Código
de Conduta

Caro colega,

As tendências globais em cidades inteligentes, a digitalização
industrial, a mobilidade futura e um mercado de energia em
mudança constante impulsionam o desenvolvimento da
sociedade. Ao mesmo tempo, essas tendências são fortes
motivadores para a nossa empresa.
Na AFRY, nós acreditamos que as inovações e colaborações
abrirão o caminho para um futuro mais sustentável. Com nossa
experiência única e tendo a sustentabilidade no centro de
nossas ofertas, queremos contribuir para resolver os principais
problemas e desafios da atualidade.
Mas não podemos fazer nada sem sermos um parceiro confiável
para nossas partes interessadas. Adquirimos essa confiança e
credibilidade tratando a nós mesmos e as partes interessadas
com respeito e garantindo que as atribuições sejam realizadas
de forma responsável, independentemente do lugar no mundo
em que estamos operando.
Portanto, o Código de Conduta é considerado nosso
documento mais importante sobre como conduzimos nossos
negócios. Isso significa que você, como colaborador, tem a
responsabilidade de respeitar, seguir e incentivar o Código de
Conduta da AFRY.

Jonas Gustavsson
Presidente e CEO

O Código irá orientá-lo a fazer a coisa certa em situações
onde coisa certa em situações onde riscos legais ou éticos
estejam presentes. Se você não conseguir encontrar a resposta
no Código, entre em contato com seu gerente ou peça ajuda
da equipe Jurídica. Nunca hesite em se manifestar se você
suspeitar ou observar uma conduta antiética ou algo que viole
nosso Código.
Acredito que quando refletimos sobre nossos principais valores,
Brave, Devoted, Team players, construímos uma base sólida e
uma cultura empresarial que apóia ainda mais os mais altos
padrões de conduta ética.
Seu compromisso com os princípios do Código é essencial para
nosso sucesso no futuro e para alcançar nossa visão: Providing
leading solutions for generations to come.
Making Future

Código de Conduta
Resumo

— Esse Código de Conduta estabelece os
princípios éticos e padrões comerciais da
AFRY.

— A AFRY está comprometida em operar de
forma responsável na esfera ambiental,
social e econômica.

— O Código aplica-se a todos os países e
áreas de operação.

— A AFRY está comprometida com práticas
de oportunidade responsáveis, igualitárias
e justas na contratação e progressão na
carreira.

— A AFRY está comprometida em realizar
negócios de acordo com altos padrões
éticos e sempre operaremos em total
conformidade com todas as leis e
regulamentos aplicáveis, onde quer que
operemos.
— A AFRY tem tolerância zero para a fraude,
suborno e corrupção.
— A AFRY está comprometida em seguir os
princípios internacionais do Pacto Global
das Nações Unidas e da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Esta é uma tradução do documento original em língua inglesa.
Em caso de conflito entre as versões linguísticas, a versão
original terá preferência.

Data de emissão

Aprovado: 21 de fevereiro de 2019
Última atualização: 01 de junho de 2022

Nível de aprovação

Conselho Administrativo

AFRY Código de Conduta

— A AFRY está empenhada em proporcionar
um local de trabalho seguro e saudável.
— Conflitos de interesse ou mesmo a
aparência de um conflito devem ser
evitados e gerenciados com cuidado.
— Como colaborador, você tem a
responsabilidade de entender, seguir e
promover este Código de Conduta.
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Introdução

Objetivo do código
A visão da AFRY é fornecer soluções inovadoras para as
próximas gerações. Para conseguir isso, precisamos ser um
parceiro confiável para as partes interessadas, conduzir os
negócios de acordo com altos padrões éticos e garantir que a
sustentabilidade esteja no centro de tudo o que fazemos.
Este Código de Conduta (o "Código") estabelece os princípios
éticos centrais sobre como todos devemos agir como indivíduos
e como empresa, onde quer que operemos. Ele orienta nossas
ações na prática e é a base de nossas operações. O Código
também define como lidamos com relações de negócios com
clientes, parceiros comerciais, colaboradores e outros.
O Código informa às nossas partes interessadas, comunidades
em que operamos e ao mundo quem somos e como
trabalhamos.
Se houver dúvidas em relação a qualquer questão abordada
pelo Código, entre em contato com seu gerente ou com o
departamento responsável pelo tópico. Eles fornecerão
orientação adequada.

