CÓDIGO DE ÉTICA E
CONDUTA SKIC
BRASIL 2021

Caros Colaboradores,
Todos nós integrantes da SKIC Brasil somos, em nossas
atividades diárias, representantes dos valores que norteiam
nossa organização e garantem a sustentabilidade de nossa
empresa e da sociedade em que vivemos.
Atuamos sempre com honestidade, transparência e
responsabilidade, o que nos torna comprometidos com o valor
integridade.
Este Código consolida em um documento as diretrizes e regras
de conduta, ética e integridade corporativa do SKIC Group S.A. e
da SKIC Brasil. É um documento em constante construção e de
responsabilidade de todos nós.
Nesse sentido, não basta sermos apenas representantes de
nossos valores em nossas atividades, mas também atuarmos
como difusores da cultura de integridade que permeia nossa
organização.
Somente assim estaremos alinhados ao nosso propósito maior de
contribuir para o progresso da região por meio de uma operação
sustentável.
Robson Campos
Diretor Executivo / Country Manager
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1.0 INTRODUÇÃO
O Código de Ética e Conduta de SKIC Brasil. (“Código de Ética”
ou “Código” e “SKIC Brasil”, respectivamente) tem como objetivo
declarar, promover, incentivar e fazer cumprir o compromisso
da empresa e de seus trabalhadores com a conduta ética,
nas suas relações de trabalho, operações comerciais e, em
geral, em todas as ações em que intervenham seus dirigentes,
procuradores, representantes e colaboradores no desempenho
de suas atividades e funções, independentemente da localização
geográfica em que se encontrem e do trabalho que realizem.
O Código de Ética e Conduta é um documento que possui um
conjunto de normas que regula as ações, o comportamento
e práticas da empresa e das pessoas; ou seja, estabelece
um arcabouço que deve reger as atividades corporativas e
profissionais, sendo obrigatório para todos.
O principal objetivo do Código é estabelecer um padrão de
conduta para todos os integrantes da SKIC Brasil e proporcionar
um ambiente positivo, para que possamos interagir da melhor
forma possível com clientes, fornecedores, instituições privadas
e públicas, e a comunidade em geral.
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2.0 APLICAÇÃO
O cumprimento deste Código é obrigatório para diretores,
administradores, gerentes, executivos e para todos os integrantes
(todos estes coletivamente referidos como “Colaboradores”) da
empresa. É responsabilidade de cada um ler, conhecer e cumprir
rigorosamente este Código.
Este Código constitui um complemento ao contrato de trabalho
e às normas e procedimentos que regulam o desempenho
das atividades profissionais, que são responsabilidade dos
Colaboradores conhecer, cumprir e fazer cumprir, na medida do
necessário.
Qualquer dúvida que possa haver em relação a este Código de
Ética e Conduta deve ser consultada com seu superior imediato
ou com a Área de Integridade. Este Código será publicado no site
da SKIC Brasil, devendo ser devidamente notificado e divulgado
para conhecimento de todos os Colaboradores. A empresa
reserva-se o direito de modificá-lo, a qualquer momento ou
circunstância, o que será devidamente comunicado.

3.0 REFERÊNCIAS

5.0 PROPÓSITO E VISÃO

Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

5.1

Decreto Federal nº 8.420/2015 – Decreto Regulamentador da Lei

Na SK, Engenharia e Construção, “fazemos das soluções de

Anticorrupção

infraestrutura crítica uma realidade para um mundo sustentável”.

Propósito

NBRISO 37001 - Sistemas de Gestão Antissuborno.
ISO 19600 - Sistema de Gestão da Conformidade – Compliance.

5.2

MAN.SGI.01.18 – Manual de Sistema de Gestão Integrado.

Ser uma referência mundial no desenvolvimento de projetos em

Visão

grande escala para a indústria da mineração e energia.

4.0 TERMOS E
DEFINIÇÕES
SGI – Sistema de Gestão Integrado.
Ética - Ciência que estuda os juízos morais referentes à conduta
humana. Orientação dos atos pessoais e corporativos segundo
os valores do bem e da decência pública.
Conduta - Modo de agir para com a sociedade em geral.
EPC - Engineering, Procurement and Construction.
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6.0 VALORES

6.1

Respeito e Compromisso

6.2

Integridade

Trabalhamos com confiança e respeito mútuo. Estamos

Atuamos com honestidade, transparência e responsabilidade.

comprometidos com a saúde e segurança de nossos

Acreditamos no crescimento sustentável. Respeitamos sempre

Colaboradores. Preservamos o meio ambiente e respeitamos o

as práticas éticas nos negócios.

entorno social de nossas operações.

