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1. Os nossos Valores 
 

 

1.1. Ética 

Nosso jeito de ser está centrado em critérios éticos, cultivamos um ambiente de trabalho onde 

valorizamos as pessoas e a satisfação que elas possuem em estar conosco, construindo juntos nossa 

jornada. Nosso jeito transcende as relações internas ref letindo em nossas negociações, relações com 

clientes, parceiros e contratados, prezando pelo respeito, responsabilidade e integridade.    

 

 

 

1.2. Transparência 

Prezamos pela transparência em todos os níveis de relacionamento e interação, seja ela entre as 

pessoas que estão conosco em nossa jornada, nossos clientes, parceiros e contratados. Entendemos que 

uma relação transparente cria parcerias e laços duradouros, sólidos e sustentáveis. 

 

 

 

1.3. Eficiência 

Trabalhamos dia a dia para evoluir e aumentar cada vez mais nosso desempenho, almejando o 

crescimento em conjunto com nosso time, clientes, parceiros e contratados, sempre com respeito e 

responsabilidade. Nossa satisfação é prover cada vez mais produtos e serviços com mais qualidade e 

ef iciência. 

 

 

 

1.4. Foco no Cliente 

Temos o foco na satisfação de nossos clientes internos, clientes externos, parceiros e contratados. 

Pensamos em nossas ações sempre com o intuito de promover o melhor resultado e a melhor experiência 

para o nosso público. 
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2. Definições 

 

Agentes Governamentais: Pessoas f ísicas ou jurídicas de origem pública, podendo ser municipal, estadual 

ou federal. 

 

Código de Conduta e Ética: Conjunto de diretrizes e políticas que regem as ações diárias das pessoas, 

seguindo os Valores da empresa e princípios éticos. 

 

Colaboradores: Pessoas que compõem o quadro de funcionários, estagiários, contratados, 

administradores e diretores da empresa. 

 

Clientes: Pessoas f ísicas ou jurídicas que contratam serviços ou produtos provenientes da empresa. 

 

Conselho de Conduta: Conjunto de administradores e diretores guardiões dos Valores da empresa e 

defensores do Código de Conduta e Ética. Possui a atribuição de regular, f iscalizar, averiguar, analisar e 

tomar providencias em relação a ações divergentes ao código. 

 

Contratados: Pessoas f ísicas ou jurídicas contratadas para realização de serviços para a empresa. 

 

Parceiros: Pessoas f ísicas ou jurídicas que possuem relação comercial com a empresa. 

 

Público: Todas as pessoas f ísicas ou jurídicas que possuem envolvimento prof issional com a empresa. 

 

Valores: Conjuntos de conceitos que regem a f ilosofia e crenças da empresa. 
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3. O Código de Conduta e Ética 
 

Com o intuito de promover um ambiente de negócios onde haja princípios éticos, igualdade, respeito e 

bem-estar para nossos colaboradores, parceiros e clientes, elaboramos este Código de Conduta e Ética 

para abrigar o conjunto de políticas e diretrizes das nossas ações. 

O Código de Conduta e Ética não esclarece todas as situações e não tem a intenção de ser um 

procedimento operativo único a empresa. Porém orienta e esclarece o nosso direcionamento e nossas 

ações no dia a dia. 

A abrangência ao código é total, envolvendo todos os Colaboradores, incluindo os diretores, 

administradores, colaboradores ou estagiários da empresa. 

 

4. Abrangência e Responsabilidade 
 

Todos os diretores, administradores, colaboradores e estagiários da empresa devem obedecer às 

políticas e diretrizes presentes neste Código de Conduta e Ética, demandando esforços diários para cumpri-

los, além de promover os Valores da empresa. 

Como o Código de Conduta e Ética não abrange todas as situações possíveis, sendo de 

responsabilidade de cada membro da empresa seguir da melhor forma possível as diretrizes e políticas do 

Código, sempre utilizando do bom senso, boa-fé e princípios éticos. Em caso de questões duvidosas e de 

caráter dúbio, deve-se sempre aconselhar-se com seu superior imediato, diretor ou diretamente ao 

Conselho de Conduta. 

