POLÍTICA DE
COMPLIANCE
A Andrade Gutierrez S.A. (AG S.A.) é a Holding do Grupo Andrade
Gutierrez, que compreende a Andrade Gutierrez Engenharia (AGE) e a
Andrade Gutierrez Participações (AGPAR).

A AGE tem como escopo os processos de fornecimento
de serviços de engenharia, suprimento, construção,
comissionamento e partida de empreendimentos de
infraestrutura, construção civil, edificação e montagem
eletromecânica industrial executados através de
serviços próprios ou gerenciamento de terceiros.
E a AGPAR tem como escopo a atuação e
empreendimentos relacionados com a concessão e/ou
permissão de obras e serviços públicos, desenvolvendo
e gerenciando negócios na área de infraestrutura,
participando do capital social de importantes empresas
que atuam na concessão de serviços públicos.
A estrutura de Governança é composta pelo Conselho de
Administração da AG S.A., seus Comitês de apoio;
Presidência AGE, Unidades de Negócios e Áreas
Corporativas, e Presidência AGPAR.
Ressalta-se que a função Compliance reporta
diretamente ao Conselho de Administração através do
Comitê de Ética, garantindo sua autonomia e
independência.
Em todos os mercados em que atua, a Andrade
Gutierrez S.A. considera essencial para o
desenvolvimento dos seus negócios:
•A rígida observância dos princípios éticos,
incluindo a proibição ao suborno;
•A gestão dos riscos do negócio, incluindo riscos
de suborno;
• O cumprimento dos requisitos legais, incluindo
as leis antissuborno, e dos requisitos dos
referenciais normativos de Gestão Antissuborno;
•A melhoria contínua da gestão e do desempenho
de seus processos e produtos;
•A garantia do tratamento apropriado às violações
legais, éticas ou de conduta;
•O cultivo da reputação positiva no mercado e na
sociedade em termos de Compliance e
Integridade;
•A cultura de Compliance e Integridade no dia a
dia e em todos os níveis.

A AG S.A. tem a ética como base fundamental da
sua atuação e relação com as partes interessadas,
por isso o seu Código de Ética e Conduta é aplicável
a todos os colaboradores e parceiros.
Como pilares, salientam-se o compromisso da Alta
Liderança e as ações de Compliance, incluindo o
reforço da cultura através de treinamentos e
conscientização.
Qualquer pessoa pode reportar violação ao Código
de Ética e Conduta, assim como às diretrizes de
Compliance. Para os casos confirmados de
descumprimento de quaisquer destes itens serão
aplicadas penalidades e medidas disciplinares.
O canal de comunicação Fale Conosco recebe
reclamações ou denúncias de desvios de conduta,
suborno, fraudes ou de violações ao Código de Ética
e Conduta,
encorajando o levantamento de
preocupações, com base na boa- fé. Este canal
pode ser acessado por qualquer pessoa
(colaboradores ou público externo) por meio do site
da Andrade Gutierrez, pela intranet “Portal AG” ou
via telefônica.
Operado por empresa externa, o canal Fale
Conosco garante o recebimento independente,
imparcial e especializado das mensagens, além de
confidencialidade e anonimato. Todos os incidentes
são acompanhados pelo Comitê de Ética e é
garantida proteção aos denunciantes.

Acreditamos que é nossa obrigação como cidadãos
estarmos alinhados com princípios que fortaleçam a
transparência e a ética, colaborando para uma
sociedade cada vez mais justa. Reforçamos
diariamente esse compromisso, para que todos os
envolvidos nas operações do Grupo Andrade
Gutierrez pelo mundo sigam juntos esses mesmos
princípios.

PL AGSA 260 01 Rev.1 – Documento Aprovado pelo Conselho Administração/Comitê de Ética

