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APRESENTAÇÃO | PRESENTATION 
 
 
Caros Integrantes,  

 

Nas próximas páginas, vocês terão a 

oportunidade de conhecer o Código de Ética e 

Conduta da GranEnergia. Ele traduz, de forma 

clara e precisa, o nosso compromisso com a 

ética e com a integridade. Não se trata apenas 

de uma declaração de princípios, mas também 

da descrição dos valores e compromissos que 

devem orientar nossa conduta diária no 

relacionamento interno e externo. 

 

 Dear Members, 

 

On the next pages, you will have the opportunity 

to learn about the GranEnergia Code of Ethics 

and Conduct. It clearly and accurately reflects 

our commitment to ethics and integrity. It is not 

just a statement of principles, but also a 

description of the values and commitments that 

should guide our daily conduct in internal and 

external relationships. 

 

É importante lembrarmos sempre que seremos 

reconhecidos pelas nossas atitudes e pelo nível 

de confiança e seriedade que conseguirmos 

passar para as pessoas com as quais nos 

relacionamos. 

 

 It is important to always remember that we will 

be recognized for our attitudes and the level of 

trust and seriousness that we are able to pass 

on to the people with whom we relate. 

Espero, portanto, de todos os integrantes da 

GranEnergia, sem exceções, o respeito e o 

cumprimento fiel das diretrizes do Código de 

Ética e Conduta. O nosso desafio permanente 

é crescer de forma consistente, transparente e 

sustentável, o que implica em jamais abrir mão 

da ética e da integridade. 

 I expect, therefore, from all members of 

GranEnergia, without exception, respect and 

faithful compliance with the guidelines of the 

Code of Ethics and Conduct. Our permanent 

challenge is to grow in a consistent, transparent 

and sustainable way, which implies never giving 

up ethics and integrity. 

 
 
 
 

 
 

Miguel Gradin, Diretor Presidente | President 
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1. PREÂMBULO | PREAMBLE 

 
Este Código de Ética e Conduta (“Código”) se 

destina a todos os funcionários, 

administradores, conselheiros e acionistas (em 

conjunto, “Integrantes”) da GranEnergia 

Investimentos S.A., GranCapital S.à r.l. e das 

sociedades por elas controladas 

(“GranEnergia”), e tem como objetivo dispor 

sobre os princípios éticos e normas de conduta 

que devem orientar as relações internas e 

externas, a fim de que seja estimulado um 

ambiente de trabalho ético, íntegro, 

transparente, sadio e livre de quaisquer 

preconceitos ou injustiças. 
 

 This Code of Ethics and Conduct (“Code”) is 

intended for employees, administrators, 

directors and shareholders (jointly, “Members”) 

of GranEnergia Investimentos S.A., 

GranCapital S.à r.l. and the companies 

controlled by them (“GranEnergia”), and aims to 

provide for ethical principles and rules of 

conduct that should guide internal and external 

relations, in order to encourage an ethical, 

honest, transparent, healthy work environment, 

free from any prejudice or injustice. 

As diretrizes deste Código permitem avaliar 

grande parte das situações e minimizar a 

subjetividade das interpretações pessoais 

sobre princípios morais e éticos, mas não 

detalham, necessariamente, todas as situações 

que possam surgir no dia-a-dia. Assim, em 

caso de dúvidas na aplicação das normas aqui 

previstas, o Integrante deverá consultar o 

Gestor do seu departamento ou o 

Departamento Jurídico  da GranEnergia (e-

mail: compliance@granenergia.com). 

 The guidelines in this Code make it possible to 

assess most situations and minimize the 

subjectivity of personal interpretations of moral 

and ethical principles, but they do not 

necessarily detail all situations that may arise in 

everyday life. Thus, in case of doubts in the 

application of the rules provided for here, the 

Member must consult the Manager of his 

department or the GranEnergia’s Legal 

Department (e-mail: compliance@granenergia. 

com). 
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2. PRINCÍPIOS DE CONDUTA | PRINCIPLES OF CONDUCT 
 
Sem prejuízo das demais disposições deste 

Código, a GranEnergia orienta suas  atividades 

e negócios pela observância dos seguintes 

princípios de conduta: 