6.3

Excelência

6.4

Foco no Cliente

Buscamos a excelência e por isso definimos metas desafiadoras

Procuramos entender as necessidades dos clientes, internos

para nós mesmos. Alcançamos resultados de excelência, através

e externos. Atendemos suas expectativas em tempo hábil, por

do conhecimento, inovação e melhoria contínua. Focamos na

meio de soluções competitivas e de qualidade. Construímos

superação das metas propostas.

relacionamentos de longo prazo e de confiança.

7.0 DIRETRIZES E REGRAS DE CONDUTA
Todos os Colaboradores da SKIC Brasil devem cumprir a
legislação em vigor, o Código de Ética e Conduta, as normas
aplicáveis aos setores em que a empresa atua e suas obrigações
profissionais.
Ademais, devem observar as seguintes diretrizes e regras de
conduta:
7.1

Leis e regulamentações locais

A empresa obedecerá às leis do país em que atua, bem como
as regulamentações locais e específicas da área relacionadas
ao setor de atuação. A empresa acredita na promoção da
integridade em sua cadeia produtiva e selecionará fornecedores
que gozem de boa reputação.
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7.2

Discriminação

A SKIC Brasil respeita a dignidade da pessoa, acolhe e reconhece
sua liberdade e privacidade, rejeitando qualquer discriminação
por motivos de gênero, estado civil, religião, raça, condição
social, identidade de gênero, orientação sexual, afiliação
político-partidária, origem étnica, nacionalidade, deficiência ou
outra condição protegida pela lei ou decisão do Poder Judiciário.

7.3

Assédio moral e assédio sexual

A empresa não permitirá e será inflexível em relação a condutas
hostis entre Colaboradores e uso de poder hierárquico em
benefício próprio e que causem intimidação, ameaça, repressão
ou assédio psicológico ou sexual a outro Colaborador. Todos
os integrantes da empresa devem se abster de condutas que
envolvam atos de violência física, verbal ou psicológica.

7.4

Consumo de drogas e álcool

A empresa promove um ambiente de trabalho livre do uso de
drogas e álcool, promovendo o bem-estar dos Colaboradores
e resguardando a segurança das operações e processos. A
empresa proíbe a fabricação, venda, distribuição, consumo,
recepção, transporte ou posse de drogas ilícitas ou bebidas
alcoólicas no local de trabalho. É estritamente proibido o trabalho
sob a influência de álcool e/ou drogas. A violação desta regra
é considerada uma infração disciplinar e pode dar origem às
sanções previstas nas normas da SKIC Brasil.
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7.5

Gestão e uso da informação

Os dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis dos

Informação confidencial é toda aquela de propriedade da

Colaboradores detidos pela empresa devem ser protegidos de

empresa e que não seja pública, que tenha sido confiada a

exposição indevida, acessos não autorizados e outras formas

Colaboradores em razão de suas atividades profissionais. A

de tratamento ilícitas ou indevidas, conforme a legislação

divulgação de informação confidencial a terceiros pode ser

de proteção de dados pessoais aplicável, observado o Item

prejudicial aos interesses da empresa e das pessoas com

5.17 abaixo. O uso impróprio de informações, além de ser uma

mantém relações comerciais ou empresariais. Inclui, entre

violação da ética, pode acarretar responsabilidades legais para

outras, informações confidenciais de Colaboradores, clientes

a empresa e para aqueles que a incorrem.

ou acionistas, informações financeiras antes de sua publicação,
planos de aquisição, alienação ou fusão, planos estratégicos,
contratos e alterações relevantes na gestão.
Informação privilegiada é aquela confidencial e material, ou
seja, que se refere à empresa, seus negócios, subsidiárias ou
empresas ligadas, ou aos valores mobiliários por essas emitidos,
não divulgada ao mercado e cujo conhecimento possa influenciar
a cotação de seus valores mobiliários. É também informação
privilegiada aquela que se refira a operações de aquisição ou
alienação a ser realizada pela empresa em bolsa, imobiliária ou
qualquer outra, antes de serem divulgadas ao mercado.
7.6

Conflitos de interesse

Os Colaboradores da SKIC Brasil devem atuar sempre no
interesse da empresa e sem a interferência de outros interesses,
devendo abster-se de colocar quaisquer outros interesses a
frente daqueles da empresa.
Considera-se que existe conflito de interesses a partir do
momento em que uma decisão adotada no exercício das suas
funções de trabalho possa ser afetada ou interferida de modo
concreto ou potencial por uma situação de benefício pessoal ou
de terceiros alheia aos interesses da SKIC Brasil.
Os Colaboradores devem, mas não restritos a:
1.