”É responsabilidade de todos os
colaboradores da AFRY respeitar,
seguir e incentivar o Código de
Conduta. Consulte nossas políticas
suplementares para obter orientações
e detalhes adicionais.”

Aplicabilidade
Este código se aplica a todos os colaboradores da AFRY no
mundo todo, incluindo o Conselho Administrativo.
Como colaborador da AFRY, espera-se que você compreenda
os princípios estabelecidos pelo Código, siga-os e proceda de
acordo com eles no seu trabalho diário. Você não deve somente
cumprir o Código, mas também usar o bom senso e integridade
em todas as situações que possam não estar tratadas
especificamente nele.
Como gerente, você tem uma responsabilidade particular
de proceder conforme nossos valores e princípios do Código.
Certifique-se de que sua equipe esteja familiarizada com o
Código e saiba como usá-lo. Incentive os colaboradores a falar
com você se tiverem alguma dúvida ou preocupação.
Todos os nossos parceiros comerciais, como subconsultores
e outras partes que trabalham para a AFRY, devem seguir
os princípios éticos detalhados neste Código. Para este fim,
incentivamos e exigimos que todos os parceiros comerciais
observem e sigam o AFRY Business Partner Criteria ao
trabalharem para a AFRY.
Se uma não conformidade com o Código for identificada,
medidas corretivas devem ser tomadas para reparar as
deficiências dentro de determinado tempo, além de medidas
que deverão ser tomadas para evitar que problemas similares
ocorram novamente no futuro.
Conformidade com as leis
Nossos negócios e clientes estão presentes em todo o mundo.
A AFRY e todos os nossos colaboradores são responsáveis
pelo cumprimento integral de todas as leis e regulamentos
aplicáveis, onde quer que operemos.
Este Código não pretende substituir ou se sobrepor às leis ou
regulamentos. Em caso de qualquer conflito entre o Código e a
lei aplicável, a lei sempre prevalecerá. Nada neste Código deve
ser entendido como uma instrução para violar a lei.

Suspeitas

Se você tomar conhecimento ou suspeitar de uma possível
violação da lei, regra ou regulamento, você deve entrar em
contato imediato com a equipe Jurídica.
Se você tomar conhecimento de uma violação deste Código ou
de qualquer outra política da AFRY, entre em contato com seu
gerente ou com a Chief Compliance and Ethics Officer.
Uma linha de comunicação anônima, Listen Up, onde
estas questões podem ser relatadas anonimamente, está
em operação na AFRY. Maiores informações podem ser
encontradas em nossa intranet. Os links para essa linha de
comunicação estão disponíveis tanto na intranet, quanto na
página externa afry.com, na internet.
A retaliação contra qualquer pessoa que levante estas questões
será considerada uma violação do Código e não será tolerada.
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1. Introdução

Aplicação
Qualquer violação ao Código pode prejudicar a marca e a
reputação da AFRY. Portanto, o Código será rigorosamente
aplicado.
O não cumprimento dos princípios descritos no Código será
levado a sério e poderá resultar em ação disciplinar, demissão,
rescisão do contrato de trabalho, ou até mesmo em acusações
criminais.
A AFRY e nossos colaboradores sempre cooperam totalmente
em qualquer investigação de má conduta, na medida exigida
por lei.
Comunicação e treinamento de colaboradores
Os presidentes das Divisões e Áreas Comerciais, bem como
outros gerentes devem garantir que o Código seja conhecido e
seguido em suas áreas de responsabilidade.

Instituição
A AFRY é signatária do Pacto Global da ONU e apoia os seus
princípios relativos aos direitos humanos, normas trabalhistas,
ambientais e anti-corrupção. Eles são uma parte natural de
nossos negócios e esperamos que nossos fornecedores e
parceiros comerciais compartilhem esses valores.
Também observamos uma série de diretrizes internacionais que
formam a base de nossos princípios. Estas diretrizes incluem a
Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas,
as Convenções Fundamentais da Organização Internacional
do Trabalho e as Diretrizes da OCDE para Empresas
Multinacionais.
Nossos valores fundamentais nos auxiliam ainda mais a tomar
as decisões corretas, agir de forma sensata e tratar uns aos
outros com cuidado e respeito.

