denunciante.  
Os denunciantes devem ter a garantia de que investigações confidenciais, 
objetivas e aprofundadas serão realizadas por pessoas atentas às suas 
dificuldades.

Todos os colaboradores do Grupo devem cooperar plenamente com as 
auditorias internas ou externas e apurações conduzidas por nós ou por outras 
autoridades.

Conto com cada um de vocês para promover esses compromissos éticos tanto 
internamente quanto para nossos clientes e parceiros de negócios. Vocês são os 
embaixadores e guardiões desses compromissos.

A confiança transporta o mundo!

Pierre Verzat
CEO do Grupo SYSTRA

A CONFIANÇA É UM ELEMENTO ESSENCIAL 
NO RELACIONAMENTO ENTRE UMA EMPRESA 
DE ENGENHARIA COMO A SYSTRA E SEUS 
CLIENTES, POR UM LADO, E CONSTRUTORES  
E PARTES INTERESSADAS, POR OUTRO. 
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Para quem é o Código de Ética da SYSTRA?

O Código de Ética da SYSTRA é o documento de referência para todos os 

colaboradores do Grupo em todo o mundo. 

É responsabilidade de cada colaborador de todo o Grupo compreender, 

respeitar e implementar em suas atividades as regras e boas práticas éticas 

estabelecidas neste Código.

Os gestores de todas as entidades são responsáveis pela sua adequada 

divulgação, compreensão e implementação, que envolve:

•  Falar sobre o Código de Ética regularmente com os membros de sua equipe 

para garantir que seja devidamente compreendido

•  Incentivar os colaboradores a expor quaisquer questões em sigilo

•  Relembrar o procedimento de alerta e encaminhar, se necessário, ao Diretor 

de Compliance do Grupo

•  Garantir o estrito cumprimento do Código de Ética por parte dos 

colaboradores pelos quais são responsáveis

•  Ter uma conduta exemplar.

Nosso Código de Ética também é destinado aos nossos parceiros de negócios 

(clientes, parceiros, sub-contratados, prestadores de serviços, fornecedores), 

lembrando-os de nossas expectativas em relação a eles em termos de 

comportamento e ética. Cabe-nos verificar se eles aplicam normas equivalentes 

às nossas, no que diz respeito aos seus colaboradores e, se necessário, remediar 

eventuais deficiências.

Duas Perguntas para Jérôme Hernot,
Diretor de Compliance do Grupo
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De forma mais geral, nosso Código é divulgado a todos os nossos contatos 

externos: autoridades, clientes, parceiros, subcontratados, fornecedores e 

acionistas. Ele compromete o Grupo com cada um deles.

Como usar o Código de Ética da SYSTRA?

Na SYSTRA, cada um de nós age por convicção antes de agir por dever. 

Nosso Código tem, portanto, uma dupla vocação: explicitar os valores e nossa 

missão, em consonância com as leis e os regulamentos, além de especificar o que 

consideramos, inaceitável no contexto de nossas atividades. Quando a estrutura 

é clara, a responsabilidade ética pode ser implantada.

Algumas situações são difíceis de gerenciar, pois envolvem muito mais do que 

simplesmente obedecer a um conjunto de regras, elas podem ser ambíguas e às 

vezes requerem coragem pessoal.

Na dúvida sobre uma orientação, nosso Código de Ética permite que cada 

colaborador volte ao sentido fundamental de nossa ação: garantir aos nossos 

clientes uma consultoria independente e relevante; e encontrar os critérios para 

atuar com integridade, questionando as situações encontradas no curso de sua 

atividade profissional.

Em caso de dúvida, pergunte-se o seguinte: 

•  Estou violando uma lei, o Código de Ética, as políticas e procedimentos do Grupo?
• Sou consistente com as regras éticas do Grupo?
• Eu me comporto com os outros como gostaria que eles se comportassem comigo?
• Devo alguma coisa a alguém?
• O comportamento do meu parceiro é consistente com as regras éticas do Grupo?
• Minha decisão seria inadequada se fosse publicada na primeira página de um jornal?

SE VOCÊ ESTÁ PREOCUPADO COM A RESPOSTA A QUALQUER 
UMA DESSAS PERGUNTAS, NÃO GUARDE ISSO PARA VOCÊ, 
FALE SOBRE ISSO!
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Integridade e 
conformidade 
com a lei em 
nossas atividades
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A SYSTRA não tolera qualquer forma de corrupção ou tráfico de influência.