Caso seja identif icado qualquer inf ração ao Código de Conduta e Ética, o fato deverá ser reportado 

imediatamente a Diretoria ou ao Conselho de Conduta. 

O Conselho de Conduta é composto por diretores e administradores da empresa, guardiões dos 

Valores e dos princípios éticos e morais da companhia. 

Todas as questões levantadas pelos Colaboradores, seja de forma orientativa ou na forma de denúncia,  

serão tratadas com conf idencialidade, devendo sempre ser reportadas direta ou indiretamente ao Conselho 

de Conduta. 

 

 

5. Adesão ao Código de Conduta e Ética 
 

Todos os Colaboradores devem participar de treinamento explicativo das políticas e diretrizes do 

Código, esclarecendo as possíveis dúvidas dos conceitos e da aplicabilidade nas atividades de cada 

membro da empresa.  

É obrigatório a participação de todos os Colaboradores no treinamento do Código. 
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6. Diretrizes do Código 
 

As diretrizes orientam a conduta dos Colaboradores nas suas ações diárias, dentro e fora da empresa, 

quando no exercício de suas atividades. 

As diretrizes da empresa estão alinhadas aos Valores da companhia, sendo uma extensão de sua 

abrangência. 

 

 

6.1. Honestidade 

Agir de forma honesta, ética e com prof issionalismo. Colocar os interesses da empresa, dos clientes e 

dos parceiros acima dos próprios interesses. Não utilizar a função, cargo, posição social, marca, inf luência 

da empresa a f im de obter favorecimentos em benef ício próprio ou para terceiros. 

 

6.2. Integridade 

Agir em defesa dos interesses da empresa, de forma honrada e íntegra. Cumprir com os termos de 

conf idencialidade, prezando pela segurança das informações e dos negócios da empresa, de seus clientes 

e parceiros. Proteger as informações estratégicas e de relevâncias para o sucesso e sustentabilidade da 

empresa. 

 

6.3. Igualdade 

Agir de forma igualitária. Não praticar qualquer tipo de discriminação perante os colegas, superiores, 

clientes, parceiros, contratados e qualquer pessoa que venha a ter contato, sendo em ambiente real ou 

virtual, por meio da empresa. Combater comportamentos abusivos e assédio moral, discriminação racial, 

política, religiosa, cultural, social, de gênero, orientação sexual, por def iciência f ísica ou mental ou qualquer 

tipo de adversidade. 

 

6.4. Segurança 

Agir sempre de forma a garantir a sua segurança e a segurança das pessoas ao seu redor. Não se 

colocar em situações de risco, mesmo que isso signif ique uma perda f inanceira para a empresa ou uma não  

execução da atividade prof issional. Identif icar possíveis riscos de segurança e reportá-los imediatamente a 

liderança a f im de evitar possíveis acidentes. 

  

6.5. Responsabilidade 

Ser responsável pelas suas ações e agir com diligência, cuidando para a perfeita execução dos 

processos sob sua responsabilidade. 

Não expor a empresa a riscos, sendo no aspecto f inanceiro, de ativos, de imagem, ou em relação aos 

seus clientes ou parceiros. 
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6.6. Bom uso do Patrimônio 

Fazer bom uso do patrimônio, equipamentos de informática, sof tware e licenças, equipamentos e 

estruturas da empresa, sempre zelando pela conservação e manutenção dos ativos.  

Fazer uso dos ativos a empresa somente para uso prof issional e a serviço da empresa. 

 

6.7. Prezar pelo bom ambiente de trabalho 

Cultivar a camaradagem, bons modos, educação e cordialidade para com os colegas, líderes, 

contratados, clientes e parceiros. Demandar esforços para criar um ambiente de trabalho  saudável e 

agradável para si e para as pessoas ao seu redor. 

Manter o ambiente de trabalho limpo e higiênico, respeitando a política de sustentabilidade, sempre 

com a preocupação com o impacto ambiental. 

