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1. DEFINIÇÃO 

O presente Código de Conduta é um conjunto de regras e normas de conduta que define 

os princípios éticos que norteiam a condução dos negócios da LCD ENGENHARIA e é 

parte integrante do Sistema de Integridade. 

2. OBJETIVO 

Este Código de Conduta tem por objetivo orientar as ações de nossos funcionários e 

formaliza a postura ética da LCD ENGENHARIA frente aos vários públicos de seu 

relacionamento, sejam eles internos ou externos. 

3. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA 

O Código de Conduta da LCD ENGENHARIA é aplicável em todos os níveis da empresa e 

a todos integrantes da empresa. É apresentado a todos os seus empregados e diretores, 

bem como para seus fornecedores e demais pessoas físicas e jurídicas que se relacionem 

com a empresa. 

A sua compreensão, a implementação e a manutenção são asseguradas através de 

treinamentos periódicos, comunicação interna por meio de e-mail marketing, auditorias 

internas (educativas), entre outras formas de divulgação. 

4. RELAÇÕES DE TRABALHO 

As relações no ambiente de trabalho, independentemente do cargo ou posição, devem 

pautar-se pelo respeito mútuo, espírito de equipe e confiança. 
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5. RESPEITO À LEGISLAÇÃO 

A LCD Engenharia respeita e segue a legislação tributária, previdenciária, trabalhista e civil 

e procura estar atualizada com a legislação vigente em todos os seus aspectos e 

instâncias. Possuí o procedimento: PE-LCDE-SGI-010 que estabelece a sistemática para 

identificação, análise e atualização da legislação e outros requisitos aplicáveis aos 

aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho e de responsabilidade social 

associado às relações, processos, atividades, produtos e serviços da LCD Engenharia. 

6. TRABALHO FORÇADO E INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE PESSOAS 

A LCD ENGENHARIA não pratica qualquer tipo de trabalho forçado, escravo ou 

compulsório sobre quaisquer condições, bem como exploração sexual de crianças e 

adolescentes e tráfico de seres humanos. 

A LCD ENGENHARIA não emprega crianças, em respeito às Convenções 138 e 182, da 

Organização Internacional do Trabalho, não se utiliza de mão de obra infantil e condena 

veementemente esta prática. 

7. CONTRIBUIÇÕES POLÍTICO-PARTIDÁRIAS  

A LCD Engenharia tem por princípio não fazer qualquer tipo de doação, patrocínio ou 

financiamento a partidos políticos. Sendo vedado, portanto, aos seus colaboradores a 

realização de quaisquer despesas nesse sentido.  

8. CONFLITO DE INTERESSES 

A LCD Engenharia exige os mais elevados padrões éticos de todos os nossos diretores e 

colaboradores. 
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 Ao lidar com fornecedores, clientes ou concorrentes existentes ou futuros, nossos 

colaboradores deverão agir de acordo com o melhor interesse da empresa, sem qualquer 

vantagem pessoal. Interesses pessoais e interesses do LCD Engenharia deverão ser 

mantidos rigorosamente separados. Consequentemente, deverá ser evitada qualquer 

situação que possa constituir, provocar ou até mesmo criar a impressão de existência de 

conflito de interesses entre os colaboradores e a empresa. 

9. OPORTUNIDADES IGUALITÁRIAS 

A LCD ENGENHARIA repudia toda e qualquer forma de discriminação ou preconceito, 

inclusive de raça, sexo, idade, cor, estado civil, religião, convicção política, nacionalidade, 

origem, gênero, preferência sexual, classe social, peso, altura, deficiência física ou outras 

características pessoais.  A LCD ENGENHARIA oferece oportunidades iguais para 

candidatos e colaboradores a vagas na empresa, incluindo no que diz respeito a condições 

de contratação, promoções, transferências, recrutamentos interno e externo, demissões, 

aumentos salariais ou outra forma de compensação e reconhecimento de desempenho. 

10. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO  

O patrimônio físico e intelectual da LCD ENGENHARIA deve ser utilizado exclusivamente 

em suas atividades, não devendo ser utilizado para obtenção de vantagem pessoal, nem 

fornecido a terceiros para qualquer uso que não esteja autorizado em contrato, ou que seja 

expressamente autorizado por representantes da LCD ENGENHARIA, dentro de sua 

alçada de decisão. Os Colaboradores devem fazer uso consciente, responsável e seguro 

do patrimônio da LCD ENGENHARIA. Todo trabalho criado pelos Colaboradores no 

exercício das suas atividades, no horário de trabalho ou mediante uso do patrimônio e 

informações da empresa, será de propriedade da LCD ENGENHARIA.  
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11. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 

A segurança das informações deve ser tratada com zelo. O uso inadequado dos sistemas 

de TI é vedado e pode nos expor a uma série de riscos, incluindo ataques de vírus e 

violações da segurança da informação.  