A corrupção ocorre sempre que uma pessoa pede ou aceita, direta ou 
indiretamente, ofertas, promessas, doações, presentes ou vantagens 

não adquiridas de qualquer espécie, para si ou para qualquer outra pessoa,  
a fim de realizar ou abster-se de realizar uma ação relacionada ao seu cargo, 
atribuição ou mandato, ou facilitado por seu cargo, atribuição ou mandato. 
Quando a intenção é influenciar uma decisão, é denominado tráfico de 
influência.

Nosso Grupo proíbe estritamente todas as formas de corrupção ou tráfico 

de influência, seja ela ativa (quando o corruptor faz a proposta ilícita) ou 

passiva (quando a pessoa corrompida aceita a proposta ilícita), direta (por 

uma empresa do Grupo ou colaborador) ou indireta (por um intermediário, 

um contratante, subcontratado, fornecedor, etc.) no trabalho com clientes e 

parceiros, e independentemente do valor envolvido.

Também podemos ser responsabilizados por atos praticados por nossos 

parceiros de negócios. Portanto, nunca fazemos pagamentos a parceiros, 

subcontratados, fornecedores, consultores, agentes ou outros intermediários 

se sabemos, ou temos boas razões para acreditar, que parte do pagamento 

será usada para corromper ou influenciar indevidamente 

uma pessoa.

PROIBIR A CORRUPÇÃO E O TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
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Por esta razão, a SYSTRA estabeleceu regras precisas aplicáveis a todos os 

colaboradores do Grupo, em relação a presentes ou convites, pagamentos 

de facilidades, com orientações sobre como lidar com conflitos de interesses, 

solicitações de contribuições políticas, patrocínios, relações com nossos 

parceiros comerciais (consulte o Código de Conduta Anticorrupção).

Na prática:

•  Respeitar todas as leis anticorrupção dos países onde o Grupo atua, 

tendo em mente a capacidade de alguns sistemas jurídicos de cruzar as 

fronteiras para processar em seu próprio território um crime cometido no 

exterior

•  Recuse-se a solicitar, propor, receber ou fazer um pagamento, um presente, 

qualquer serviço especial ou vantagem, direta ou indiretamente, para incitar 

um terceiro a dar tratamento preferencial, para influenciar uma negociação 

comercial, a assinatura ou execução de um contrato, independentemente do 

resultado

•  Manter especial vigilância nas relações com os Órgãos e funcionários públicos

•  Registrar todos os presentes ou convites recebidos em nosso registro online

•  Aplicar o procedimento de avaliação para os parceiros de negócios do Grupo

•  Respeitar as referidas regras, independentemente do país

•  Consultar seu superior imediato ou o Departamento de Ética se você tiver 

alguma dúvida sobre como aplicar as regras e princípios do Grupo em uma 

situação particular

•  Use o sistema de alerta ética para alertar o Departamento de Ética sobre 

qualquer situação com risco de corrupção ou tráfico de influência 

(ethics@systra.com).



CÓDIGO DE ÉTICA

11

EVITAR OS CONFLITOS DE INTERESSES

A noção de “conflito de interesses” refere-se a qualquer situação na 
qual os interesses pessoais de um colaborador (familiares, financeiros, 

políticos, etc.) ou de um de seus parentes possam conflitar com os do Grupo.
Uma situação de conflito de interesses também pode ser caracterizada 
pelo fato de uma pessoa jurídica (por exemplo a SYSTRA ou uma das suas 
subsidiárias) deter, direta ou indiretamente, interesses potencialmente 
contraditórios que podem por em risco a sua independência ou sua 
imparcialidade no cumprimento de suas obrigações no âmbito de um 
projeto. Isso é conhecido como “conflito de interesses de posicionamento”.

O Grupo SYSTRA está exposto a esse risco, devido às suas atividades de 

engenharia e consultoria. Na verdade, tal situação pode surgir, em particular, 

durante:

•  a etapa de preparação de uma licitação (por exemplo, uma subsidiária da 

SYSTRA é a responsável pelo apoio técnico ao cliente responsável por uma 

licitação onde a SYSTRA também está participando direta ou indiretamente), 

ou

•  a execução de um contrato (por exemplo, SYSTRA atua como supervisora do 

projeto e, ao mesmo tempo, é convidada a trabalhar como subcontratada em 

nome de um investidor em obras no mesmo projeto).