 

7. Políticas do Código 
 

7.1. Política de Conflito de Interesses 

Caso um membro da empresa tenha algum conf lito de interesse na execução de suas atividades na 

empresa, sejam elas pessoais ou prof issionais, diretas ou indiretas, de carácter f inanceiro ou de imagem, 

deverá ser levado ao conhecimento do Conselho de Conduta. 

O Conselho de Conduta irá avaliar a origem do conf lito de interesse, os impactos e os riscos à 

companhia. 

Podendo este determinar pela manutenção, substituição ou cancelamento da atividade em exercício, 

bem como a substituição ou manutenção do membro da empresa na referida atividade. 

 

7.2. Política de Confidencialidade da Informação 

Todos os Colaboradores devem prezar pela conf idencialidade das informações e dos dados da 

empresa, principalmente e não se limitando as informações classif icadas como confidencial ou estratég icas 

da empresa. 

Além disso, todos os membros da empresa devem respeitar os termos de conf idencialidade de 

informações acordadas entre a empresa e seus clientes e parceiros.  

É vedada a revelação e a motivação ou a permissão da revelação a terceiros, principalmente, a outras 

empresas no setor de energia, de documentos ou dados classif icados como condições confidenciais. 

Os Colaboradores deverão manter completo sigilo sobre as informações e dados conf idenciais que 

tiverem acesso em virtude do cumprimento de sua atividade, bem como sobre seus termos e condições, e 

deverão tomar todas as medidas razoáveis para evitar que tais informações sejam acessadas ou 

divulgadas. 
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Qualquer indício de divulgação de informações conf idencial será apurado pelo Conselho de Conduta a 

f im de averiguar a origem, impacto, risco e ações preventivas e punitivas.  

É dever de todos os Colaboradores informar imediatamente o Conselho de Conduta sobre a ocorrência 

de divulgação de informação conf idencial.  

 

 

7.3. Política de Presentes e Brindes 

Todos os Colaboradores não devem receber ou dar presentes, brindes, convites a eventos ou qualquer 

bem material ou não material que tenha a intenção de inf luenciar decisões comerciais envolvendo a 

empresa, clientes ou parceiros. 

Serão permitidos receber ou dar presentes comemorativos, brindes, convites a eventos ou qualquer 

bem material ou não material que tenha valor igual ou inferior a R$ 250,00, que não tenha valor de 

mercado, tenha seu valor de mercado depreciado pela inserção de marca da empresa, evento promovido 

pela empresa ou evento vinculado à programa de marketing de relacionamento. Sempre deve-se assegurar 

que não haja intenção ou não aparente haver intenção de inf luenciar decisões comerciais envolvendo a 

empresa, clientes ou parceiros. 

Nos casos onde a ação e valores forem além das condições pré-aprovadas, antes de promover ou 

receber, o membro da empresa deve submeter o caso a avaliação do Conselho de Conduta. O Conselho de 

Conduta avaliará o quadro geral, envolvimento das partes, impactos e riscos, podendo deliberar em manter,  

substituir ou cancelar a ação. 

No caso de agentes governamentais, não é permitido receber ou oferecer qualquer bem material ou não  

material de valor. Caso haja necessidade no envio de convite para part icipação em evento, deve-se 

direcionar a área de Compliance do agente governamental uma carta de solicitação de liberação 

explicitando os valores, os motivos, a origem, a intenção e a justif icativa. Aguardando assim a aprovação 

prévia do Responsável por Compliance. 

No caso de dar ou receber presentes, brindes e eventos, deve-se sempre levar em consideração o bom 

senso, ambiente no qual se está inserido e as negociações que estão em curso. Além disso deve-se 

sempre respeitar, quanto a política de presentes, o Código de Conduta dos clientes e parceiros.          

 

 

7.4. Política de Almoço e Jantar 

São def inidos como almoço ou jantar comercial aqueles que possuem o objetivo de promover o 

conhecimento entre as empresas, discutir condições comerciais ou técnicas que sejam extensões de 

reuniões ou negociações, estreitar relacionamentos comerciais sem a intenção de inf luenciar decisões. 

É permitido o valor de almoço ou jantar comercial que seja igual ou inferior a R$ 150,00. Sempre deve-

se assegurar que não haja intenção ou não aparente haver intenção de inf luenciar decisões comerciais 

envolvendo a empresa, clientes ou parceiros. 