Os sistemas eletrônicos e os recursos de informática estão à disposição dos empregados 

para o bom desempenho de suas funções. Seu uso para assuntos pessoais é permitido 

desde que não contrarie normas e orientações internas nem prejudique o andamento do 

trabalho. 

É expressamente proibido a todos os colaboradores utilizar ou repassar a terceiros, sem 

prévia autorização, quaisquer informações confidenciais, sejam de propriedade intelectual 

da LCD Engenharia, fornecedores e clientes;  

O relacionamento com os meios de comunicação deve ser pautado pela transparência, 

credibilidade e confiança, observando sempre os valores éticos, ressaltando que a LCD 

Engenharia possui profissionais aptos e autorizados a se manifestar nas diversas áreas de 

atuação;  

Todos os contatos com veículos de mídia, publicações de textos, discussões, entrevistas 

ou aparições públicas em nome da LCD Engenharia, devem ser intermediadas pelo 

departamento de “comunicação”. É proibido ao colaborador fornecer quaisquer informações 

relacionadas à empresa, clientes e parceiros à imprensa sem prévia autorização da 

Diretoria. 

12. PRÁTICAS CONTRA A CORRUPÇÃO E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

11.1 CORRUPÇÃO 

A LCD ENGENHARIA não tolera a corrupção em nenhuma de suas formas, seja por ação 
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ou omissão de Colaboradores, de fornecedores, de prestadores de serviços ou de 

parceiros de negócios.  

A LCD ENGENHARIA cumpre as leis anticorrupção e apoia os esforços para promover 

medidas de integridade, trabalhando para garantir que parceiros de negócios compartilhem 

este compromisso 

11.2 LAVAGEM DE DINHEIRO 

A LCD ENGENHARIA está comprometida com os esforços de prevenção e combate aos 

crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, cumprindo as exigências 

legais e aquelas previstas nas regulamentações das autoridades fiscalizadoras e 

reguladoras. Os Colaboradores devem ser diligentes no monitoramento e detecção de 

operações com indícios de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, seguir as 

políticas internas de prevenção e informar ao departamento de Compliance qualquer 

situação suspeita. 

13. REGISTROS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS 

Todas as transações da LCD ENGENHARIA devem ser suportadas por documentação 

hábil e deverão ser imediata e devidamente registradas em livros e em contas próprias, de 

acordo com a legislação. Nenhum pagamento ou recebimento poderá ser feito em 

desacordo com a finalidade para a qual foi autorizado, nem a uma pessoa diferente 

daquela a quem se destina o pagamento. As demonstrações financeiras devem ser 

elaboradas em conformidade com as leis e com os princípios de contabilidade, de maneira 

a representar adequadamente a situação financeira da LCD ENGENHARIA. 

14. PRESENTES, BRINDES E HOSPITALIDADE 

Os colaboradores da LCD ENGENHARIA estão proibidos de sugerir, solicitar, oferecer ou 
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aceitar presentes ou brindes, de qualquer valor, de clientes, fornecedores, concorrentes e 

contratantes, excetos brindes de lembrança de marca, como, por exemplo: caneta, 

lapiseira, agenda, calendário, porta-cartões e blocos de anotações. 

Presente ou brinde de valor comercial estimado superior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser 

recusado e devolvido com a informação de que sua aceitação contraria as normas internas 

da LCD ENGENHARIA. Na eventual impossibilidade de ser devolvido, o presente ou brinde 

deve ser encaminhado ao setor de Auditoria da Empresa, para o seu envio como doação 

em campanhas sociais. 

Os colaboradores da LCD ENGENHARIA estão proibidos de aceitar convites de caráter 

pessoal para viagem e hospedagem de empresas contratadas, contratantes, fornecedoras 

ou concorrentes. Despesas pagas por empresas contratadas, contratantes, fornecedoras 

ou concorrentes, relacionadas à refeição ou entretenimento público são aceitáveis, desde 

que justificadas por motivo de trabalho ou cortesia normal de negócios, dentro de limites 

razoáveis e que não impliquem em constrangimento nem necessidade de retribuição. 

15. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

A LCD Engenharia estabelece um sistema de gestão integrada – SGI, em todos os níveis 

da empresa com o compromisso com a proteção ao Meio Ambiente, respeito à Segurança 

e Saúde Ocupacional. 

O escopo, as referências aos procedimentos documentados, a descrição da interação entre 

os processos, as responsabilidades dos departamentos envolvidos, bem como o 

atendimento aos requisitos especificados na ISO, estão em nosso Manual do Sistema de 

Gestão Integrado da Qualidade, Meio Ambiente e SSO. 
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16. ATIVIDADES POLÍTICAS E RELIGIOSAS 

A LCD ENGENHARIA, de acordo com seus princípios e valores empresariais, não tem 

posição Política e Religiosa, sendo vedado ao seu colaborador, dentro das dependências 

da Empresa e nos locais onde a Empresa executa suas atividades, durante o horário de 

trabalho, fazer uso de recursos próprios ou da Empresa com essa finalidade. 

17. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, ASSÉDIO MORAL E SEXUAL 

A LCD ENGENHARIA não admite em hipótese alguma a violência física e/ou psicológica, 

assédio moral e sexual nas suas dependências. 

Violência psicológica se caracteriza por palavras, gestos, atitudes explícitas ou sutis, 

humilhantes e constrangedores, que atentem contra dignidade do colaborador, podendo lhe 

causar dano à sua integridade física e psíquica e ocasionar mal-estar ao ambiente de 

trabalho. 

Assédio moral se caracteriza pela exposição do colaborador a situações constrangedoras e 

humilhantes durante o exercício de sua função, de forma repetitiva e por um período 

prolongado, podendo comprometer a sua carreira profissional e o emprego, causar dano à 

sua integridade física e psíquica, e ocasionar perturbação ao ambiente de trabalho. 

Assédio sexual se caracteriza pelo constrangimento causado ao colaborador por meio de 

insinuações constrangedoras com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente da sua condição de superior imediato ou ascendência inerentes 

ao exercício de emprego, cargo ou função. 

18. RELAÇÃO COM AGENTES PÚBLICOS 

A LCD cumpre as legislações aplicáveis e incentiva o desenvolvimento, o bem-estar social 
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e a competitividade de um mercado justo e livre. Sendo assim, não é permitida qualquer 

forma de concessão de vantagens/privilégios a agentes públicos em razão de sua função. 

Portanto, é vedado a todos os Colaboradores: 

• Financiar, custear ou propagar qualquer forma de patrocínio à prática de atos ilícitos. 

• Usar uma pessoa para dissimular ou ocultar sua identidade e reais interesses visando à 

prática de atos ilícitos. 

• Oferecer concessões ou autorizações, aceitar ou receber qualquer tipo de benefício, 

pagamento, 

presente, entretenimento ou hospitalidade que possa ser interpretado como vantagem 

indevida, propina, suborno ou pagamento em virtude da infração de qualquer lei, incluindo 

pagamentos impróprios e/ou ilícitos a agentes públicos. 

Em reuniões/encontros com um ou mais agentes públicos o Colaborador deve se 

preocupar em: 

• Envolver, sempre que possível, um ou mais colaboradores. 

• Informar ao agente público previamente o assunto que será́ tratado e o interesse 

envolvido. 

• Se limitar a tratar de assuntos da respectiva alçada, respeitando os limites de sua função. 

19. RELAÇÃO COM EMPRESAS CONSORCIADAS 

Os Colaboradores que atuam em consórcios devem atender aos procedimentos de 

compliance estabelecidos pela empresa líder, desde que não haja prejuízo ao disposto 

neste Código e em outras políticas e diretrizes internas da LCD. 

20. RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES 

A concorrência leal é premissa básica em todas as operações da empresa, preservando a 
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natureza competitiva das concorrências públicas e privadas. A LCD não tolera e não 

compactua com quaisquer formas de corrupção, formação de cartel e dumping. Dessa 

forma, é vedada aos colaboradores a realização de conluio com concorrentes em potencial 

visando a fixar preços, coordenar licitações ou criar restrições de mercado com a finalidade 

de limitar os efeitos da livre concorrência. 