O Grupo SYSTRA está particularmente vigilante em relação a conflitos de 

interesses, sejam pessoais ou específicos da atividade do Grupo, uma vez que 

podem ser de natureza capaz de afetar o exercício imparcial de funções e 

responsabilidades, em particular na capacidade de tomada de decisão de forma 

justa, independente, transparente e no interesse comum do Grupo e de seus 

clientes. 

Além disso, um conflito de interesses não identificado ou oculto acarreta riscos, 

como corrupção, tráfico de influência, acordos ou mesmo favorecimento e, 

portanto, pode ter consequências significativas no âmbito comercial, financeiro 

e até criminal.
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Na prática:

•  Por exemplo, os colaboradores devem evitar o seguinte:
 -  qualquer conflito de interesse direto ou indireto com um concorrente, 

fornecedor, subcontratado ou cliente

 -  Obter proveito financeiro pessoal em uma transação na qual o Grupo esteja 

interessado

 -  exercer atividade profissional utilizando informações confidenciais fora do 

Grupo

 -  exercer um mandato político

•  Os colaboradores devem primeiro declarar qualquer situação de conflito 

de interesses existente ou potencial ao seu superior imediato, que tomará as 

medidas adequadas.

•  Qualquer situação que possa levar ao questionamento da imparcialidade do 

Grupo SYSTRA na execução de seus serviços deve ser levada imediatamente 

ao conhecimento do Departamento Jurídico e do Departamento de Ética, 

que analisarão a situação e proporão as soluções adequadas para prevenir 

qualquer risco de conflito de interesses.

•  Em caso de dúvida sobre uma situação, consulte o Diretor de Ética do Grupo 

ou o Departamento Jurídico. 

RESPEITAR AS LEIS EM MATÉRIA DE CONCORRÊNCIA

Em quase todos os países onde o Grupo opera, existem leis em 
matéria de concorrência (também conhecidas como leis «antitruste») 

destinadas a garantir uma concorrência aberta e justa ao interesse dos seus 
destinatários. 

A SYSTRA proíbe expressamente qualquer prática anticompetitiva. 

Essas leis nos dizem respeito diretamente. Cada colaborador do Grupo deve 

garantir que sejam estritamente respeitadas. 

Qualquer violação as regras de concorrência pode prejudicar a reputação e a 

imagem do Grupo e resultar em severas penalidades financeiras e proibição de 

contratação com clientes públicos. 
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Assim, espera-se dos nossos colaboradores a maior vigilância sobre estas 

questões, nos contatos com os nossos concorrentes, parceiros, clientes, 

fornecedores ou subcontratados, nomeadamente no contexto da preparação das 

nossas ofertas.

Nenhum colaborador do Grupo deve ter qualquer vínculo com um concorrente, 

mesmo que seja um parceiro ocasional, com o objetivo de reduzir ou distorcer a 

concorrência. Isso aplica-se nos casos de fixação de preços, na escolha de forma 

de participação entre concorrentes em ofertas com o único objetivo de reduzir a 

concorrência, no direcionamento de contratos ou de clientes.

Na prática:

•  Evitar qualquer troca de informações com concorrentes sobre assuntos 

como:

- Preços, coordenação de proposta,

- Direcionamento e compartilhamento de contratos ou clientes,

- Custos, lucros, margens,

- Conteúdo de acordos existentes ou previstos com fornecedores, 

subcontratados, parceiros ou clientes. Nos acordos de colaboração ou 

parceria com empresas concorrentes, devem ser definidos claramente com o 

Departamento Jurídico os limites e condições para a troca de informações que 

possa ocorrer no âmbito de tais relações,

•  Ficar atento a conversas casuais que possam ocorrer em conferências, reuniões 

de associações profissionais ou eventos semelhantes, a fim de evitar qualquer 

risco de violação das regras de concorrência

•  Evitar qualquer implantação de práticas discriminatórias em relação a 

fornecedores ou subcontratados

•  Evitar qualquer difamação de um concorrente

•  Não usar meios ilícitos para obter informações sobre as atividades de nossos 

concorrentes

•  Considerando a complexidade destas normas, em caso de dúvida consultar seus 

superiores, o Departamento Jurídico ou o Departamento de Ética.
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EVITAR O FAVORECIMENTO

Existem crimes que consistem em dar vantagem injustificada a outrem, 
desrespeitando as regras que regem os contratos públicos. Eles podem 

ocorrer em qualquer fase de um contrato: na fase de proposta, de assinatura ou 
na execução.
Para ser mais preciso, é crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação; ou obter vantagem indevida ou se 
beneficiar, injustamente, das modificações ou prorrogações em contratos 
públicos.