Como colaborador, é exigido que você complete devidamente
o módulo obrigatório de e-learning do Código na internet,
conforme instruído. O e-learning ajudará você a aprender sobre
o Código, apresentando exemplos de como aplicá-lo em suas
atividades cotidianas e em diferentes situações que possam
ocorrer.
A obrigatoriedade em completar o módulo de e-learning
abrange todos os colaboradores permanentes e temporários
da AFRY. Além disso, o treinamento no Código é um padrão em
todas as unidades do grupo, bem como na integração de novos
colaboradores.
Ao contratar um colaborador, fornecedor, consultor,
subconsultor, agente, intermediário ou outra pessoa ou
entidade similar, ou entrar em um acordo de consórcio ou
uma joint venture, é dever do colaborador da AFRY informar
devidamente essa pessoa ou entidade sobre o Código e suas
implicações.

Valores fundamentais

Brave
Pensamos grande e incentivamos o empreendedorismo para
criar valor e gerar impacto. Nos desafiamos mutuamente e
tomamos decisões ousadas. Sempre nos posicionamos pelo que
acreditamos.
Devoted
Somos uma mistura única de competência e somos todos
apaixonados por nossas áreas. Compartilhamos nossos
conhecimentos e percepções para fazer a diferença.
Impulsionados por nossa curiosidade de crescer e aprender
mais.
Team players
Compartilhamos ideias e colaboramos através das fronteiras
para aproveitar novas oportunidades. Desafiar, apoiar e
despertamos o melhor de todos. Nós acreditamos no poder das
diferenças.
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Excelência operacional

Princípios éticos
A AFRY está comprometida com os mais altos padrões de
conduta ética. Esses valores devem ser refletidos em nosso
trabalho cotidiano e devemos incentivar ativamente o
comportamento ético e profissional dentro da empresa e em
nossos relacionamentos com colegas, clientes, fornecedores,
parceiros comerciais, o público em geral, a mídia e outras partes
interessadas.
Tolerância zero para fraude, suborno e corrupção
A corrupção é uma ameaça ao desenvolvimento econômico,
social e democrático. Ela distorce a concorrência e representa
sérios riscos legais e reputacionais de longo prazo das
empresas.
O ponto de vista da AFRY sobre fraude, suborno, corrupção e
extorsão é muito simples - nós temos uma política de tolerância
zero. A política de tolerância zero aplica-se a transações
realizadas diretamente ou por meio de terceiros, como um
agente ou outro intermediário.
A abordagem anticorrupção da AFRY incorpora a orientação
dos principais padrões introduzidos, entre outros, pela OCDE,
a Câmara de Comércio Internacional e a Transparência
Internacional. Cumprimos as leis e regulamentos aplicáveis em
relação a pagamentos ilegais e indevidos a agentes nacionais
ou estrangeiros e outras pessoas.

”Em caso de dúvidas, pare e consulte
seu gerente ou a equipe Jurídica.
Relate qualquer suspeita de
atividades ilegais ou antiéticas.”

Presentes e hospitalidade

Como colaborador ou parceiro comercial da AFRY, esperase que você aja de acordo com nossas políticas e diretrizes
quando se trata de aceitar ou oferecer qualquer forma de
presente ou hospitalidade.
Você nunca deve:
— Dar, oferecer, aceitar ou exigir qualquer ação ilícita ou
pagamentos, presentes, empréstimos, hospitalidade ou
outros favores (subornos) indevidos; ou
— Se envolver em quaislquer práticas de extorsão ou
fraudulentas.
Isso se aplica igualmente a negociações com agentes públicos,
partidos políticos ou seus funcionários, ou qualquer pessoa do
setor privado.
Se você suspeitar de fraude, suborno ou corrupção em conexão
com qualquer empresa da AFRY, você é obrigado a entrar em
contato imediatamente com a equipe Jurídica. A linha Listen
Up, também pode ser utilizada para relatar tais atividades.
Envolvimento em extorsão, práticas fraudulentas, suborno ou
corrupção levará a aplicação de ação disciplinar e poderá levar
ao término do emprego ou contrato, bem como a acusações
criminais.
Competição justa
A AFRY deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos sobre
concorrência e antitruste. Práticas anticoncorrenciais são
estritamente proibidas. Você não pode iniciar ou participar de
qualquer cooperação com concorrentes que vise:
— fixação de preços;
— divisão de mercados;
— limitação de serviços, desenvolvimento técnico ou
investimento; ou
— discutir ou trocar informações sensíveis com concorrentes,
violando a lei de concorrência aplicável.