Abster-se de ter interesses econômicos em entidades

que comprem, comercializem ou forneçam produtos ou serviços
à empresa, ou com ela concorram, salvo análise da Área de
Integridade e autorização prévia da SKIC Brasil.
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2.

Abster-se de realizar, ou influenciar para a realização,

7.

Informar imediatamente ao superior e para a Área de

por conta da empresa, operações de compra e venda ou

Integridade quando for percebido algum grau de influência na

prestação de serviços com parentes ou parentes até o terceiro

capacidade de cumprir as responsabilidades do cargo ou função

grau de consanguinidade ou segundo grau de afinidade, ou com

com objetividade, por receber pressões de terceiros que estejam

sociedades em que tenham qualquer participação, a menos que

utilizando seu cargo, autoridade ou influência na empresa,

tais pessoas, empresas ou organizações sejam competitivas

indicando as evidências correspondentes.

em termos de preço, qualidade e serviço, estejam fora da área
de responsabilidade do Colaborador e este fato tenha sido

Os Colaboradores devem consultar a Área de Integridade caso

previamente analisado pela Área de Integridade a aprovado pela

tenham dúvidas se alguma situação pode constituir um conflito

SKIC Brasil.

de interesses.

3.

Abster-se

de

incorporar

à

empresa

e

sob

responsabilidade direta, parentes ou familiares próximos (até o
terceiro grau de consanguinidade ou segundo grau de afinidade),
bem como pessoas com quem haja relação afetiva próxima, salvo
análise prévia pela Área de Integridade e autorização prévia da
SKIC Brasil.
4.

Informar o superior e a Área de Integridade da

circunstância de eventual conflito de interesses por parentesco,
no caso de contratação definida por superior, em virtude da
qual se contrate um membro da família (até o terceiro grau de
consanguinidade ou segundo grau de afinidade), para uma
determinada área ou projeto ou, se for o caso, da sua participação
acionária, societária ou financeira significativa nos ativos dos
concorrentes ou fornecedores.
5.

Informar prontamente ao superior e para a Área de

Integridade quando um trabalho de monitoramento, supervisão,
auditoria ou controle deva ser exercido sobre área a cargo de
familiar até ao terceiro grau de consanguinidade ou segundo
grau de afinidade.
6.

Assegurar de forma especial a transparência nos

processos de cotação, aquisições de fornecedores e clientes ou
de decisões administrativas, com os quais estejam relacionados
até o terceiro grau de consanguinidade ou segundo grau de
afinidade. No caso de o avaliado ser parente de outro membro da
empresa, em algum dos graus acima mencionados, o avaliador
será obrigado a informar ao superior e para a Área de Integridade.
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7.7

Presentes e hospitalidades

Sempre se garantirá independência de julgamento nas decisões
de negócios da empresa.
É prática contrária a este Código oferecer ou dar presentes e
hospitalidades, bem como receber ou aceitar recebê-los, quando
possam razoavelmente ser percebidos como incentivos, quando
tais ações representarem uma violação das leis, regulamentos ou
políticas da SKIC Brasil, ou quando possam perturbar ou afetar a
boa imagem e reputação da empresa.
Estas regras se aplicam a presentes ou hospitalidade de qualquer
tipo, como favores, descontos, convites para refeições, shows e
/ ou viagens, recebidos ou entregues a clientes, fornecedores,
contratados, funcionários públicos (nacionais ou estrangeiro), e
em geral, a qualquer pessoa ou entidade que tenha vínculo com
a empresa e cuja entrega ou recebimento possa ser entendido
como um incentivo. As exceções a essa categorização são
itens de pouco valor econômico que o costume autoriza como
expressões de cortesia, boas maneiras ou para finalidades

7.8

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

promocionais.