SYSTRA proíbe estritamente qualquer forma de favorecimento.

A atividade da SYSTRA pode levar certos colaboradores a trabalhar em nome 

de um cliente, preparando um termo de referência técnica-financeira e / 

ou avaliando propostas. Nesse caso, é importante garantir a transparência, 

decisões francas, jogo limpo absoluto para todos os concorrentes, sejam eles 

quem forem. Durante a execução do contrato, é importante agir de forma 

imparcial com todas as partes.

Por exemplo, ao preparar um termo de referência técnica-financeira para 

um cliente, nenhum colaborador pode fracionar um contrato para burlar 

disposições legais (como por exemplo, limites de valor), incluir critérios, 

especificações técnicas ou financeiras para favorecer um contratante. Da 

mesma forma, durante um processo de licitação, os colaboradores não 

devem repassar informações privilegiadas 

ou procurar influenciar indevidamente a 

escolha de um cliente. Da mesma forma, 

durante a execução de um contrato, o 

colaborador não deve aceitar qualquer 

validação indevida de um entregável, 

sobrepreço, ou deixar de aplicar 

injustificadamente multas por atraso.
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PROIBIR A FRAUDE

Na prática:

•  Permanecer imparcial e objetivo enquanto participa das fases de aquisição, 

redação de documentos de licitação e seleção de contratados

•  Durante a execução dos serviços, consulte sempre as condições do contrato e 

aplique-as objetivamente

•  Se você encontrar qualquer dificuldade, fale com seus superiores, o 

Departamento Jurídico ou o Departamento de Ética.

Fraude significa enganar alguém deliberadamente para obter uma 
vantagem indevida. A falsificação de documentos ou qualquer ação 

ilícita, desonesta, ardilosa que busca enganar ou trair alguém são exemplos de 
fraude.

O Grupo proíbe terminantemente qualquer tipo de fraude, quer se trate 

da veracidade dos documentos fornecidos, da informação partilhada ou da 

sinceridade das declarações prestadas.

O Grupo SYSTRA dá atenção especial para garantir que as informações sejam 

precisas no curriculum vitae e nas referências comerciais apresentadas em 

nossas ofertas.

O combate à fraude também faz parte do compromisso da SYSTRA de respeitar 

os termos do nosso contrato e de cobrar dos clientes apenas pelos serviços 

executados corretamente.

Da mesma forma, o Grupo SYSTRA tem um cuidado especial no respeito a 

propriedade intelectual de terceiros. Isso inclui qualquer tipo de apropriação 

ilícita de material protegido por tais direitos autorais (falsificação), seja ele de 

propriedade de clientes, fornecedores ou terceiros.
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Para o Grupo SYSTRA, a mobilidade e o transporte devem ser fatores de 
inclusão, promovendo a liberdade e criando oportunidades para todos. 

Ao fornecer acesso à mobilidade, a SYSTRA visa fortalecer os laços sociais e 
aproximar as pessoas, melhorando o acesso ao emprego, educação e lazer.

PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS

O Grupo SYSTRA está igualmente vigilante para garantir que os lançamentos 

contábeis sejam precisos e verdadeiros, e em conformidade com os padrões 

IFRS, juntamente com a regularidade das declarações fiscais e pagamentos 

relacionados, e em obediênciaas legislações contra a lavagem de dinheiro e 

respeitando as sanções internacionais ou nacionais impostas a alguns países, 

empresas ou indivíduos.

Na prática:

•  Agir em todas as circunstâncias com honestidade, bom senso e zelo pela 

reputação do Grupo

•  Respeitar as leis dos países onde a SYSTRA está trabalhando, especialmente 

as regras fiscais e de contratação pública

•  Nunca falsifique, oculte ou distorça um documento ou informação

•  Forneça apenas documentação clara, sincera e verdadeira, especialmente ao 

enviar solicitações de reembolso

•  Escreva apenas informações precisas no curriculum vitae e em referências 

comerciais

•  Não use material protegido por direitos de propriedade intelectual de 

terceiros, sem verificar se a SYSTRA pode fazê-lo por meio de uma licença 

ou transferência de direitos. Isso se aplica especialmente ao uso de software, 

textos e imagens criadas por terceiros

•  Consulte seus superiores, o Departamento Jurídico ou o Departamento de 

Ética se você tiver alguma pergunta ou dúvida sobre como aplicar as regras e 

princípios do Grupo em uma situação

•  Use o sistema de alerta ética para alertar a Diretoria de Ética sobre qualquer 

situação envolvendo suspeita de fraude (ethics@systra.com).
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Assim, consideramos ao máximo possível os impactos sociais e políticos asso-

ciados aos nossos projetos.