Sempre aja de acordo com a estrutura anticorrupção da AFRY,
onde você encontrará informações mais detalhadas.
Você nunca deve:
— solicitar presentes ou hospitalidade ou concordar com favores ou benefícios em troca de presentes ou hospitalidade;
— aceitar de uma organização externa qualquer pagamento ou
outra contrapartida com valor monetário relacionada ao seu
trabalho na AFRY,
— oferecer ou aceitar presentes pessoais ou hospitalidade em
conexão com a realização de negócios da AFRY, exceto no
curso normal dos negócios e conforme aceitável sob as leis e
regulamentos aplicáveis; ou
— oferecer ou aceitar presentes com valor superior ao valor
nominal (nunca superior a 100 euros por ano por destinatário), ou um empréstimo que não seja um empréstimo
bancário normal de qualquer organização externa.
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2. Excelência operacional

Lavagem de dinheiro
A AFRY está comprometida em cumprir integralmente as leis
contra lavagem de dinheiro em todo o mundo. A lavagem de
dinheiro ocorre quando fundos de fontes ilegítimas são trazidos
a canais financeiros legítimos para ocultá-los ou fazê-los
parecer legítimos. Esperamos que nossos colaboradores
notifiquem a equipe Jurídica se alguma atividade suspeita ou
incomum for notada.
Qualidade
Para garantir crescimento e rentabilidade a longo prazo,
precisamos garantir um negócio sustentável e responsável.
Precisamos estar atentos e gerenciar riscos e oportunidades,
ouvir as necessidades de nossas partes interessadas e garantir
a qualidade de nossas entregas.
Para a AFRY, qualidade significa criar valor para as nossas
partes interessadas, atender às suas expectativas e melhorar
continuamente nossas operações e a nós mesmos.
Na sua atividade diária, você deve seguir nossos processos
e procedimentos definidos para garantir que os riscos e
oportunidades sejam gerenciados, que as expectativas sejam
claramente definidas e acordadas e que as medidas de controle
necessárias estejam implementadas.
Compliance comercial
Sanções econômicas são medidas politicas que atendem
interesses diplomáticos. Efetivamente, sanções visam promover
paz e segurança, evitar conflitos, apoiar a aplicação de leis e
direitos humanos e defender princípios do direito internacional
e valores democráticos. A adesão às sanções não é, portanto,
somente um assunto jurídico. Está também alinhado com
nossos valores éticos.
Você deve estar atento aos riscos de sanções em relação aos
nossos clientes e fornecedores e contatar o Departamento
Jurídico quando houver risco de violação.

”
A sustentabilidade
está no centro de
tudo o que fazemos.”
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Responsabilidade ambiental
Nós reconhecemos que tudo que fazemos tem um impacto
no meio ambiente. Na AFRY, pretendemos garantir um
desenvolvimento bem-sucedido e sustentável, tanto para
nossos clientes quanto para nós mesmos. Fazemos isso
incorporando os seguintes procedimentos em nossas
operações:
— Implementamos práticas de trabalho sistemáticas e
padronizadas, sustentadas por altos níveis de qualidade e
consciência ambiental.
— Adotamos uma abordagem para solução de problemas que
coloca uma ênfase equilibrada nas exigências do cliente e na
devida atenção ao meio ambiente.
— Fazemos uso eficiente e econômico de energia e recursos
naturais em nossas operações diárias e trabalhamos para
evitar a poluição.
Como colaborador, você tem a responsabilidade de considerar
as consequências ambientais na tomada de decisões e as
ações preventivas que você pode tomar para reduzir o impacto
negativo.
Sustainable solutions
A sustentabilidade está intimamente ligada ao desempenho da
AFRY em seus compromissos. Como especialistas altamente
qualificados, apoiamos nossos clientes a alcançar seus
objetivos de sustentabilidade e os incentivamos a adotar
soluções que promovam o desenvolvimento sustentável.
Nós encorajamos todos os colaboradores da AFRY a realizar o
e-learning sobre sustentabilidade.
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Melhores práticas na gestão de pessoas