A proteção da saúde, segurança e meio ambiente são objetivos
primordiais da empresa. Ela se empenhará em desenvolver
e fornecer produtos e serviços que não tenham impactos
ambientais indevidos e que sejam seguros no uso a que se
destinam, eficientes no consumo de energia e recursos naturais,
podendo ser reciclados ou descartados com segurança.
Para a empresa, as pessoas são o seu principal ativo e por isso
buscará sempre ter as condições ideais para a proteção da sua
saúde no trabalho.
Todos os Colaboradores devem cumprir suas tarefas e
responsabilidades, respeitando todas as normas e práticas
de segurança, bem como tomar os cuidados necessários para
a proteção dos colegas e de si próprios e denunciar qualquer
prática que ameace a segurança de todos.
Além disso, devem cumprir as normas e práticas de proteção
ambiental no ambiente de trabalho, bem como a legislação em
vigor.
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7.9

Relacionamento com fornecedores e prestadores de

serviços
O relacionamento dos Colaboradores com os fornecedores
e prestadores de serviços será sempre conduzido com
transparência, num quadro de respeito que permita conceder as
mesmas oportunidades a todos, com total independência e de
acordo com os interesses da empresa. Isso significa não assumir
nenhum tipo de compromisso ou parcialidade em relação a um
fornecedor, devendo sempre privilegiar parâmetros de utilidade,
qualidade, oportunidade e orçamento, favoráveis para a empresa.
A escolha e contratação de fornecedores e contratados deve
ser sempre baseada em critérios técnicos, profissionais, éticos e
nas necessidades da empresa, devendo escolher suas propostas
por meio de fatores objetivos, como concorrência, oportunidade,
melhor preço e qualidade. Os procedimentos de seleção devem
ser transparentes, estabelecidos previamente à seleção e
demonstráveis perante os escalões superiores da empresa e
demais áreas aplicáveis. O processo de seleção e escolha de
fornecedores deve ser feito pelos Colaboradores da Área de
Suprimentos.
A SKIC Brasil não estabelecerá qualquer tipo de relacionamento

7.10

com fornecedores e contratados sobre os quais haja dúvida

Os Colaboradores da SKIC Brasil devem ter especial cuidado nas

razoável quanto à sua probidade ou princípios éticos.

situações em que devam atuar em nome da empresa, em razão

Conduta dos Colaboradores

da natureza de seu cargo ou por expressa delegação.
Eles devem, portanto, abster-se de agir sob o nome da empresa
quando não tenham sido autorizadas a fazê-lo e ter cuidado
ao interagir com agentes públicos, para o que será sempre
necessário e com antecedência, verificar se está em suas
atribuições interagir com tais autoridades.
A empresa se opõe a todos os tipos de atos contrários à
probidade e à ética, incluindo extorsão, suborno e corrupção e
não tolera práticas de negócios que busquem obter vantagem
por meios indevidos ou impróprios. Nenhum Colaborador e / ou
representante está autorizado a realizar atividades que possam
comprometer a empresa, como atos de corrupção.
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7.11

Relacionamento com clientes

O compromisso com a satisfação do cliente deve traduzir-se no
respeito pelos seus direitos e na procura constante de soluções
que apoiem os seus interesses, sempre em linha com os objetivos
de desenvolvimento e rentabilidade da SKIC Brasil.
A fim de preservar o mais alto grau de confiança por parte de
nossos clientes, todas as informações comerciais e empresariais
obtidas pela SKIC Brasil em suas relações comerciais devem ser
tratadas com a devida confidencialidade.

7.12

Relacionamento com o Estado

As relações com o Estado ou com organismos internacionais
se assentam em formas de comunicação abertas, objetivas e
transparentes, destinadas a avaliar as implicações da atividade
legislativa e administrativa para a empresa, respondendo
a exigências e atos dos órgãos de fiscalização (consultas,
interpelações, etc.) ou, quando de qualquer forma divulgarem
seu posicionamento sobre assuntos relevantes para a empresa.