 

a) Confiança e respeito pelas pessoas  

b) Conduta ética, íntegra e transparente 

c) Inovação produtiva e relevante para o 

bem comum 

d) Reconhecimento ao mérito 

e) Liderança pelo exemplo 

f) Importa o que é certo, e não quem está 

certo 

g) Paixão pelo que faz 

 Without prejudice to the other provisions of this 

Code, GranEnergia guides its activities and 

business by observing the following principles 

of conduct: 

 

a) Trust and respect for people 

b) Ethical, complete and transparent 

conduct 

c) Productive and relevant innovation for 

the common good 

d) Recognition of merit 

e) Leadership by example 

f) It matters what is right, not who is right 

g) Passion for what you do 
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3. CUMPRIMENTO DAS LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS INTERNAS DA 
GRANENERGIA | COMPLIANCE WITH GRANENERGIA’S LAWS, 
REGULATIONS AND INTERNAL STANDARDS 

 
É obrigação da GranEnergia, de seus 

Integrantes e trabalhadores terceirizados o 

cumprimento da legislação específica de cada 

país em que atua e de quaisquer outras normas 

eventualmente aplicáveis. O respeito às 

normas não se limita ao cumprimento da Lei, 

mas também à observância das diretrizes 

previstas no presente Código e nas políticas de 

governança corporativa específicas, dentre 

outras políticas adotadas pela GranEnergia e 

seus Clientes. 
 

 It is the obligation of GranEnergia, its Members 

and third-party workers to comply with the 

specific legislation of each country in which they 

operate and any other rules that may be 

applicable. Respect for the rules is not limited to 

compliance with the Law, but also to the 

observance of the guidelines provided for in this 

Code and in the specific corporate governance 

policies, among other policies adopted by 

GranEnergia and its Customers. 

A GranEnergia deve prestar às autoridades de 

regulação, autorregulação e fiscalização toda a 

colaboração necessária, atendendo 

prontamente, sempre que cabível, às 

solicitações que lhe forem dirigidas e não 

adotar qualquer comportamento que possa 

impedir o exercício regular de supervisão pelas 

autoridades competentes. 

 GranEnergia must provide the regulatory, self-

regulatory and inspection authorities with all 

necessary collaboration, promptly, whenever 

appropriate, responding to requests addressed 

to it and not adopting any behavior that may 

prevent the regular exercise of supervision by 

the competent authorities. 
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4. PROIBIÇÃO DE PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO | PROHIBITION OF 
CORRUPTION PRACTICES 

 
É proibida toda prática de corrupção, em todas 

as suas formas ativas e passivas, quer através 

de atos ou omissões, quer por via da criação 

e/ou manutenção de situações de 

irregularidade, de favorecimento ou 

fraudulentas. A GranEnergia, seus Integrantes 

e trabalhadores terceirizados não pagarão e 

nem receberão propina ou suborno, inclusive 

na forma transnacional. A GranEnergia não 

tolera a prática de atos lesivos contra a 

Administração Pública, nacional ou estrangeira.  

 Any practice of corruption, in all its active and 

passive forms, is prohibited, either through acts 

or omissions, or through the creation and/or 

maintenance of irregularity, favoritism or 

fraudulent situations. GranEnergia, its 

Members and third-party workers will not pay or 

receive bribes, including in transnational form. 

GranEnergia does not tolerate the practice of 

harmful acts against the national or foreign 

Public Administration. 

A GranEnergia não aceita nem apoia qualquer 

iniciativa relacionada à “lavagem de dinheiro”, 

que é entendida como processo feito para 

ocultar ou legitimar recursos financeiros ilícitos. 

É importante que todos fiquem atentos aos 

seguintes eventos: 
 

 GranEnergia does not accept nor support any 

initiative related to “money laundering”, which is 

understood as a process designed to hide or 

legitimate illegal financial resources. It is 

important that everyone is aware of the 

following events: 

• Formas incomuns ou padrões complexos 

de pagamento; 

• Transferências incomuns para / de países 

não relacionados com a transação; 

• Clientes e/ou fornecedores com 

operações que aparentem ter pouca 

integridade; 

• Clientes e/ou fornecedores que se 

mostrem ansiosos para evitar as 

exigências de registro de informações; 

• Transações que envolvam locais 

anteriormente associados à lavagem de 

dinheiro ou à sonegação fiscal. 

