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INTRODUÇÃO
Este Código de Conduta apresenta os princípios e valores que regem as atividades
da Omar Maksoud Engenharia ao longo de seus anos de existência, representam o
alicerce de sua postura e assegura a sua perpetuidade.
Os mesmos valores deverão ser praticados por todos os colaboradores da Omar
Maksoud Engenharia, que devem atuar de forma correta, íntegra e eficiente na
busca de resultados, bem como transmitidos aos nossos parceiros, fornecedores e
clientes.
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CONDUTA DA EMPRESA
Missão
Oferecer entusiasmo, excelência e experiência no planejamento, gestão e execução
de projetos customizados e de grande complexidade. Compromisso com a pesquisa
e busca pelas melhores soluções para reduzir o impacto ambiental.

Visão
Ser reconhecido na construção por desenvolver tecnologia a serviço de
procedimentos mais sustentáveis e eficientes, bem como valorizando o
componente humano e meio ambiente.

Valores
Ética
Honestidade de princípios
Transparência
Compromisso com qualidade, prazo e custo
Postura sólida e confiável
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CONDUTA COM OS COLABORADORES
A Omar Maksoud Engenharia defende uma política de recursos humanos justa,
com reconhecimento e oportunidade igualitária, proporcionando para seus
colaboradores uma trajetória de crescimento seguro, criando um espirito de
colaboração e que todos sejam parceiros nas atividades da empresa.
Deixar claro os valores e princípios da empresa, para que todos os colaboradores
possam compreendê-los, praticá-los e respeitá-los, na relação entre colaboradores,
com a comunidade e o meio ambiente.

AMBIENTE DE TRABALHO
Para garantir um ambiente de trabalho agradável e saudável, não será permitida
qualquer violação dos direitos humanos, não tolerar condutas de preconceito,
discriminação, desrespeito, assédio, intimidação, agressão física ou verbal, tanto
entre colaboradores, fornecedores e parceiros.
Compromete-se em oferecer instalações e equipamentos de proteção apropriados
a cada uma das atividades desenvolvidas, conforme regras e práticas atinentes à
saúde e segurança do trabalho, zelando pelo cumprimento das leis, das
convenções e dos acordos coletivos.
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SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Todas as informações e dados que circulem, sejam produzidos ou mantidos nos
sistemas ou em equipamentos de propriedade da Omar Maksoud Engenharia são
de sua exclusiva propriedade, independentemente do colaborador que os tiver
concebido.
Os colaboradores comprometem-se a não utilizar, retirar ou divulgar qualquer
informação confidencial da Omar Maksoud Engenharia, todos os documentos,
papéis de trabalho, relatórios, e informações usadas na atividade de cada
colaborador devem ser arquivados corretamente, não podendo ser copiados e
levados quando ocorrer o desligamento.

UTILIZAÇÃO DOS BENS
Cabe a todos os colaboradores zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio
material e intelectual da empresa, utilizar os equipamentos e meios de
comunicação apenas para atividades profissionais.
A empresa poderá fiscalizar e monitorar tudo o que for produzido ou acessado por
meio desses recursos tecnológicos disponibilizados. O monitoramento inclui
qualquer conteúdo armazenado, divulgado, exibido, utilizado, transmitido e
executado por meio desses recursos.
Deverão ser evitados desperdícios e serem prevenidos os desvios de recursos,
sendo que qualquer irregularidade deverá o colaborador comunicar à empresa, a
fim de evitar danos ou prejuízos.
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CONFLITO DE INTERESSES
O conflito de interesses na relação do colaborador com a Omar Maksoud
Engenharia ocorre quando o mesmo comete atos ou utiliza a sua influência em
benefício próprio, podendo causar danos ou prejuízos à empresa.
Recomenda-se aos colaboradores, que evitem situações que possam apresentar
conflito de interesses, para exemplificar, os mesmos estão proibidos de receber
presentes, pagamentos ou vantagens, que possam influenciar as decisões que
visem benefício sobre a empresa.