7.13

Cuidado com os ativos

Dar um uso adequado aos ativos da empresa é alocá-los para
a execução de nossas funções da maneira pretendida e não
permitir que sejam usados para benefício pessoal ou de terceiros
que não a empresa.
Somos responsáveis pela custódia e gestão adequada dos
ativos. Procuramos preservar seu valor, uso eficiente, estado de
operação ou utilidade, buscamos maximizar sua capacidade e
sua vida útil e protegê-los contra perdas, uso indevido, danos,
roubo ou sabotagem.
Os ativos da empresa não são apenas equipamentos, materiais,
edifícios, veículos, ferramentas, móveis e máquinas, mas também,
entre outros, informações, bancos de dados, sistemas, mídia,
marcas, patentes, propriedade intelectual, segredos comerciais,
planos de negócios, planos, e-mails, tempo de trabalho e produto
do trabalho dos Colaboradores (o que não se altera quando estes
deixam de pertencer à empresa).
12

7.14

Parcerias e investimentos

A formação de parcerias e a realização de investimentos são
importantes ferramentas para a exploração de oportunidades
nos mercados em que a SKIC Brasil atua, bem como oferecem
possibilidades de ingresso em novos segmentos e sinergia com
potenciais parceiros.
Parcerias, associações, investimentos, aquisições, venda de
ativos e novos negócios em geral podem representar também
diferentes riscos de integridade para a SKIC Brasil.
Desse modo, sua realização deverá observar o disposto em
nossas políticas e procedimentos e será precedida de verificação
prévia de integridade.
7.15

Doações e patrocínios

A SKIC Brasil entende que doações e patrocínios são meios
legítimos para estimular iniciativas de cunho social, cultural,
artístico, esportivo ou filantrópico. Não realizamos doações
de cunho político e nenhum de nossos Colaboradores está
autorizado a fazê-lo em nome da empresa.
Devido ao risco existente de desvirtuamento para fins ilegais,
fraudulentos ou antiéticos tais operações serão precedidas de
verificação prévia de integridade, conforme definido em nossas
políticas e procedimentos.

7.16

Registros contábeis

Nossos livros e registros contábeis são mantidos de modo a
refletir com precisão todas as transações realizadas. Todos os

REGISTROS

Colaboradores são responsáveis pela integridade e pontualidade
das informações, relatórios e registros sob seu controle, não
devendo nunca fazer declarações falsas ou enganosas.
Mantemos registros confiáveis e suficientemente detalhados de
modo a monitorar continuamente nossas despesas e receitas.
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7.17

Privacidade e proteção de dados pessoais

Além disso, caso necessário, cada área da SKIC Brasil dispõe

A SKIC Brasil zela pela privacidade e segurança dos dados

de termos de ciência, consentimento e/ou confidencialidade

pessoais e/ou dados pessoais sensíveis cujo tratamento é

a serem assinados pelos Colaboradores e/ou terceiros

necessário para o desempenho de suas atividades. Qualquer

relacionados à SKIC Brasil que venham a obter dados e

informação recebida pela SKIC Brasil ou por esta coletada será

informações eventualmente disponibilizados, de acordo com os

tratada com nível de cuidado e padrões de segurança adequados.

dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis tratados pelos
Colaboradores da área específica e as finalidades do tratamento.

Os processos de tratamento de dados pessoais e/ou dados
pessoais sensíveis deverão observar as diretrizes legais e as

Finalmente, a Política de Privacidade e Proteção de Dados

boas práticas, promovendo transparência, garantindo o exercício

Pessoais da SKIC Brasil apresenta em detalhes as diretrizes

dos direitos dos titulares e assegurando sua privacidade,

legais e as boas práticas a serem observadas pelos

conforme os preceitos estabelecidos pela Lei n.º 13.709/2018

Colaboradores com relação aos dados pessoais e/ou dados

(“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” ou “LGPD”), além

pessoais sensíveis eventualmente obtidos em decorrência das

de todas as diretrizes, orientações e regulamentos elaborados

atividades desempenhadas.

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) e em
nossas políticas e procedimentos.

O Data Protection Officer será eleito e nomeado pela Alta
Administração da SKIC Brasil, sendo sua identidade e informações

O acesso a informações protegidas por lei e políticas internas

de contato divulgadas publicamente de forma clara e objetiva.

deve ser restrito e controlado, não existindo expectativa de

Violações dessas regras estarão sujeitas às medidas disciplinares

privacidade sobre dispositivos entregues aos Colaboradores

cabíveis, devendo suspeitas de ocorrência de irregularidades ser

para o desempenho de suas atividades de trabalho.

denunciadas.

