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Transformando o mundo
através da sustentabilidade.
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Mensagem da Alta Administração
Construímos ao longo de mais de 20 anos uma
companhia inovadora e que desde a sua constituição
vem gerando inúmeras oportunidades transformadoras
não só para os seus integrantes, como também para
nossos clientes, comunidades e todos os demais públicos
impactados positivamente pela nossa atuação. Essa
trajetória de sucesso é fruto de trabalho orientado por
nossos valores, quais sejam, inovação, sustentabilidade,
integridade, comprometimento e foco no cliente e nas
pessoas. Aqui na Allonda não nos utilizamos de atalhos e
acreditamos em trabalhos íntegros e responsáveis. Prezamos
por relacionamentos éticos, respeitosos e dignos.
Temos orgulho da nossa história e sabemos que para
fortalecermos cada vez mais nessa cultura organizacional,
devemos nos manter em permanente estado de atenção e
respeito aos nossos valores e princípios, bem aqui
exempliﬁcados no Código de Conduta, nas nossas
políticas e na legislação.

Esta versão do Código de Conduta reaﬁrma o
nosso compromisso com a ética, com o fazer o
certo e baliza o comportamento esperado de
todo o Time Allonda e daqueles proﬁssionais
que conosco interagem.
Eu te convido a conhecer esse documento tão
importante e no qual você encontrará diretrizes
e orientações claras para como agir nas mais
diversas situações do dia a dia. A Allonda
preza por esse alinhamento e estará com
você no compromisso de caminhar trabalhando
com respeito, honestidade, integridade
e transparência.
Conto com seu apoio na defensa da nossa
cultura de integridade e de todos os nossos
valores. Boa leitura!
Leo Cesar Melo
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Introdução
A Allonda Ambiental S.A. (“ALLONDA”) é uma empresa que atua
há 20 anos desenvolvendo soluções de engenharia para o mercado
industrial e setores de infraestrutura. Considerando que a ALLONDA
atua tanto mediante parcerias público-privadas quanto parcerias
com entes privados, está exposta aos mais diversos riscos, incluindo
os de Corrupção e Fraude.
Focada no crescimento sustentável de seus negócios e fortalecimento
de uma cultura organizacional pautada pela integridade, a ALLONDA
implementou um programa de conformidade visando ao combate à
Corrupção, Fraude nos negócios e outras condutas impróprias, com o
objetivo de reforçar a importância de um ambiente de trabalho sadio
e que proporcione aos seus Integrantes uma atuação segura,
íntegra e transparente.
Da mesma forma, a ALLONDA busca se relacionar com Terceiros
que compartilham das mesmas convicções e princípios de integridade
e transparência nos negócios.
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Objetivo
O objetivo do Código de Conduta (ou “Código”) é estabelecer diretrizes a serem observadas pelos Integrantes e
Terceiros da ALLONDA e suas subsidiárias, em sua relações comerciais e no ambiente de trabalho. Cada Integrante
é responsável pela qualidade dessas relações e do ambiente ao seu redor.
O presente Código tem como ﬁm, também, estabelecer quais são as condutas esperadas e vedadas pela ALLONDA, visando
mitigar os riscos reputacionais, operacionais e ﬁnanceiros aos quais está exposta, bem como atuar de modo a resguardar
todos os seus Integrantes e Terceiros.
As diretrizes do presente Código estão em linha com o propósito da ALLONDA, bem como com as melhores práticas de governança
e integridade. Assim, o presente Código é essencial para o programa de integridade da ALLONDA e para o cumprimento das leis,
normas e regulamentos que se aplicam aos negócios da ALLONDA. As lideranças da ALLONDA estão comprometidas e cada
Integrante deve também disseminar e demonstrar apoio ao Código perante as suas equipes e Terceiros. Em caso de dúvida
sobre o Código, o Colaborador deve procurar seu líder ou Área de Compliance.
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Aplicação
O Código de Conduta aplica-se
a todos os Integrantes da
ALLONDA durante a execução
de suas atividades e deve ser
observado nas relações com
Terceiros, assim como aos
colaboradores de sua
controladora, subsidiárias
e controladas.