Igualdade de oportunidade, diversidade e inclusão
A AFRY está comprometida com práticas de oportunidades
responsáveis, igualitárias e justas na condução de
negócios. Trabalhar para a AFRY deve ser uma experiência
recompensadora e gratificante.
Estamos convencidos de que um ambiente de trabalho mais
diversificado torna a empresa mais competitiva. Na AFRY,
diversidade e inclusão formam a base da nossa política de
pessoal.
A AFRY tem tolerância zero para discriminação. Apoiamos a
não discriminação e a igualdade de oportunidades para nossos
colaboradores e candidatos, independentemente de sua etnia,
religião, sexo, idade, nacionalidade, idioma, opiniões políticas,
adesão sindical, orientação sexual, estado civil ou deficiência.
Nenhuma forma de assédio físico ou psicológico, repressão,
tratamento degradante ou humilhante será aceito. Exigimos
que nossos parceiros de negócios também respeitem esses
princípios.

”A AFRY tem tolerância zero para
discriminação, assédio e outras
violações dos direitos humanos.”

Direitos humanos

Prevenção de assédio
A AFRY é a nossa gente. Como colaboradores da AFRY, esperase que tratemos uns aos outros e as nossas partes interessadas
com respeito. A AFRY não tolera assédio de nenhum tipo.
O assédio é uma ação ou comportamento que, para um
indivíduo ou grupo de pessoas, é intimidador, humilhante,
ofensivo ou hostil.
Você não pode
— desempenhar ações intimidadoras, humilhantes, ofensivas ou
hostis.
— distribuir ou exibir qualquer material ofensivo no local de
trabalho.
— participar de situações que possam ser consideradas
impróprias.
A AFRY opera globalmente e pode haver diferenças nos
comportamentos regionais nos locais onde a AFRY está
presente. Os colaboradores da AFRY devem ser sensíveis a
tais diferenças quando viajam ou quando se mudam para um
escritório em outro país. Leis locais podem proibir certas ações
ou comportamentos. Pesquisar sua rota e seu destino pode
ajudá-lo a respeitar a cultura e os hábitos locais.
Se você tiver alguma dúvida sobre as leis aplicáveis, entre
em contato com o gerente local de Recursos Humanos para
obter suporte. Colaboradores que são vítimas ou presenciem
qualquer tipo de assédio, tanto na AFRY ou em conexão com o
seu trabalho na AFRY, devem comunicá-lo ao seu gerente mais
próximo, o gerente local de Recursos Humanos ou a linha Listen
Up.

A AFRY respeita os direitos humanos e está comprometida
em seguir os princípios da Declaração Universal dos Direitos
Humanos das Nações Unidas. Exigimos que nossos parceiros de
negócios também conheçam e cumpram os direitos humanos
básicos.
A AFRY não tolera qualquer forma de trabalho forçado,
compulsório ou infantil e está comprometida em seguir
os princípios relacionados definidos pelas convenções da
Organização Internacional do Trabalho. A AFRY emitiu uma
Declaração sobre Escravidão Moderna e Tráfico Humano, o
Modern Slavery and Human Trafficking Statement.
A AFRY apoia a liberdade de associação e acordos de
negociação coletiva de nossos funcionários de acordo com as
leis locais. Exigimos que nossos parceiros de negócios também
conheçam e cumpram os direitos humanos básicos.
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3. Best in class people practices