Todos os Colaboradores da SKIC Brasil participarão dos
treinamentos relativos à privacidade e proteção de dados
pessoais, adquirindo o conhecimento necessário sobre os
principais conceitos da LGPD, a diferença entre dados pessoais
e dados pessoais sensíveis, a observância das finalidades
específicas e do interesse legítimo para os tratamentos de
dados, os direitos dos titulares de dados e os princípios a serem
observados de acordo com a LGPD.
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8.0 PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
A empresa estabeleceu um Programa de Integridade para
monitorar o cumprimento do Código e demais diretrizes de
integridade da organização.
O Programa de Integridade da SKIC Brasil consolida as iniciativas
e práticas da empresa direcionadas ao cumprimento das leis e
preservação da ética e integridade corporativa, considerando,
sobretudo, o disposto na Lei nº 12.846/2013 e na legislação
e regulamentações correlatas. Seu objetivo é a prevenção,
detecção e o combate às infrações correspondentes.
O Código de Ética e Conduta constitui o alicerce do Programa
de Integridade da SKIC Brasil, dispondo sobre diretrizes e regras
gerais de conduta, estabelecendo parâmetros éticos e de
integridade corporativa, bem como, baseado nos riscos inerentes
às nossas atividades, delineando as estruturas responsáveis pela
supervisão, cumprimento e monitoramento do Código e demais
políticas da SKIC Brasil.
Nesse sentido, algumas das principais infrações cuja ocorrência
o Programa de Integridade da SKIC Brasil busca prevenir e
mitigar são as seguintes:
a. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
b. Financiamento do terrorismo;
c. Corrupção de agentes públicos, nacionais ou estrangeiros;
d. Receptação, comercialização, transporte ou armazenamento
de produto de crime;
e. Conflito de interesses;
f. Corrupção privada;
g. Apropriação indébita e estelionato; e
h. Corrupção ou poluição de água potável.
Sem prejuízo de outras infrações cuja ocorrência a empresa
também busque prevenir, conforme nossos valores e diretrizes
corporativas.
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9.0 LIVRE CONCORRÊNCIA 10.0 MONITORAMENTO
E CUMPRIMENTO DO
CÓDIGO
A SKIC Brasil promove e respeita a livre concorrência, valor
fundamental que deve reger todos os âmbitos da atividade

econômica. A competição estimula a eficiência e a criatividade,
permitindo também estabelecer relações justas e equitativas

A SKIC Brasil zelará pela comunicação e compreensão deste

com quem mantemos relações comerciais.

Código, através de sua publicação no seu site da Internet e
assinatura do anexo ao contrato de trabalho, para além dos

Ações competitivas são aquelas regidas pelos objetivos

demais mecanismos de divulgação que vier a realizar.

comerciais da empresa considerando o mercado em que atua.
Portanto, é vedado aos Colaboradores a adoção de qualquer

10.1

tipo de acordo verbal ou escrito com concorrentes, clientes

A SKIC Brasil realizará análises periódicas de modo a conhecer

ou fornecedores que viole as normas de livre concorrência. Os

e avaliar seus processos, estrutura organizacional, área de

Colaboradores devem consultar a Área Jurídica da empresa na

atuação e principais parceiros de negócio, bem como seu nível

elaboração e assinatura de acordos e contratos, ou na prática de

de interação com o Poder Público e riscos de integridade.

Análise de riscos de integridade

atos que possam violar as normas de livre concorrência.
Riscos específicos de integridade também são avaliados pela
empresa, como na contratação de Colaboradores, terceiros,
no estabelecimento de novas parcerias e para a realização
de investimentos, doações e patrocínios, conforme descrito
anteriormente.
10.2

Comitê de Ética e Conduta

O Comitê de Ética e Conduta (“Comitê”) será composto por três
16

membros da Alta Administração da SKIC Brasil e contará com

a qual não tem certeza se é um comportamento ético, deve fazer

a presença de assessores jurídicos e de recursos humanos,

a si mesmo as seguintes perguntas para orientar suas ações:

se necessário. O Comitê de Ética da SKIC Brasil se reportará
periodicamente ao Comitê de Ética do Sigdo Koppers S.A.

√ É correto para SKIC Brasil?
√ É consistente com os valores da SKIC Brasil e com os meus?