Além disso, o Grupo SYSTRA  

está particularmente comprometido com:

•  as Convenções da Organização Internacional 

do Trabalho, em particular:

 - com a proibição do trabalho infantil: 

SYSTRA não emprega, de forma alguma, 

qualquer pessoa abaixo da idade mínima 

permitida para trabalhar de acordo com 

a legislação nacional aplicável ou as 

Convenções 138 e 182 da OIT;

 - trabalho forçado: A SYSTRA não usa trabalho forçado. A definição de 

trabalho forçado, prevista nas Convenções 29 e 105 da OIT, inclui o trabalho 

realizado sob ameaça ou como resultado da coerção de presos políticos, a 

requisição de trabalho para fins de desenvolvimento econômico, o trabalho 

obrigatório como medida disciplinar, punição por participar de greves ou como 

medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa;

 - respeito pela liberdade de associação.

•  o Direito à saúde: A SYSTRA implementa um sistema de proteção à saúde 

garantindo o cumprimento dos requisitos regulamentares aplicáveis. A 

SYSTRA garante que suas atividades não prejudiquem a saúde de seus 

colaboradores, subcontratados e populações vizinhas

• a promoção da diversidade

• o respeito pelo direito dos povos de dispor de seus recursos naturais.

Na prática:

• O Grupo SYSTRA está atento ao impacto dos projetos para que as 

infraestruturas em que trabalhamos incentivem as pessoas a se unirem e sejam 

ferramentas de integração e não de exclusão.

• O Grupo SYSTRA aplica os princípios definidos acima a si mesmo e exige que seus 

subcontratados e parceiros os respeitem também.

• O Grupo SYSTRA incentiva todos os seus colaboradores e parceiros a agir 

dessa forma e a relatar ao Diretor de Compliance do Grupo (ethics@systra.com) 

qualquer situação problemática dentro do Grupo ou no ambiente de nossos 

projetos.
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Respeito  
às pessoas
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PROTEGER NOSSOS COLABORADORES  
E SUBCONTRATADOS

As consequências da atividade da SYSTRA, ao nível da segurança e 
proteção da saúde (3S), estão necessariamente no cerne do 

desenvolvimento sustentável do nosso Grupo. Não pode haver confiança no 
crescimento sustentável sem segurança. 

Portanto, estamos determinados a contribuir para um mundo mais seguro 

para a sociedade e, claro, em primeiro lugar, para todos que 

trabalham diretamente para a SYSTRA.  

Nesta área, o nosso compromisso é simples: proteger os 

nossos colaboradores e, em todas as circunstâncias, os 

nossos subcontratados, pois são eles que assumem os 

compromissos de e, para todos, sob a responsabilidade 

direta da SYSTRA. Isso significa garantir sua saúde física 

e mental, segurança e proteção independentemente de 

quais forem suas missões, projetos e locais. 

Como uma extensão direta de nossa ética empresarial, a política 3S da SYSTRA 

naturalmente também abrange todos os nossos outros parceiros. Por meio de 

nossos estudos e trabalhos de projeto, protegemos os futuros operadores e 

passageiros em nossas soluções de transporte. Por meio de nossa supervisão 

de construção e testes, contribuímos para a proteção de colaboradores, das 

empreiteiras e residentes próximos aos locais de construção. 

A política da SYSTRA também serve para proteger as informações sob nossa 

guarda. Isso vale para informações sobre nossa equipe, informações produzidas 

pela SYSTRA ou que nos foram confiadas por nossos clientes.
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Na prática:

Cada um dos colaboradores da SYSTRA conhece, adota, aplica e promove 

nossa política 3S em seu campo de responsabilidade e no ambiente profissional 

em sua volta.

•  100% ATIVO: todos conhecem, aplicam e promovem “as 9 regras da SYSTRA que 

salvam a vida”. Em particular, cada pessoa deve interromper qualquer atividade 

profissional que ameace causar um perigo imediato à sua própria vida ou à de 

outra pessoa diretamente, ou então deve assegurar-se de que seja interrompida.