Nos casos onde o valor for além da condição pré-aprovado, o membro da empresa deve submeter, com 

antecedência, o caso a avaliação do Conselho de Conduta. O Conselho de Conduta avaliará o quadro 

geral, envolvimento das partes, impactos e riscos, podendo deliberar em manter, substituir ou cancelar a 

ação. 
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No caso de agentes governamentais, não é permitido receber ou oferecer o pagamento de almoço ou 

jantar, sendo correto o pagamento da conta individualmente por cada empresa. Caso haja necessidade de 

ação específ ica, deve-se direcionar a área de Compliance do agente governamental uma carta de 

solicitação de liberação explicitando os valores, os motivos, a origem, a intenção e a justif icativa. 

Aguardando assim a aprovação prévia do Responsável por Compliance. 

 

7.5. Política com Agentes Governamentais 

A empresa colabora com o combate a corrupção de agentes governamentais em observância a 

legislação brasileira. Sendo assim, quando a empresa tiver negociações envolvendo agentes 

governamentais, os Colaboradores devem seguir estritamente os dispositivos legais.  

São expressamente proibidos pagamentos, promessas ou autorizações de pagamento de dinheiro ou 

de qualquer coisa de valor para quaisquer funcionários públicos, partidos políticos, funcionários de 

empresas estatais ou representantes do governo com o intuito de corromper e/ou obter qualquer vantagem 

comercial direta ou indiretamente. 

São expressamente proibidos pagamentos para acelerar ou facilitar o trabalho de agentes 

governamentais, seguindo assim a legislação brasileira quanto ao combate à corrupção. 

 

7.6. Política de uso de recursos e impacto ambiental 

É de responsabilidade de todos os Colaboradores o correto uso dos recursos naturais disponib il izados 

pela empresa, além de minimizar os impactos ambientais do uso de todos os recursos e promover o 

descarte correto de seus rejeitos. 

São práticas def inidas pela empresa na redução de consumo de recurso e impactos ambientais de 

rejeitos, que devem ser seguidas por todos os Colaboradores: 

• Não utilização de utensílios descartáveis pessoais como copos, talheres e pratos. 

• Uso racional de papel para impressão. 

• Uso racional de energia elétrica e água. 

• Coleta seletiva de rejeitos, destinando para reciclagem quando adequado. 

Utilização de biocombustíveis renováveis em veículos de f rota da empresa ou alugados a serviço da 

empresa. 

 

7.7. Política de denúncia e fiscalização 

Todos os Colaboradores têm a responsabilidade de seguir o Código de Conduta, além de f iscalizar a 

sua aplicação. É dever de todos os Colaboradores relatar ou denunciar qualquer ação que viole o Código de 

Conduta, que venha a testemunhar ou que venha a ter ciência. 

A empresa possui canal exclusivo para denúncias ou envio de sugestões de melhorias. Este canal 

exclusivo, def inido por e-mail dedicado, garante sigilo aos Colaboradores e forma um canal direto de 

comunicação com o Conselho de Conduta. 
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Canal do Código de Conduta e Ética 

conselhodeconduta@meritoenergia.com.br 

 

 

 

7.8. Política de Contratação 

 

Deve-se conduzir o processo de contratação de forma justa e respeitando a diretriz de Igualdade, 

prezando pelas reais qualidades prof issionais e perf il adequado necessárias a execução do cargo. 

A f im de combater privilégios, caso o candidato a contratação possua algum vínculo familiar ou pessoal 

com a pessoa envolvida diretamente no processo de contratação, o processo deve ser direcionado a 

condução de outro Colaborador sem vínculo ao candidato. 

A empresa compromete-se a não contratar e/ou utilizar, mão de obra infantil, escrava ou análoga à 

escrava, comprometendo-se a empregar unicamente maiores de 18 (dezoito) anos e, em caso de 

contratação de adolescentes, somente maiores de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

Este Código de Conduta foi aprovado e revisado pelo Conselho de Conduta 

Data da revisão:  janeiro de 2019 
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