O principal objetivo do Comitê é promover que as atividades

√ Isso é legal? É ético?

voltadas para a realização dos negócios nos quais a empresa

√ É algo pelo qual quero ser responsável?

participa estejam alinhadas ao Código, e que reflitam de forma
permanente a missão, visão e valores declarados pela empresa.

Se, após responder a estas questões, o Colaborador ainda tiver
dúvidas sobre como agir em determinada situação, ele pode

Da mesma forma, o Comitê de Ética colaborará na avaliação do

relatar tal situação ao seu gestor direto imediato e /ou à Área de

funcionamento deste Código e na sua atualização, a fim de tornar

Integridade.

sua aplicabilidade mais efetiva e relevante.
Os Colaboradores também podem denunciar violações a este
10.3

Denúncias

Código, bem como eventuais irregularidades ou atos ilícitos no

É dever de todos os Colaboradores da empresa relatar qualquer

Canal de Denúncias localizado no site da empresa e / ou Intranet,

caso que possa constituir violação a este Código. As informações

o que garante o sigilo da identidade dos denunciantes.

serão tratadas de modo reservado, garantido o anonimato do
denunciante, se assim o preferir.

10.4

Processo de investigação

A investigação terá início com a informação prestada pelo
As denúncias devem ser objetivas, documentadas e de boa-fé. As

denunciante sobre a possível infração ocorrida, se o responsável

informações apresentadas em relação aos casos denunciados

pela investigação considerar que há base suficiente para iniciar

receberão resposta profissional e confidencial.

a investigação, recolherá todas as informações que considere
adequadas para esse efeito. A investigação será concluída

Quando um Colaborador se depara com uma situação em relação

no prazo de 30 dias a partir de seu recebimento, salvo se a
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complexidade dos fatos investigados demandarem prazo superior
para sua conclusão.
A investigação será concluída com a elaboração de relatório que
indique se foi apurado que os fatos contidos na denúncia foram
verificados e se houve ou não violação do Código de Ética, além
das medidas propostas para evitar sua repetição, bem como as
penalidades determinadas pela ofensa cometida.
Em todos os casos, a denúncia receberá pronta atenção
profissional e reservada com pleno respeito à dignidade
das pessoas e ao tratamento adequado dos dados pessoais
eventualmente envolvidos, conforme aplicável.
10.5

Medidas disciplinares

As violações deste Código de Ética estarão sujeitas a sanções,
que serão aplicadas pelo Comitê de Ética em função da gravidade
da infração, que pode variar de:
√ Advertência verbal;
√ Advertência escrita;
√ Suspensão e
√ Término do vínculo com SKIC Brasil.
Além do exposto, a violação deste Código pode resultar em
denúncia criminal perante as autoridades competentes,
conforme aplicável.
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TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA SKIC BRASIL
Declaro, nesta data, que:
1. Recebi, li e me comprometo a seguir as normas do Código de Ética e Conduta da SKIC Brasil;
2. Conheço, cumpro e cumprirei com todas as normas, políticas e procedimentos relacionados ao bom desempenho de minhas atividades
profissionais;
3. Sou responsável por evitar situações que configurem conflitos de interesses e consultarei previamente a SKIC Brasil em caso de
dúvidas nos casos em que este possa vir a se configurar;
4. Não possuo vínculos com o Poder Público ou agentes públicos e, caso os possua, estes serão prontamente declarados para a SKIC
Brasil;
5. Reportarei, através dos canais disponibilizados pela SKIC Brasil, qualquer descumprimento do Código de Ética e Conduta, irregularidades
ou ilícitos envolvendo a empresa, seus diretores, executivos, administradores, gerentes, colaboradores ou terceiros;
6. Colaborarei com as investigações internas conduzidas pela SKIC Brasil, fornecendo todas as informações e documentos que venham
a ser solicitados, comprometendo-me a não retaliar aqueles que honestamente e de boa-fé informem violações ao Código;
7. Contribuirei com a implementação e difusão do Código de Ética e Conduta e do Programa de Integridade da SKIC Brasil; e
8. Concordo com o tratamento de meus dados pessoais necessárias para as finalidades do Programa de Integridade da SKIC Brasil,
inclusive, controles de presença e materiais de treinamento, comunicados, pesquisas, relatórios e atas de entrevista.

Nome
Cargo
Área
Data
Assinatura
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