Transações financeiras que envolvam, 

direta ou indiretamente, bancos de 

primeira linha, com sedes em paraíso 

fiscal, devem ser analisados e aprovados 

pelo Departamento Jurídico e pelo Comitê 

de Ética e Conduta. 
 

 • Unusual ways or complex payment 

patterns; 

• Unusual transfers to / from countries not 

related to the transaction; 

• Customers and/or suppliers with 

operations that appear to have little 

integrity; 

• Customers and/or suppliers who are 

eager to avoid the requirements for 

recording information; 

• Transactions that involve locations 

previously associated with “money 

laundering” or tax evasion. Financial 

transactions that involve, directly or 

indirectly, top-tier banks, with 

headquarters in a tax haven, must be 

analyzed and approved by the Legal 

Department and by the Ethics and 

Conduct Committee. 

Qualquer indício da ocorrência dos eventos 

mencionados acima deve ser comunicado ao 

seu Gestor e/ou ao Departamento Jurídico da 

GranEnergia, observado que todos e quaisquer 

atos de corrupção e improbidade serão também 

encaminhados às autoridades públicas. 

 Any indication of the occurrence of the events 

mentioned above must be reported to your 

Manager and/or to the GranEnergia Legal 

Department, observing that any and all acts of 

corruption and impropriety will also be 

forwarded to public authorities. 
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5. COMITÊ DE ÉTICA E CONDUTA | ETHICS AND CONDUCT COMMITTEE 
 
A GranEnergia tem um Comitê de Ética e 

Conduta, cujo membros são indicados pela 

Diretoria. 
 

 GranEnergia has an Ethics and Conduct 

Committee, whose members are appointed by 

the Directors. 

O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia e 

independência para investigar, apurar e julgar 

os casos de violação deste Código e impor as 

sanções disciplinares cabíveis. 

 The Ethics and Conduct Committee has 

autonomy and independence to investigate and 

judge cases of violation of this Code and 

impose the appropriate disciplinary sanctions. 
 

Compete ainda aos membros do Comitê de 

Ética e Conduta disseminar, dirimir dúvidas e 

prestar orientações acerca do cumprimento 

deste Código, bem como dar prioridade às 

atribuições deste Comitê em detrimento de 

quaisquer outras de suas respectivas 

responsabilidades. 
 

 It is also incumbent upon the members of the 

Ethics and Conduct Committee to disseminate, 

resolve doubts and provide guidance on 

compliance with this Code, as well as giving 

priority to the duties of this Committee to the 

detriment of any other of their respective 

responsibilities. 

A relação dos membros do Comitê de Ética e 

Conduta está disponível no site oficial 

(www.granenergia.com). 

 The list of members of the Ethics and Conduct 

Committee is available on the official website 

(www.granenergia.com). 
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6. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | SOCIAL-ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBITITY 

 
As atividades da GranEnergia são permeadas 

por ações sustentáveis e pautadas na 

responsabilidade socioambiental. Todas as 

atividades da GranEnergia estão em 

conformidade com a legislação de qualidade, 

saúde, segurança e meio ambiente aplicável à 

GranEnergia. Os riscos envolvidos nas 

atividades da GranEnergia são identificados, 

analisados e gerenciados, visando a 

manutenção da saúde e integridade de seus 

Integrantes, trabalhadores terceirizados e a 

preservação do meio ambiente. 

 GranEnergia's activities are permeated by 

sustainable actions and based on socio-

environmental responsibility. All GranEnergia's 

activities are in compliance with the quality, 

health, safety and environment legislation 

applicable to GranEnergia. The risks involved in 

GranEnergia's activities are identified, analyzed 

and managed, aiming at maintaining the health 

and integrity of its Members, third-party workers 

and the preservation of the environment. 

A GranEnergia realizará continuamente 

treinamentos com todos os Integrantes para 

conscientização de rotinas e responsabilidades 

relacionadas às suas atividades. 

 GranEnergia will continually conduct training 

with all Members to raise awareness of routines 

and responsibilities related to their activities. 