Nossos Compromissos
Direitos Humanos
Na ALLONDA, estamos empenhados em assegurar o respeito
aos Direitos Humanos e, portanto, a:
Promover a tolerância zero ao trabalho escravo e infantil;
Promover a diversidade e oportunidades equitativas para todos;
Proporcionar um ambiente livre de assédio, preconceito e discriminação;
Respeitar a liberdade de associação dos trabalhadores;
Proporcionar condições de trabalhos adequadas e seguras.
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Envolvimento da Comunidade
A ALLONDA está comprometida em promover impacto social, econômico e ambiental positivo
nas comunidades onde atua. Portanto, os Integrantes devem, no desempenho de suas missões,
promover projetos e desenvolver estratégias que melhorem o bem-estar dessas comunidades,
como parte de sua função, sempre buscando entender os impactos de suas ações no entorno.
O envolvimento com a comunidade também compreende manter um canal livre de comunicação
e assegurar que Integrantes e Terceiros atuem com integridade e em respeito ao Código.
Como cidadão global responsável, a ALLONDA procurará endereçar as preocupações resultantes
do impacto de sua atividade nas comunidades onde atua, disponibilizando o Canal de Ética e
implementando, após investigação dos relatos, medidas remediadores quando aplicáveis.
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Meio Ambiente
ALLONDA tem como missão atuar transformando e promovendo um impacto positivo na agenda ambiental,
e isso se reﬂete em abordagem preventivas de desaﬁos ambientais, no comprometimento da companhia em
desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e em incentivar o desenvolvimento
de tecnologias ambientais amigáveis.
Cada Integrante, portanto, dentro de sua própria atividade, deve assegurar que sua atuação
não esteja em conﬂito com qualquer norma e regulamentos ambientais. Deve também, observar
as políticas e procedimentos relacionados para assegurar que ALLONDA cumpra seus desaﬁos
como promotora de uma agenda ambiental positiva e transformadora.
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Preconceito e Discriminação

Assédio

A ALLONDA valoriza a diversidade das pessoas com
quem trabalha e as contribuições que fazem através
de seu trabalho. Temos um compromisso duradouro
para com a igualdade de oportunidades e a inclusão
social, sendo veemente intolerante a discriminação,
preconceito e assédio e, por isso, nos dedicamos a
assegurar um local de trabalho inclusivo, livre de
discriminação de qualquer natureza, seja com base
em raça, cor, etnia, identidade de gênero, orientação
sexual, nacionalidade, origem social, religião, idade,
condição física, opinião política ou qualquer outra
condição protegida pela lei vigente, valorizando,
na mesma medida, às pessoas pretas, com deﬁciência,
LGBTQIAP+, refugiados, indígenas, jovens, mulheres
cis e transgêneros, e pessoas acima de 45 anos.

O assédio é inaceitável no local de trabalho ou
em qualquer circunstância relacionada ao
trabalho em qualquer local. Estes princípios se
aplicam não só aos Integrantes da ALLONDA,
como também aos parceiros comerciais, visitantes
ou clientes.

Assim, espera-se que o Integrante trate todos de
forma equitativa, com respeito e dignidade e que
seja um agente indutor de um ambiente saudável,
livre de preconceitos e qualquer tipo de discriminação.
Qualquer pessoa que tenha conhecimento de um fato
ou presencie situações que possa potencialmente
enquadrar-se como preconceito e ou discriminação,
deve reportá-lo no canal de Ética.
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Críticas construtivas ao desempenho de liderados
são uma oportunidade de crescimento individual
e coletivo e, por si só, não podem ser consideradas
intimidação. No entanto, a ALLONDA não tolerará
qualquer forma de assédio, incluindo sexual,
físico ou verbal ou intimidação, humilhação ou
degradação. Esse tipo de comportamento é
inaceitável e, portanto, a ALLONDA adota política
de tolerância zero a esses abusos.
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Local de Trabalho Seguro e Saudável
A ALLONDA proporciona um local de trabalho seguro e saudável e cumpre leis, regulamentos e
requisitos internos de segurança e saúde vigentes. Dedicamo-nos a manter um local de trabalho
produtivo e seguro, minimizando o risco de acidentes, lesões e exposição a riscos de saúde.
Estamos empenhados em nos comunicarmos com os nossos Integrantes para melhorar
continuamente a saúde e segurança nos locais de trabalho, incluindo a identiﬁcação de
perigos e a resolução de problemas de saúde e segurança.
A ALLONDA também assume o compromisso de manter o local de trabalho sem violência,
hostilidade, intimidação e outras condições perigosas ou perturbadoras devido a ameaças
internas e externas. As salvaguardas de segurança para os Integrantes são providenciadas
conforme necessário e serão mantidas com respeito pela privacidade e dignidade deles.
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Nossos Integrantes
Cada um dos Integrantes da ALLONDA deve, como regra geral, observar as seguintes diretrizes:
Agir em conformidade com a lei e com os
princípios éticos que a ALLONDA valoriza.
Preservar e cultivar a imagem e reputação
positivas da ALLONDA.
Proceder com lealdade, justiça e franqueza
nas relações do trabalho.
Preservar o bem-estar da coletividade,
respeitando as características pessoais,
a liberdade de opinião e a privacidade
de cada um.
Abster-se de utilizar inﬂuências internas
ou externas para a obtenção de vantagens
pessoais e funcionais.