•  100% VIGILANTE: todos devem se esforçar para fornecer todos os recursos 

necessários à proteção da saúde e segurança, de forma que estejam totalmente 

cientes e no controle dos riscos ao tomar decisões e conduzir as atividades. Todo 

colaborador deve avaliar tudo o que possa prejudicar a saúde física e mental das 

pessoas sob sua responsabilidade. Devem identificar e implementar medidas de 

proteção adequadas para lidar com os riscos físicos ou psicossociais. Se houver 

qualquer risco residual inaceitável, eles devem adiar a atividade até que os riscos 

estejam totalmente sob controle. Cada colaborador deve planejar medidas de 

prevenção de riscos e emergências, antes de iniciar qualquer atividade.

•  100% DISPOSTO A APRENDER: Erros podem acontecer. Agir com negligência, 

apesar de instruções claras, engano, não aprender com nossos erros: tudo isso 

é inaceitável. Cada um de nós deve antecipar, relatar e gerenciar incidentes e 

situações perigosas. Todos devem aprender sistematicamente as lições dos 

incidentes e situações perigosas que são discutidas abertamente na empresa.

•  100% PRONTO PARA ASSUMIR A LIDERANÇA: de acordo com o nosso 

nível de responsabilidade, cada um de nós dá o exemplo para melhorar todos os 

comportamentos, decisões ou atividades relacionadas 

à saúde, segurança e proteção em nosso entorno 

imediato, especialmente para qualquer coisa que 

afete nossos colegas de trabalho, parceiros e 

clientes.
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COMBATER A PRÁTICAS COERCITIVAS 

Prática coercitiva significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar 
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou 

propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações dessa parte.

A SYSTRA proíbe estritamente qualquer tipo de prática coercitiva por parte 

de nossos colaboradores. Encorajamos todos os colaboradores a informar 

ao Departamento 3S (Saúde e Segurança do Trabalho) ou ao Departamento 

de Ética sobre qualquer coerção indevida ou ameaça de coerção que tenham 

sofrido ou testemunhado. Durante nossas atividades profissionais, podemos 

ter que lidar com práticas coercitivas de dentro ou de fora da empresa.

Alguns exemplos:

•  Um superior hierárquico obriga um de seus colaboradores a renunciar

•  Um colaborador ameaça outro, para evitar que este denuncie uma fraude 

cometida pelo primeiro

•  O funcionário de um fabricante ameaça um colaborador da SYSTRA, tentando 

forçá-lo a aprovar uma entrega.

Na prática:

Para reduzir o risco de práticas coercitivas, recomendamos particularmente:

•  Estimular o diálogo e agir com cortesia

•  Explicar de forma clara e objetiva, de preferência por escrito, qualquer decisão 

ou atitude

•  Relatar qualquer complicação emergente ao seu superior imediato (e / ou ao 

Departamento 3S (Saúde e Segurança do Trabalho) ou ao Departamento de 

Ética, dependendo do nível de gravidade)

•  Informar sistematicamente o Departamento 3S (Saúde e Segurança do 

Trabalho) ou o Departamento de Ética sobre qualquer prática coercitiva 

(ethics@systra.com)

•  Lembrar que a SYSTRA está sempre pronta para ajudar os colaboradores, 

garantindo que seu ambiente de trabalho esteja de acordo com as normas de 

ética, saúde, segurança e proteção. Nenhum colaborador precisa lidar com 

essas práticas sozinho.
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PROIBIR QUALQUER TIPO DE ASSÉDIO

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o termo 
«violência e assédio» no mundo do trabalho refere-se a uma gama de 

comportamentos e práticas inaceitáveis, ou ameaças deles, seja uma 
ocorrência única ou repetida, que visam, resultam ou são susceptíveis de 
resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, e inclui 
violência e assédio de gênero.

Nenhuma forma de violência ou assédio (físico, moral ou sexual etc.)  

é tolerada dentro do Grupo.

O Grupo SYSTRA compromete-se a:

•  Prevenir e eliminar toda violência ou assédio no ambiente de trabalho

•  Envolver e capacitar todas as partes interessadas da empresa para evitar 

violência ou assédio

•  Fornecer à vítima de violência ou assédio os meios para se informar ou se 

defender

•  Permitir que a vítima de violência ou assédio recorra a um procedimento para 

lidar com a sua situação

•  Prevenir riscos psicossociais e a promover o bem-estar no local de trabalho.



CÓDIGO DE ÉTICA

23

Na prática:

•  Programas de prevenção de riscos psicossociais, violência e assédio 

devem ser elaborados e fornecidos com objetivos mensuráveis, se necessário

•  O Grupo toma todas as precauções necessárias para proteger a saúde 

física ou mental dos colaboradores, bem como a sua dignidade no trabalho. 