O Integrante deve conhecer as políticas, os 

procedimentos e as práticas de qualidade, 

saúde, segurança e meio ambiente e cumpri-

los rigorosamente. A postura preventiva deve 

ser adotada por todos os Integrantes em seu 

ambiente de trabalho, por meio de identificação 

de possíveis situações de risco e comunicação 

imediata ao Gestor de seu departamento, ao 

Gestor de QSMS e/ou ao Departamento 

Jurídico da GranEnergia para que ações 

imediatas sejam adotadas.  

 The Member must know the policies, 

procedures and practices of quality, health, 

safety and the environment and strictly comply 

with them. The preventive attitude must be 

adopted by all Members in their work 

environment, through the identification of 

possible risk situations and immediate 

communication their department Manager, the 

QHSE Manager and/or to the Legal Department 

so that immediate actions can be taken.  

As empresas prestadoras de serviços 

contratadas pela GranEnergia devem cumprir 

todos os requisitos legais e procedimentos de 

qualidade, saúde, segurança e meio ambiente 

aplicáveis às suas atividades.  

 Service providers hired by GranEnergia must 

comply with all legal requirements and quality, 

health, safety and environmental procedures 

applicable to their activities.  

Em emergências, como acidentes, quer sejam 

ambientais, de processo ou relacionado ao 

trabalho, os envolvidos devem seguir os 

procedimentos previstos para cada situação e 

rapidamente relatar os fatos ao Gestor de seu 

departamento, ao Gestor de QSMS e/ou ao 

Departamento Jurídico da GranEnergia. 

Somente os porta-vozes oficialmente indicados 

poderão dar entrevistas ou fazer comunicados 

às autoridades e à comunidade. Acidentes, por 

sua natureza inesperada, podem causar danos, 

direta ou indiretamente, ao meio ambiente, à 

saúde e à vida. 

 In emergencies, such as accidents, whether 

environmental, process or work-related, those 

involved must follow the procedures provided 

for each situation and quickly report the facts to 

their department Manager, the QHSE Manager 

and/or to the Legal Department. Only officially 

appointed spokespersons can give interviews 

or make announcements to authorities and the 

community. Accidents, due to their unexpected 

nature, can cause damage, directly or indirectly, 

to the environment, health and life. 

Qualquer dúvida sobre esta questão deve ser 

encaminhada ao Departamento de QSMS da 

GranEnergia. 

 Any questions about this matter should be 

directed to GranEnergia's QHSE Department. 
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7. CONFLITO DE INTERESSES | CONFLICT OF INTERESTS 
 
Os Integrantes da GranEnergia devem agir de 

modo a prevenir e, se for o caso, remediar 

situações de conflito de interesses, as quais 

podem ocorrer tanto em relação à GranEnergia 

e seus Integrantes e/ou trabalhadores 

terceirizados quanto em relação à GranEnergia 

e o poder público e/ou Clientes. 

 GranEnergia's Members must act in order to 

prevent and, if necessary, remedy situations of 

conflict of interest, which may occur both in 

relation to GranEnergia and its Members and/or 

third-party workers and in relation to 

GranEnergia and the public power and/or 

Customers. 

 
 

7.1 GRANENERGIA X INTERESSES PESSOAIS | GRANENERGIA VS. 
PERSONAL INTERESTS 

 
Nesta hipótese, há conflito quando interesses 

pessoais de quaisquer dos Integrantes 

concorrem com interesses da GranEnergia. 

Nessas situações, é possível que decisões não 

levem em conta os interesses da GranEnergia, 

podendo, inclusive, causar dano à imagem e 

reputação da GranEnergia.  
 

 In this case, there is a conflict when the 

personal interests of any of the Members 

compete with the interests of GranEnergia. In 

these situations, it is possible that decisions do 

not consider GranEnergia's interests and may 

even cause damage to GranEnergia's image 

and reputation. 

O Integrante não poderá realizar atividades 

externas, como prestar consultoria ou ocupar 

cargo, em organizações com interesses 

conflitantes ou que façam negócios com a 

GranEnergia, salvo mediante prévia análise e 

aprovação pelo Departamento Jurídico ou, 

eventualmente, pelo Comitê de Ética e 

Conduta.  
 