A LCD ENGENHARIA deve agir de modo independente e em seu próprio interesse em 

todas as situações comerciais que afetem as condições competitivas de comércio e evitar 

práticas que restrinjam a competitividade. 

A LCD ENGENHARIA observa e respeita a legislação concorrencial e antitruste, de forma 

que seus colaboradores não discutam preços, custos, planos comerciais, estratégias 

empresariais ou outras informações confidenciais de negócio com os seus concorrentes. 

O relacionamento com os concorrentes deve ser pautado pela ética e lealdade.  

21. RELACIONAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O relacionamento com representantes da Administração Pública deve ser mantido com 

ética, integridade e transparência. Contatos não rotineiros com agentes públicos 

relacionados a inspeções, vistorias ou fiscalizações deverão ser imediatamente 

comunicados ao departamento de Compliance. Nenhuma oferta, promessa, pagamento ou 

entrega de dinheiro, Presentes, serviços, Entretenimento, exceto os eventos patrocinados 

pela LCD ENGENHARIA previstos no calendário corporativo, ou qualquer outro benefício 

poderá ser feita, direta ou indiretamente, a qualquer agente público. Exceções, desde que 

não caracterizem vantagem indevida e não denotem aparência de impropriedade, deverão 

ser submetidas à análise prévia do departamento de Compliance e à aprovação do Comitê 

de Ética. Em caso de dúvida, o Colaborador deve consultar o departamento de 

Compliance. 
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22. RELACIONAMENTO COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

O relacionamento com os meios de comunicação deve se basear na credibilidade, 

confiança e valores éticos. Os representantes da LCD ENGENHARIA e Colaboradores, 

quando autorizados a se manifestar em nome da Companhia, devem expressar o ponto de 

vista institucional, sendo vedada a manifestação de opiniões pessoais. Somente 

Colaboradores previamente autorizados podem dar entrevistas em nome da LCD 

ENGENHARIA. Todos os contatos com os meios de comunicação, publicações de textos e 

discursos que estejam ligados a interesses comerciais ou ao interesse público, que possam 

ter impacto na imagem da Companhia, devem ser previamente informadas e intermediadas 

pelo departamento de Comunicação Institucional e Relações com a Imprensa. 

23. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Os fornecedores da LCD ENGENHARIA devem ser avaliados por meio de critérios claros e 

sem discriminação. Toda decisão deve ter sustentação técnica e econômica, não sendo 

permitido favorecimento de nenhuma natureza.  

Os fornecedores deverão conhecer os Valores da empresa e ter atuação compatível com 

os princípios deste Código de Conduta Empresarial. 

A LCD ENGENHARIA exige de seus fornecedores clareza na caracterização dos produtos 

e dos serviços, bem como nos cuidados a serem tomados em relação à saúde, segurança 

e preservação do meio ambiente.  

A LCD ENGENHARIA poderá encerrar uma relação de negócio com um fornecedor sempre 

que houver prejuízo de seus interesses ou desconsideração de questões legais, tributárias, 

de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.  

É de responsabilidade do empregado a confidencialidade das informações sigilosas a ele 
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repassadas por seus fornecedores. As relações negociais da LCD ENGENHARIA com seus 

fornecedores são baseadas, primeiro, na qualidade, preços competitivos e cumprimentos 

de prazo do bem ou serviço a ser fornecido; e, segundo, no nome e tradição no mercado do 

fornecedor. Assim, a LCD ENGENHARIA  orienta aos seus colaboradores que nos 

processos de compra e contratação de bens e serviços, especialmente, naqueles que 

envolvam bens e serviços a serem fornecidos em decorrência de contratos firmados pela 

LCD ENGENHARIA  com a Administração Pública, além de entregar cópia do seu Código 

de Conduta, contra recibo, insira no contrato a ser firmado com o fornecedor. 

24. RELACIONAMENTO COM CLIENTE 

Faz parte das políticas da LCD ENGENHARIA demonstrar os mais altos padrões de 

integridade em todos os aspectos do negócio e conduzir suas transações comerciais de 

maneira justa e equitativa. 

