
Código de Conduta
Este Código de Conduta Empresarial descreve a responsabilidade da COSTA NAVARRO
e de seus colaboradores para com os integrantes da própria empresa, para com nossos
parceiros e para com nossas comunidades.

Responsabilidade e ações
A obediência às leis, bem como aos Valores, Políticas e Procedimentos da COSTA
NAVARRO, é obrigatória. Essas normas existem para proteger os colaboradores,
clientes, fornecedores e a própria empresa contra condutas impróprias.

Como comunicar situações preocupantes
Todos os colaboradores da COSTA NAVARRO têm o direito de fazer perguntas ou
expressar preocupações sobre comportamentos no local de trabalho. Em caso de
dúvida, pergunte. Muitas transgressões ao Código de Ética ocorrem por falta de
informação ou de entendimento dos princípios, ou por que as pessoas simplesmente
querem “resolver” uma situação -- e não por falha de caráter ou desonestidade.
A visão da COSTA NAVARRO é a de ser a melhor em tudo o que faz. Como alicerce desse
objetivo, praticamos sempre nossos Valores em cada operação e em cada ação que
realizamos.
Pratique os Valores, Políticas e Procedimentos da COSTA NAVARRO.
Obedeça a todas as leis.
Faça o que é correto e de forma adequada.
Comporte-se eticamente, cumprindo os mais altos padrões de conduta profissional.
Não deixe de relatar situações que lhe pareçam duvidosas.
Os colaboradores e os parceiros comerciais da COSTA NAVARRO devem estar
pessoalmente interessados e comprometidos em proteger a reputação da empresa, da
seguinte maneira:



Entender o que é o comportamento profissional correto
Todos os funcionários devem conhecer os valores, as políticas e os procedimentos da
COSTA NAVARRO, bem como os princípios legais que orientam a conduta de trabalho.
Se uma pessoa não souber como agir em determinada situação, deverá pedir ajuda
antes de tomar qualquer atitude.

Respeitar as pessoas e a lei no local de trabalho
Colaboradores, fornecedores, clientes e contratados devem comportar-se de maneira
ética e de acordo com a lei ao interagir com a COSTA NAVARRO ou atuar em seu nome.

Questionar e reportar atividades que pareçam infringir os Valores da COSTA
NAVARRO
Todos os funcionários devem questionar, apontar situações preocupantes e reportar
atos possivelmente desonestos ou antiéticos da empresa ou de seus colaboradores,
representantes ou clientes, ou ainda de clientes e fornecedores da COSTA NAVARRO.

Integridade
O alicerce da COSTA NAVARRO é a nossa integridade. Somos abertos, honestos e
confiáveis no relacionamento com nossos clientes, fornecedores, colegas e com as
comunidades onde atuamos.

Meio ambiente, Saúde e Segurança
Trabalhamos com segurança, de modo a proteger e promover a saúde e o bem-estar
das pessoas e do meio ambiente.



Cliente
Contribuímos para o sucesso de nossos clientes, respeitando sempre essas regras de
saúde e segurança, e comunicando imediatamente qualquer situação preocupante,
incidente ou desrespeito às normas de segurança.

Drogas e armas
É proibido usar, portar ou transferir drogas ilegais dentro das instalações da empresa.
Não é permitido trabalhar sob o efeito de álcool ou de drogas ilegais. Não é permitido
o uso indevido de medicamentos no local de trabalho. A COSTA NAVARRO não permitirá
que alguém trabalhe sob efeito de medicamentos que possam criar condições
inseguras.
Os funcionários estão proibidos de agir com violência ou de fazer ameaças, como
também não estão autorizados a portar ou usar armas no local de trabalho.

Respeito e tratamento justo
A COSTA NAVARRO oferece oportunidades iguais de emprego a todas as pessoas,
independentemente de raça, religião, cor, nacionalidade, idade, sexo, deficiência física,
condição de veterano de guerra, orientação sexual ou qualquer outro fator. Este
tratamento justo aplica-se a todas as fases do vínculo empregatício, incluindo:
contratação, distribuição de responsabilidades, promoção e demissão de colaboradores,
oportunidades de crescimento e desenvolvimento reconhecimento de sucessos.

Assédio
A COSTA NAVARRO não tolera qualquer forma de assédio. O assédio pode se
apresentar de várias maneiras, todas elas inaceitáveis, como descrito nos exemplos a
seguir:
Piadas, insultos, ameaças e outros comportamentos indesejáveis que façam referência
a raça, cor, sexo, idade, religião, nacionalidade, descendência, cidadania, deficiência
física condição de veterano de guerra, status social ou econômico, escolaridade.



Comportamentos ou insinuações de caráter sexual, pedidos de favores sexuais,
atitudes verbais ou físicas de natureza sexual, ou exibição de objetos ou imagens com
conotação sexual.
Conduta verbal ou física que perturbe o desempenho de outro colaborador, ou que crie
medo ou hostilidade no ambiente de trabalho.