Saúde e segurança
A AFRY está comprometida em proteger o bem-estar de nossos
colaboradores e em incentivar e promover uma cultura de saúde
e segurança positiva e colaborativa no trabalho, em viagens
de negócios e nos compromissos assumidos. Isso também se
aplica a qualquer outra pessoa que trabalhe nas instalações da
empresa ou que possa ser afetado por nossas atividades.
Isto significa que os negócios da AFRY devem ser planejados
e executados de forma responsável, onde a segurança e saúde
são priorizadas.
A AFRY tem uma abordagem sistemática para a gestão de
segurança e saúde, com o objetivo de prevenir acidentes e
todas as lesões e doenças ocupacionais.
Como colaborador, é exigido de você a não apenas seguir
AFRY Safety and Health policy, mas também a cumprir as leis,
padrões e instruções aplicáveis relacionadas à segurança e
saúde e que se aplicam ao seu trabalho.
Se você perceber qualquer situação ou comportamento não
seguro fora das regras de compliance, você deve intervir e
informar imediatamente a não conformidade ao seu gerente ou
à equipe de Segurança.
Você está estritamente proibido de realizar o trabalho enquanto
sob a influência de drogas ou álcool.
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Viagens
Muitas tarefas nos contratos da AFRY e do nosso trabalho
diário envolvem visitar clientes ou participar de reuniões
internas. Viajar é, portanto, uma parte necessária de nossas
operações, permitindo-nos manter e expandir nossos negócios.
Para melhorar continuamente, esperamos que nossos
colaboradores considerem como viajar da maneira mais
eficiente possível em relação ao meio ambiente, ao custo e ao
bem-estar e segurança de nossos colaboradores em viagem.
Como colaborador, você deve seguir as políticas e
procedimentos de gerenciamento de viagens da AFRY. Você
também deve considerar a colaboração virtual sempre que
possível.
Ao conduzir negócios da empresa e durante viagens de
negócios, você representa a AFRY. Você tem a responsabilidade
de exercer o bom senso para uma conduta segura. Como
representante da AFRY, esperamos que você não se envolva em
atividades que possam prejudicar a reputação da AFRY, como
a compra de serviços sexuais, nem durante, nem fora do horário
de trabalho.
Siga os procedimentos de gerenciamento de viagens para seu
próprio bem-estar e segurança.
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Conflitos de interesse

Princípios gerais
Um conflito de interesses ocorre quando nossos interesses
pessoais ou profissionais estão em conflito com os de outra
parte que deposita confiança legítima em nós.
Situações em que conflitos de interesse podem ocorrer devem
ser evitadas. Se, no entanto, ocorrer um conflito de interesses,
ou aparentemente ocorrer, a situação deve ser avaliada,
medidas de mitigação devem ser consideradas e a avaliação
deve ser registrada junto aos gestores da AFRY responsáveis
pelas relações em questão.
Você nunca deve deixar que interesses conflitantes influenciem
o seu comportamento às custas de uma parte que depositou
confiança legítima em você e na AFRY.
Fidelidade à companhia
A relação entre a AFRY e colaborador deve se basear em
lealdade e confiança. Isso inclui observar a confidencialidade
dos segredos da empresa e outras informações de natureza
sensível ou que, de outra forma, podem prejudicar a AFRY,
nossos parceiros de negócios ou nossos clientes.
Como colaborador, você deve evitar atividades e situações que
possam ser prejudiciais aos interesses ou reputação da AFRY.
Espera-se que você concentre seu tempo e esforços em seu
trabalho para a AFRY durante o expediente.
Você pode realizar trabalhos para organizações externas ou
outras empresas em seu tempo particular, desde que:
— Isso não entre em conflito com o seu dever de lealdade para
com a AFRY;
— Isso não interfira no desempenho efetivo de suas atribuições
na AFRY.
Você não pode, sem a aprovação prévia do seu Gerente de Área
de Negócio ou similar, ser representante ou proprietário de
qualquer empresa não listada em bolsa de valores que concorra
com a AFRY ou que tenha relações com a AFRY ou com
qualquer um dos clientes ou parceiros comerciais da AFRY.

Atividades políticas e contribuições
A AFRY é politicamente imparcial. Nenhum fundo da empresa
pode ser usado para fazer contribuições de qualquer tipo para
partidos políticos ou organizações, ou candidatos ou titulares
de quaisquer cargos públicos, exceto para a organizações
industriais.
Como colaborador, você tem permissão para participar de
assuntos públicos e da vida política, desde que seja legal,
conduzido em seu próprio tempo livre, com seus próprios
recursos e não envolva ou seja percebido como envolvendo a
AFRY.
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Comunicação externa
A AFRY incentiva nossos colaboradores a falar sobre e
promover a AFRY e nossos serviços em um contexto positivo
nas mídias sociais. No entanto, os colaboradores devem agir
com responsabilidade e respeito em todos os momentos e não
devem divulgar informações confidenciais ou prejudiciais sobre
nossas operações e projetos.
Como colaborador, você deve agir com cautela ao se comunicar
e não agir de maneira que possa prejudicar a AFRY, nossos
parceiros comerciais ou clientes.
Você deve ser honesto, mostrar respeito pelos outros e
contribuir para um clima construtivo de diálogo.
Informação privilegiada
A AFRY é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores
Nasdaq de Estocolmo. Os colaboradores da AFRY são obrigados
a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis em relação a
informações privilegiadas e transações sobre ações da AFRY e
outros valores mobiliários.
Os colaboradores da AFRY podem, de tempos em tempos,
possuir informações relativas à AFRY ou às ações da AFRY
e outros instrumentos financeiros que possam ter um efeito
significativo sobre o preço das ações ou outros instrumentos
financeiros da AFRY, ou seja, informações privilegiadas.
É responsabilidade de cada indivíduo avaliar se as informações
que possuem são informações privilegiadas. É proibido
usar indevidamente ou divulgar ilegalmente informações
privilegiadas. A violação da proibição pode levar a multas ou
prisão.
Como colaborador, você é obrigado a manter todas as
informações não publicadas relacionadas aos negócios e
operações da AFRY estritamente confidenciais.
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Segurança da informação