 The Member may not carry out external 

activities, such as consulting or occupying a 

position, in organizations with conflicting 

interests or that do business with GranEnergia, 

unless previously analyzed and approved by 

the Legal Department or, eventually, by the 

Ethics and Conduct Committee. 

Também não são aceitos vínculos societários, 

próprios ou por intermédio de cônjuge ou 

familiares, com fornecedores ou concorrentes 

da GranEnergia, se o cargo que o Integrante 

ocupa o conferir o poder de influenciar 

transações ou permitir acesso a informações 

privilegiadas.  
 

 Also, corporate bonds, whether owned by or 

through a spouse or family, with suppliers or 

competitors of GranEnergia are not accepted, if 

the position held by the Member gives him / her 

the power to influence transactions or allow 

access to privileged information. 

O Integrante que ocupar posições em 

entidades externas ou tiver cônjuge ou 

familiares que também trabalhem na 

GranEnergia, em concorrentes, em 

fornecedores ou em clientes, deve comunicar o 

fato por escrito, o mais rápido possível, ao seu 

Gestor e/ou ao Departamento Jurídico, que 

avaliará eventuais conflitos de interesse e a 

concorrência com o horário de trabalho. 

Consideram-se “Familiares” os membros da 

família até o terceiro grau: pai, mãe, filho, filha, 

irmão, irmã, avô, avó, bisavô, bisavó, neto, 

neta, bisneto, bisneta, tio, tia, sobrinho e 

sobrinha.  Para os efeitos deste Código, são 

considerados também os parentes por 

 Members who occupy positions in external 

entities or have spouses or family members 

who also work at GranEnergia, in competitors, 

suppliers or customers, must communicate the 

fact in writing, as soon as possible, to their 

Manager and/or to the Legal Department, which 

assess any conflicts of interest and competition 

with working hours. “Family Members” are 

considered to be family members up to the third 

grade: father, mother, son, daughter, brother, 

sister, grandfather, grandmother, great-

grandfather, great-grandmother, grandchild, 

granddaughter, great-grandchild, great-

granddaughter, uncle, aunt, nephew and niece. 

For the purposes of this Code, relatives by 
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afinidade, a saber: cônjuge, companheiro, 

companheira, genro, nora, sogro, sogra, 

padrasto, madrasta, enteado, enteada, 

cunhado e cunhada. 
 

affinity are also considered, namely: spouse, 

partner, companion, son-in-law, daughter-in-

law, father-in-law, mother-in-law, stepfather, 

stepmother, step-daughter, step-brother, 

brother-in-law and sister-in-law. 

Casos de conflito de interesses devem ser 

evitados sempre que possível, observado que, 

nessa hipótese, o Integrante deve manifestar-

se de imediato ao seu Gestor e/ou ao 

Departamento Jurídico da GranEnergia, com o 

intuito de resolver o conflito de uma forma justa 

e transparente. Os Integrantes informarão o 

seu impedimento diante de eventuais 

transações comerciais com empresas 

participantes cujos proprietários, sócios e/ou 

representantes tenham relacionamento 

pessoal com o próprio Integrante ou com seu 

núcleo familiar. 

 Conflict of interest cases should be avoided 

whenever possible, observing that, in this case, 

the Member must immediately speak to his / her 

Manager and/or to the Legal Department, in 

order to resolve the conflict of a fair and 

transparent manner. Members will report their 

impediment in the event of any commercial 

transactions with participating companies 

whose owners, partners and/or representatives 

have a personal relationship with the Member 

itself or with his / her family circle. 

 
 

7.2 PÚBLICO X PRIVADO | PUBLIC VS. PRIVATE 
 
 
Além das situações descritas acima, outros 

cuidados devem ser adotados a fim de prevenir 

conflito de interesses entre a atividade privada 

e a atividade pública. Neste caso, considera-se 

conflito de interesses a situação gerada pelo 

confronto entre interesses públicos e privados, 

que possa comprometer o interesse coletivo ou 

influenciar, de maneira imprópria, o 

desempenho da função pública.  

 In addition to the situations described above, 

other precautions must be taken to prevent 

conflicts of interest between private and public 

activities. In this case, the situation generated 

by the confrontation between public and private 

interests, which may compromise the collective 

interest or improperly influence the performance 

of the civil service, is considered a conflict of 

interest. 