Eximir-se de fazer uso do cargo, da função
de conﬁança ocupada ou da condição de
Integrante da ALLONDA, para obter
vantagens para si ou para Terceiros.
Elaborar e apresentar informações que
reﬂitam reais posições e resultados econômicos,
ﬁnanceiros, operacionais, logísticos e quaisquer
outros que afetem o desempenho da ALLONDA.
Ser transparente, se abstendo de exercer função
para a qual tenha sido designado, quando houver
conﬂito de interesse em relação à sua atividade;
Não ﬁnanciar, custear, patrocinar ou de qualquer
modo subvencionar a prática dos atos ilícitos.
15

R

Nossos Integrantes

Não utilizar interposta pessoa física ou
jurídica para ocultar ou dissimular reais
interesses ou a identidade dos beneﬁciários
dos atos praticados.
Não emitir, utilizar ou distribuir documentação,
cujo conteúdo seja conhecido como falso.
Não reivindicar benefícios ou vantagens
pessoais para si próprio ou para Terceiros,
em decorrência de relacionamento comercial
ou ﬁnanceiro ﬁrmado em nome do ALLONDA
com clientes, órgãos governamentais, instituições
ﬁnanceiras, Terceiros, entidades e outras
empresas com as quais a ALLONDA mantenha
este relacionamento.

Não ser conivente ou omisso em relação a erros
e infrações a este Código e às disposições legais
e regulamentares vigentes, utilizando o Canal de
Ética para relatar qualquer ato que entenda
represente uma infração;
Não exercer qualquer tipo discriminação de
pessoas por motivos de natureza econômica,
social, política, religiosa, de cor, de raça ou de sexo.
Não manter sob sua cheﬁa imediata, em cargo ou
função de conﬁança, cônjuge, companheiro ou familiar
em linha colateral até o segundo grau civil, ou seja,
irmão ou irmãs.
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Nossos Integrantes

Não priorizar e preservar interesses pessoais
nos relacionamentos com clientes, órgãos
governamentais, instituições ﬁnanceiras,
Terceiros e outras entidades, em detrimento
dos interesses da ALLONDA.
Não obter vantagens, para si ou para Terceiros,
decorrente do acesso privilegiado a informações
da ALLONDA, mesmo que não acarretem
prejuízo para a empresa.

Não fazer uso inadequado dos recursos materiais,
técnicos e ﬁnanceiros da ALLONDA.
Não alterar ou deturpar o teor de qualquer
documento, informação ou dado de responsabilidade
da ALLONDA ou de Terceiros.

Não fazer manifestações em nome da ALLONDA,
por qualquer meio de divulgação pública,
quando não autorizado ou habilitado para tal.
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Relacionamento com Clientes
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Nos contatos pessoais ou remotos com os clientes, os Integrantes da
ALLONDA devem observar as seguintes diretrizes:
A manutenção de um comportamento
proﬁssional e transparente.
A apresentação de soluções inovadoras
que agreguem valor ao negócio entre as
partes e a sociedade civil em geral, dentro
das estratégias deﬁnidas pela direção.
O respeito ao cumprimento dos acordos e
contratos estabelecidos entre as partes, incluindo
possíveis requisitos de origem legal e/ou regulamentar
que sejam aplicáveis.
Não fraudar licitações públicas ou qualquer outra
modalidade de contratação do poder público, assim
como não praticar qualquer ato fraudulento na
execução de contratos públicos. Cabe aos
Colaboradores da ALLONDA atuar em conformidade
as leis que regem contratações pela administração.