Pretende, assim, proporcionar aos colaboradores um local de trabalho livre 

de violência, intimidação, hostilidade ou desrespeito, para oferecer proteção 

eficaz às vítimas de assédio moral e às testemunhas de tais situações

•  Cada colaborador do Grupo tem o dever de zelar para que seu 

comportamento não prejudique a dignidade, a sensibilidade ou a saúde de 

seus colegas, nem comprometa seu futuro profissional. De acordo com suas 

habilidades e treinamento, a equipe também está empenhada em ajudar a 

encontrar e implementar medidas para prevenir o assédio

•  Qualquer pessoa que considere que foi assediada pode, por qualquer meio, 

entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos ou ao 

Departamento de Ética, em nível local ou do Grupo. Uma investigação será 

conduzida de forma independente e sigilosa.
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PROIBIR OS COMPORTAMENTOS DISCRIMINATÓRIOS  
E PROMOVER A DIVERSIDADE

Qualquer forma de discriminação com base na origem, sexo, crenças 
religiosas, idade, deficiência, orientação sexual ou associação a 

sindicatos, bem como qualquer outra forma de discriminação, é totalmente 
proibida em nosso Grupo.

A valorização do talento através da manutenção constante de uma cultura 

de abertura, integração e diálogo é um dos pontos fortes do nosso Grupo 

e uma das garantias do seu desenvolvimento e sucesso. Temos orgulho da 

nossa diversidade e, em todas as circunstâncias, devemos promovê-la.

A igualdade de oportunidades é uma realidade dentro do nosso Grupo:  

a avaliação profissional dos colaboradores das nossas equipas e os critérios de 

seleção dos candidatos a recrutamento baseiam-se apenas no mérito, resultados 

ou desempenho e nas competências, experiência profissional e aptidão pessoal.

Cada colaborador deve contribuir para a manutenção de um ambiente de 

trabalho saudável e criativo, onde as relações sejam marcadas pelo respeito 

mútuo, pela cortesia e onde o diálogo seja aberto.

Na prática:

•  Proibir todas as formas de discriminação e respeitar os outros, 

comportando-se com os outros como gostaria de se comportar consigo 

mesmo

•  Cumprir as leis e regulamentos trabalhistas em todos os países em que o 

Grupo opera

•  Ter a mente aberta e promover um ambiente e cultura de diálogo, diversidade, 

integração e confiança mútua

•  Denunciar e rejeitar práticas discriminatórias, racismo e sexismo

•  A sensibilização e a formação são fornecidas a todo o pessoal, em particular a 

todos os gestores envolvidos no recrutamento, formação e gestão de carreira
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PROTEGER OS DADOS PESSOAIS

•  Realização de pesquisas de opinião internas, anônimas e contínuas com o 

objetivo de perceber os avanços e dificuldades do sentimento de inclusão 

dentro do Grupo

•  Qualquer pessoa que acredite ser vítima de discriminação pode contactar, por 

qualquer meio, o Departamento de Recursos Humanos ou ao Departamento 

de Ética, a nível local ou do Grupo. Um procedimento de investigação será 

conduzido de forma independente e sigilosa.

Os dados pessoais são informações sobre uma pessoa, que podem 
servir para identificá-la direta ou indiretamente.

Por exemplo, são dados pessoais: um nome, um endereço postal ou e-mail 
(incluindo um profissional), um login online, dados sobre a localização, 
dados econômicos, culturais ou sociais sobre uma pessoa.

O Grupo compromete-se a respeitar os seguintes princípios relativos a todos 

os dados pessoais:

•  Os dados pessoais apenas são processados de forma legal e transparente em 

relação à pessoa em causa

•  Somente os dados estritamente necessários para uma finalidade legítima e 

especificada são processados

•  Apenas dados precisos e atualizados são processados

•  Os dados não devem ser mantidos por mais tempo do que o necessário para 

atingir sua finalidade ou pelo período previsto na legislação aplicável

•  Os dados em tratamento são protegidos por medidas técnicas e 

organizacionais para garantir a sua integridade e confidencialidade.
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O Grupo compromete-se também a 

respeitar os direitos das pessoas em 

causa, nomeadamente os seus direitos 

de acesso e retificação.

Para este propósito, SYSTRA 

estabeleceu regras internas para 

garantir a proteção de dados pessoais 

e para responder a solicitações, feitas 

por colaboradores ou qualquer indivíduo 

cujos dados são processados pela SYSTRA, 

para exercer seus direitos (consulte o Procedimento de Proteção de Dados 

Pessoais).