Direitos humanos
A COSTA NAVARRO honra e respeita todos aqueles que escolheram trabalhar para a
empresa. As pessoas trabalham na COSTA NAVARRO por sua livre e espontânea
vontade, não porque foram obrigadas a fazê-lo. A COSTA NAVARRO não utiliza mão-
de-obra infantil nem trabalhos forçados. A COSTA NAVARRO respeita a liberdade de
cada COLABORADOR de se filiar ou não a associações ou organizações legalmente
constituídas.

Concorrência justa
Os colaboradores da COSTA NAVARRO não podem discutir nem entrar em acordo formal
ou informal com concorrentes sobre preços ou assuntos que digam respeito a preço,
níveis de produção, níveis de estoque, propostas, divisão de produção, território de
vendas, produtos, clientes ou fornecedores. Uma boa forma de evitar problemas é não
manter contato com os concorrentes.

Compartilhamento de informações da COSTA NAVARRO
Se o compartilhamento de informações com fornecedores e clientes externos não for
considerado ilegal nem contrário à prática empresarial ou comercial, a COSTA
NAVARRO incentivará esse compartilhamento quando ele puder melhorar a qualidade
ou a utilização dos produtos. Se for necessário divulgar informações de propriedade
da COSTA NAVARRO para pessoas fora da empresa, prepare um acordo escrito de
confidencialidade e não divulgação, e estabeleça controles adequados para administrar
o fluxo de informações.



Participação em associações de classe e eventos do setor
Os colaboradores da COSTA NAVARRO podem participar de associações de classe e
eventos do setor. Nessas ocasiões, é comum que se entre em contato com funcionários
da concorrência. Sempre que a participação em associações de classe e eventos do
setor criar oportunidade para a legítima troca de ideias, sem a infração de leis e normas,
ela será permitida e incentivada. A participação em eventos com provável presença de
colaboradores de concorrentes deve ser aprovada pela diretoria da COSTA NAVARRO.
O relacionamento com concorrentes deve obedecer aos princípios da concorrência
justa. Os contatos devem se limitar a situações que não transgridam nem deem a
impressão de infringir essas leis. Quando a troca de ideias ultrapassar o limite do
adequado ou a observância de leis e normas, peça para encerrar o assunto. Caso a
discussão continue, saia do local. Em ambos os casos, notifique imediatamente o
departamento jurídico de RH / Diretoria sobre o ocorrido e sobre as informações
discutidas.
Em algumas associações de classe, a participação está vinculada a um treinamento
prévio.

Relacionamento com clientes
A COSTA NAVARRO adota práticas agressivas, porém honestas, de concorrência.
Valorizamos nossos clientes e os tratamos de maneira justa. Não minta sobre produtos,
serviços ou preços. Não faça alegações falsas sobre ofertas da concorrência.
A COSTA NAVARRO não modificará especificações de produto ou de serviço, de projeto
ou de materiais, nem usará peças diferentes daquelas especificadas, a menos que isso
seja claramente permitido pelo cliente ou esteja estipulado por regulamentação e
práticas comerciais aplicáveis. A COSTA NAVARRO fornecerá somente produtos e
serviços confiáveis, que atendam plenamente as normas e regulamentações
governamentais.
Verificar regularmente as exigências de qualidade e serviço.
Verificar se as faturas correspondem, clara e corretamente, aos bens e serviços
fornecidos.



Evitar acordos que impliquem reciprocidade ou troca de favores
Os honorários ou o preço a ser pago pela COSTA NAVARRO por produtos e serviços
adquiridos deve representar o valor real dos produtos vendidos e dos serviços
prestados. Os pagamentos somente podem ser feitos à pessoa ou à empresa que
efetivamente fornece os bens ou os serviços.
A COSTA NAVARRO não contratará intencionalmente fornecedores que forneçam
produtos ou serviços que impliquem em riscos de segurança.

Política sobre Meio Ambiente, Saúde e Segurança
É compromisso da COSTA NAVARRO realizar uma boa gestão ambiental. Sempre que
necessário, obteremos permissões ambientais, entenderemos os termos e as condições
e seguiremos as regras estabelecidas. Os resíduos resultantes de nossas operações
devem ser descartados em conformidade com os princípios legais estabelecidos e com
os padrões ambientais da empresa. Qualquer ocorrência em nossas instalações, que
possa prejudicar os funcionários ou a comunidade, deve ser comunicada abertamente,
sendo imperioso elaborar um plano para corrigir o problema de forma rápida e eficaz.
Respondemos de maneira verdadeira e responsável a perguntas e preocupações sobre
nossas ações que envolvam o meio ambiente.

Relacionamento com a comunidade
As unidades de negócios da COSTA NAVARRO devem manter um relacionamento forte
e colaborativo com a respectiva comunidade. Devemos estar sempre a par das
necessidades e das preocupações da comunidade local, e trabalharemos com as
pessoas e as autoridades certas para resolver problemas.

________________________
NORBERTO BARBA NAVARRO

DIRETOR GERAL