COMUNICAÇÃO COM A IMPRENSA
Todos os colaboradores devem zelar pela imagem e reputação da Omar Maksoud
Engenharia, devendo proteger a informação confidencial e ter bom senso ao
participar de mídias sociais.
Somente profissionais autorizados ou indicados podem exercer o papel de porta
voz da empresa, com o consentimento e autorização da Diretoria, sendo que o
relacionamento com a imprensa deve pautar pelo respeito e preservação dos
valores da imagem da empresa.
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MEIO AMBIENTE
A atuação da empresa é pautada pelo comprometimento com o futuro do planeta,
com o uso responsável de recursos naturais e com a manutenção do meio
ambiente. Mais do que um valor, sustentabilidade é uma forma de trabalhar, que
engloba métodos específicos para planejar, atualizar e manter sistemas de escala
humana.
A Omar Maksoud é uma das pioneiras na aplicação do conceito de Green Building
no Brasil, edifícios padrão LEED têm seus custos operacionais e de manutenção
reduzidos, minimizando os impactos socioambientais.
Todos os colaboradores devem atuar de forma sustentável e responsável, para
contribuir com a conservação dos recursos naturais, atender aos requisitos legais e
às normas aplicáveis ao meio ambiente.
Respeito, consciência e busca pelo equilíbrio entre as atividades humanas e a
natureza, são pilares da atuação da Omar Maksoud Engenharia procurando
incentivar nossos parceiros, fornecedores a utilizar práticas sustentáveis para suas
atividades.
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CLIENTES E FORNECEDORES
A Omar Maksoud Engenharia tem como compromisso a satisfação dos clientes,
entregar bons resultados dentro do prazo prometido.
O relacionamento deve ser com respeito, ético, transmitir informações úteis, claras
e precisas, visando um pronto atendimento às solicitações dos clientes.
A seleção dos fornecedores estabelece critérios transparentes , éticos, com
respeito e sem privilégios, favorecimento ou discriminação de qualquer natureza.
Todos os fornecedores e parceiros de negócios devem pautar dos princípios
expressos neste Código de Conduta.

CONCORRENTES
O relacionamento com os concorrentes deve ser baseado no respeito mútuo,
assegurando uma concorrência livre e saudável e atendendo as normas de defesa
de concorrência.
Não

é permitido dialogar com concorrentes sobre informações privadas da

empresa, não são tolerados comentários que possam afetar a imagem dos
concorrentes.
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DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA
Qualquer pessoa vinculada a este Código de Conduta e que comprovadamente
descumpra ou viole suas regras e valores, poderão ser penalizados.
No caso de violação, poderão ser aplicados as seguintes sanções àqueles
considerados responsáveis pelos atos, inclusive no tange a comunicação às
autoridades públicas competentes, se for o caso.
A)

Advertência oral;

B)

Advertência escrita;

C)

Suspensão de até 3 (três) dias corridos, quando aplicável;

D)

Rompimento do vínculo existentes entre a empresa e o infrator.

Não será permitida a retaliação àqueles que de boa fé, relatem ou comuniquem
qualquer ato sobre conduta ilegal que viole o Código.
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TERMO DE COMPROMISSO
Declaro que recebi o Código de Conduta, li, compreendi, e estou ciente de todas as
regras e orientações nele contidas.
Concordo integralmente e assumo o compromisso de incorporá-las nas minhas
atividades da empresa.

Colaborador ( )

Parceiro ( )

Fornecedor ( )

Prestador de serviço ( )

Nome: ___________________________________________________________

CPF / CNPJ: ______________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________

Data: ______/ ______/ ______

Código de Conduta
Omar Maksoud Engenharia

Rua Manoel Dutra, 225, 7º andar, Bela Vista, São Paulo / SP – CEP 01328-010
www.omarmaksoud.com.br

/

contato@omarmaksoud.com.br

Tel.: +55-11 3016-5000 / Fax: +55-11 3284-8300