Informação e segurança cibernética
A AFRY está comprometida com um alto nível de
conscientização de segurança dentro da organização. As
informações e os dados utilizados pelos colaboradores da
AFRY são ativos confiados ou de propriedade da AFRY. A
informação é um ativo e recurso crítico, pois sua imprecisão ou
indisponibilidade pode afetar a competitividade do negócio. A
segurança da informação é, portanto, vital para garantir que os
ativos de informação estejam devidamente protegidos.
Para proteger e até mesmo evitar ataques cibernéticos, todos
devemos assumir a responsabilidade pelo uso de sistemas de
informação e comunicação. O uso dos controles e medidas de
segurança estabelecidos pela AFRY protege nossos ativos de
informações contra divulgação acidental ou não autorizada,
uso indevido, alteração imprópria e destruição.
Como colaborador, você é responsável por:.
— exercer o devido cuidado e utilizar os meios adequados para
salvaguardar as informações da AFRY
— avaliar os ativos de informação de acordo com o modelo de
Classificação de Informação AFRY
— respeitar as regras e diretrizes que descrevem o uso aceitável
dos ambientes físicos e virtuais da AFRY, incluindo (mas
não limitado a) informações, dispositivos, redes, serviços e
instalações relacionados
— familiarizar-se com os princípios abordados na política
de segurança da informação e de TI e no e-learning de
conscientização sobre segurança da informação.

Propriedade intelectual
A AFRY está empenhada em proteger ativamente a nossa
propriedade intelectual, incluindo os direitos de propriedade
de invenções, ideias e criações feitas por nós que podem
ser protegidas de diferentes formas, como direitos autorais,
marcas, patentes e conhecimento técnico.
Nossa propriedade intelectual deve ser usada somente
conforme os deveres acordados e com as políticas internas e/ou
acordos específicos.
Você não pode usar ou divulgar a propriedade intelectual da
AFRY ou de terceiros, a menos que permitido por lei, autoridade
pública ou pelo proprietário. A violação dos direitos de
propriedade intelectual pode levar a multas e prisão.
Dados pessoais e privacidade
É nossa responsabilidade como empresa garantir a segurança
e a confidencialidade dos dados pessoais que processamos,
por exemplo, de nossos clientes, parceiros de negócios e
colaboradores. Qualquer coleta ou processamento de dados
pessoais deve ser para fins comerciais específicos e legítimos,
com a devida consideração aos princípios de proporcionalidade
e transparência.
A AFRY deve tratar dados pessoais e questões de privacidade
com cuidado, adotando as razoáveis medidas legais, técnicas
e organizacionais para garantir que os dados pessoais sejam
protegidos e processados com precisão. Siga sempre as leis e
regulamentos aplicáveis, bem como as políticas e diretrizes da
AFRY ao lidar com dados pessoais.
Incentivamos todos os colaboradores da AFRY a concluir o
e-learning de conscientização sobre privacidade de dados.
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AFRY é uma empresa
europeia líder em serviços
de engenharia, projetos e
consultoria, com alcance
global. Nós aceleramos a
transição para uma sociedade
mais sustentável.
Somos 16 mil especialistas
dedicados nas áreas de
infraestrutura, indústria,
energia e digitalização, criando
soluções sustentáveis para as
próximas gerações.
Making Future.