Não oferecer ou receber Presentes e/ou qualquer tipo
de Hospitalidade que não sejam modestas, razoáveis
ou habituais, ou que criem aparência de impropriedade
ou conﬂito de interesse. É proibido o oferecimento de
qualquer Presente ou Hospitalidade com intuído de
obter vantagem injusta ou para obter ou reter negócios.
Qualquer presente que tenha Valor Signiﬁcativo deve ser
devolvido imediatamente. Não sendo possível, deve ser
entregue à Área de Compliance para doação a instituição
de caridade, mediante registro.
Respeitar as leis e regras de defesa da concorrência,
evitando qualquer acordo ou comunicação indevida
com competidores que podem incorrer em violação
às leis, como acordar preços de bens ou serviços ofertados.
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Nos contatos, pessoais ou remotos com Agentes Públicos, os Integrantes
da ALLONDA devem observar as seguintes diretrizes:
Não inﬂuenciar ou tentar inﬂuenciar um Agentes Públicos, diretamente ou por
meio de um Terceiro, oferecendo, prometendo, pagando ou autorizando o
pagamento de suborno ou comissão, ou concedendo patrocínio, fazendo doação
ou investimento em comunidades, ou por qualquer outro meio antiético
Não sendo permitida a doação eleitoral de pessoa jurídica, não fazer doações para
campanhas eleitorais que façam ou criem qualquer vínculo com a ALLONDA ou
com a atividade que é desempenhada na ALLONDA.

Nossos Colaboradores

Não realizar ou colaborar com Pagamento de Facilitação, assim entendido o
pagamento de pequeno valor feito a Agente Público para encorajar, agilizar ou
garantir o cumprimento de um dever ou obrigação existente.
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Não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
Agente Público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
Não destruir intencionalmente livros e registros antes do prazo permitido por Lei
Não priorizar e preservar interesses pessoais
Não fazer
uso inadequado dos recursos materiais,
e sem as aprovações internas
necessárias.
nos relacionamentos com clientes, órgãos
técnicos e ﬁnanceiros da ALLONDA.
governamentais, instituições ﬁnanceiras,
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Gestão do Código de Conduta e o Canal de Ética
O Canal de Ética é mantido para oferecer a oportunidade para que Integrantes, clientes, membros da comunidade
ou qualquer pessoa reportem, de forma anônima ou não, comportamentos ou atividades que julguem sejam inapropriadas
ou não estejam em conformidade com a Lei, com este Código de Conduta da ALLONDA, legislação ou com as políticas
e procedimentos da Companhia.
O Canal de Ética pode ser acessado, de forma gratuita e a qualquer tempo, pelos seguintes meios:
Website: allonda.com/canal-de-etica
Telefone: 0800 591 3457
O Canal de Ética e a investigação interna são ferramentas poderosas para potencializar o compromisso da ALLONDA em
agir com ética e integridade para criação de valor de longo prazo para a Companhia.
O Canal de Ética e as investigações internas não devem ser vistas como ferramentas punitivas que desencorajem a
utilização do Canal de Ética ou a cooperação entre as equipes e entre os Integrantes. A Área de Compliance deve
trabalhar para criar um modelo de companhia que valorize a ética e a integridade, construindo uma Companhia
socialmente responsável.
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As investigações internas devem ser conduzidas com completa independência, garantindo ao time
de investigação liberdade para investigar sem interferências de outros Integrantes. Devem levar
em consideração os reportes apresentados no Canal de Ética e devem sempre ser regidas pelos
princípios da independência dos investigadores, conﬁdencialidade, proteção dos que reportam e imparcialidade.

Disposições Gerais
A presente política uniﬁca e substitui as disposições dos então vigentes Código de Ética e Código de Conduta.
Todos os Integrantes da ALLONDA são responsáveis por conhecer e compreender todos os documentos
orientadores que lhes forem aplicáveis. De forma similar, os líderes são responsáveis por garantir que todos os
Integrantes compreendam e sigam os documentos orientadores. Os Integrantes que tiverem dúvidas a respeito
desta política, incluindo seu escopo, termos ou obrigações, devem procurar seus respectivos líderes e, se necessário,
a área de Compliance.
Violações às diretrizes previstas nesta política podem resultar em consequências graves para ALLONDA. Portanto,
a falha em cumprir esta política poderá resultar em medida disciplinar para os Integrantes envolvidos.
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