Na captação de clientes, a LCD ENGENHARIA não faz afirmações falsas ou promessas 

irrealizáveis, nem exerce qualquer forma de persuasão que possa desacreditar sua 

atividade. Somente se propõe a executar serviços para os quais possua perfeitas 

condições de realização, não sugerindo, nem aceitando execução de trabalhos que não 

considere convenientes para o cliente. Define previamente o trabalho a realizar, os 

objetivos a serem atingidos, os meios previstos, as dificuldades e as limitações admissíveis, 

bem como estabelece ou estima, as condições de preços e prazo de execução. Adota as 

cautelas recomendáveis à preservação do sigilo dos dados e informações que recebe, 

trata, arquiva, não usando nem divulgando para benefício próprio ou de terceiros tais dados 

e informações. Estabelece, de forma clara e precisa, os deveres, as obrigações, as 

responsabilidades e os direitos de ambas as partes do negócio. Procura conseguir em 

benefício do cliente as melhores condições de eficiência e cumprir rigorosamente as 
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condições contratuais preestabelecidas. Jamais pratica, deliberadamente, qualquer ato que 

possa causar prejuízo ao seu cliente. Não procura atrair para si ou terceiros, colaboradores 

ou funcionários de seus clientes. 

25. RELACIONAMENTO COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE 

A LCD ENGENHARIA mantém relacionamento com as entidades representativas de 

classe, a fim de promover o debate de questões que tenham possível impacto nos 

interesses da empresa, de forma direta ou indireta. 

A LCD ENGENHARIA reconhece o direito dos Colaboradores de participar de convenções 

coletivas de trabalho, valoriza o relacionamento com tais entidades e está 

permanentemente aberta ao diálogo. 

É permitida aos colaboradores da LCD ENGENHARIA a participação em entidades de 

classe, tais como sindicatos, entidades profissionais e setoriais. O colaborador deve 

solicitar autorização prévia da diretoria quando representar a LCD ENGENHARIA em uma 

entidade de classe 

26. CANAIS DE DENÚNCIAS 

Com o objetivo fortalecer o ambiente de trabalho ético e transparente e foi desenvolvida 

com base nas melhores práticas de mercado e embasada na lei nº 12846/2013 e no 

decreto nº 8420/2015. 

O Canal de Denúncias está disponível 24h00 por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano 

e se presta para o registro anônimo de denúncias a partir da disponibilização do sistema 

Ouvidor Digital para que funcionários, representantes, parceiros, fornecedores e demais 

partes interessadas, enfim, a toda sociedade que direta ou indiretamente relaciona-se com 

a LCD Engenharia denuncie anonimamente, ocorrências de descumprimento a legislação 
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ou existência de condutas inapropriadas e antiéticas que possam afetar a imagem, o 

resultado financeiro e o ambiente de trabalho da empresa. 

Os funcionários poderão utilizar o Canal de Denúncias, o qual assegurará total anonimato. 

A LCD Engenharia proíbe expressamente qualquer retaliação contra o funcionário que 

denunciar ou que colaborar com futuras investigações.  

Para o registro de violação ou possível violação, está disponível os seguintes canais: 

• E-mail: ouvidoria@lcdengenharia.com.br  

• Caixa de sugestões  

Quando possível, os funcionários devem discutir com seus Gestores imediatos suas 

dúvidas. As discussões internas contribuem para o fortalecimento contínuo do ambiente 

ético e transparente da LCD Engenharia. 

Os princípios e valores éticos no dia a dia da empresa devem ser atribuição e dever de 

todos. O comprometimento com a conduta ética precisa receber atenção especial das 

lideranças, que devem ser exemplos. Independentemente da posição que ocupam, todos 

os funcionários da empresa devem ter consciência da importância de se adotar boas 

práticas de conduta. 

27. AUDITORIA INTERNA 

As denúncias colocadas nas Caixas de Sugestões ou feitas através dos Canais de 

Denúncias serão enviadas ao comitê de compliance da LCD ENGENHARIA , que é o 

responsável pelo seu recebimento, análise prévia, arquivamento se inconsistentes, e no 

caso consistentes, apuração de responsabilidades e envio de relatório circunstanciado e 

conclusivo, com recomendação de medidas disciplinares, para apreciação e decisão da 

Diretoria da LCD ENGENHARIA . 

O comitê de compliance da LCD ENGENHARIA  também é responsável pelo 

mailto:ouvidoria@lcdengenharia.com.br
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monitoramento contínuo da aplicação do Programa de Integridade nos negócios da 

Empresa, através de auditagens periódicas (presenciais ou remotas) nos órgãos da sua 

Sede, Filiais e Canteiros de Obras, visando verificar a sua efetiva implementação, e 

possibilitar a identificação de pontos falhos e na sua melhoria contínua. 

 

 