Na prática:

•  Respeitar as leis sobre proteção de dados pessoais nos países onde a 

SYSTRA trabalha

•  Respeitar os procedimentos internos e os princípios aplicáveis a todo o 

processamento de dados pessoais

•  Não processar dados sensíveis, exceto em circunstâncias especiais com a 

devida justificativa

•  Informar ao Responsável pela Proteção de Dados do Grupo SYSTRA sobre 

qualquer novo processamento de dados pessoais, para que possam ser 

registrados no registro de processamento de dados pessoais  

(personaldata@systra.com)

•  Transferir imediatamente para o Responsável pela Proteção de Dados 

do Grupo SYSTRA qualquer solicitação feita por um indivíduo que deseja 

exercer seus direitos

•  Informe imediatamente o Responsável pela Proteção de Dados do Grupo 

SYSTRA sobre qualquer violação de dados pessoais.
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Respeitar, 
conversar  
e alertar
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RESPEITAR O CÓDIGO DE ÉTICA

CONVERSAR

Todos devemos garantir a correta aplicação do Código de Ética.
Qualquer violação a este Código de Ética pode resultar em sanções 

disciplinares ao colaborador em questão, sem prejuízo das medidas legais 
que vierem a ser tomadas pelo Grupo.

As sanções e procedimentos apropriados serão aqueles previstos pela lei 

aplicável ao colaborador em questão e serão executados de acordo com os 

procedimentos legais.

De acordo com a legislação aplicável, tais sanções podem incluir demissão por 

falta de conduta e pedido de indenização por iniciativa do Grupo.

O Grupo SYSTRA incentiva um clima de diálogo que permite a todos 
expressar suas dúvidas e preocupações sobre nosso Código de Ética.

Não tenha dúvidas!

Se você tiver alguma dúvida sobre este Código de Ética, precisar de um conselho 

ou se estiver em dúvida sobre uma situação, encorajamos você a entrar em 

contato conosco como preferir:

• Seu superior imediato

• O Departamento de Recursos Humanos de sua localidade

• O Departamento de Ética de sua localidade ou 

• O Departamento de Ética do Grupo (ethics@systra.com)
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A pessoa a quem você se referirá tratará sua solicitação com gentileza, 

objetividade e confidencialidade. Se essa pessoa não estiver em posição de 

respondê-lo, ela o encaminhará para a entidade ou departamento apropriado 

de acordo com seu propósito.

Rede de ética da SYSTRA:

* O Diretor de Ética/Compliance do Grupo SYSTRA gerencia uma rede 

de responsáveis locais de Ética/Compliance e gerentes de Compliance 

responsáveis pelas várias entidades do Grupo. Ele informa o Directoire por 

escrito sobre as dificuldades que encontrar e sobre o progresso na condução do 

programa de ética. Ele também participa das reuniões da Comissão de Auditoria 

do Conselho Diretor do Grupo SYSTRA.

* O Comitê de Ética do Grupo SYSTRA é o órgão encarregado de cuidar das 

questões éticas e assessorar o Diretor de Compliance do Grupo e o Directoire. 

O Cômite é composto por colaboradores representantes de diversas entidades 

do Grupo e analisa os casos com diligência, discrição e objetividade. Contribui 

também para a definição e implantação de medidas éticas para todo o Grupo.

A lista de seus membros está disponível na página «Ethics» no MySYSTRA.

Se você tiver conhecimento pessoal de uma situação ou fato que 
possa constituir uma violação do Código de Ética, não hesite em 

alertar o Diretor de Ética do Grupo (ethics@systra.com). 

De acordo com o processo de alerta ética da SYSTRA, a identidade do 

denunciante é protegida e permanece confidencial. O Grupo não tolera 

retaliações contra um colaborador que compartilhe de boa fé suas 

preocupações em relação a aplicação do Código de Ética.

Sua ajuda é importante para fazer da SYSTRA uma referência, inclusive em 

termos de ética. 

ALERTAR
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Qualquer pessoa de fora da SYSTRA também pode entrar em 
contato com o Diretor de Ética do Grupo com quaisquer perguntas 
ou preocupações relacionadas à aplicação do Código de Ética, 
escrevendo para: ethics@systra.com

Para qualquer pergunta sobre dados pessoais, qualquer pessoa 

pode entrar em contato com o Responsável pela Proteção de Dados 

escrevendo para: personaldata@systra.com 
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