Estão vedadas as seguintes condutas: 
 

a) manutenção de negócio ou contratação 

pela GranEnergia de empresas de que 

participe agente público, seu cônjuge, 

companheiro ou parentes, 

consanguíneos ou afins, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, com o 

intuito de influir em seus atos de gestão; 

b) oferta de presentes a agentes públicos 

em cujas decisões a GranEnergia tenha 

interesse, com exceção de brinde no 

valor de até R$ 100,00; 

c) contratação, ainda que indireta ou como 

consultor, de agente público no exercício 

do cargo ou no período de seis meses 

após deixar o cargo, salvo os casos 

autorizados pela lei;  

d) uso de informação privilegiada recebida 

de agente público que tinha a obrigação 

de mantê-la sob sigilo; e atuação com ou 

em parceira com servidores públicos que 

 The following conducts are prohibited: 
 

a) business maintenance or hiring by 

GranEnergia of companies in which a 

public agent, his spouse, partner or 

relatives, consanguineous or by affinity, 

in a straight or collateral line, up to the 

third degree, with the intention of 

influencing their management acts; 

b) offering gifts to public agents whose 

decisions GranEnergia is interested in, 

with the exception of a gift in the amount 

of up to $ 20.00; 

c) hiring, even if indirectly or as a 

consultant, a public agent in the exercise 

of the position or within six months after 

leaving the position, except in cases that 

are authorized by law; 

d) use of privileged information received 

from a public agent who had an 

obligation to keep it confidential; and 

acting with or in partnership with public 
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sejam Familiares e que tenham poder 

decisório no âmbito de negócios e 

operações da GranEnergia. 

servers who are Family Members and 

who have decision-making power in the 

scope of GranEnergia's business and 

operations. 

Regras complementares sobre a prevenção a 

conflitos de interesses poderão ser adotadas 

pelo Comitê de Ética e Conduta. 

 Complementary rules on the prevention of 

conflicts of interest may be adopted by the 

Ethics and Conduct Committee. 

 
 

7.3 ATIVIDADES FORA DA GRANENERGIA | ACTIVITIES OUT-OF-
GRANENERGIA  

 
Sem prejuízo do disposto nos itens 

imediatamente acima, os Integrantes 

comprometem-se a não exercer qualquer 

atividade profissional externa que interfira no 

desempenho das suas atribuições na 

GranEnergia e a não desenvolver atividades 

profissionais particulares durante a jornada de 

trabalho, salvo mediante prévia análise e 

aprovação do Departamento Jurídico ou, 

conforme aplicável, do Comitê de Ética e 

Conduta. 

 Without prejudice to the provisions in the items 

immediately above, the Members undertake not 

to engage in any external professional activity 

that interferes with the performance of their 

duties at GranEnergia and not to develop 

private professional activities during the working 

day, unless prior analysis and approval by the 

Legal Department or, as applicable, the Ethics 

and Conduct Committee. 
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8. ENTRETENIMENTO, PRESENTES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS | 
ENTERTAINMENT, GIFTS, DONATIONS AND SPONSORSHIPS 

 
Ofertas de presentes (incluindo viagens, 

hospedagem e quaisquer outros benefícios ou 

vantagens), entretenimento, doações e 

patrocínios não devem influenciar, em 

nenhuma hipótese, decisões da GranEnergia, 

nem serem utilizados como forma de 

recompensa por alguma decisão. 
 

 Gift offers (including travel, accommodation and 

any other benefits or advantages), 

entertainment, donations and sponsorships 

must not, under any circumstances, influence 

GranEnergia decisions, nor be used as a 

reward for any decision. 

Os Integrantes da GranEnergia podem 

presentear ou aceitar presentes, desde que: 

 GranEnergia Members can give or accept gifts, 

provided that: 

a) O presente não apresente valor 

superior a R$100,00 (cem reais) ou, 

caso ultrapasse valor estipulado, 

deverá ser previamente aprovado pelo 

Departamento Jurídico; 

 a) The gift does not have a value greater 

than $20,00 (twenty dollars) or, if it 

exceeds the stipulated value, it must be 

previously approved by the Legal 

Department; 

b) O presente não tenha o poder de 

influenciar, de alguma forma, na 

tomada de decisão, tratamento e 

condições comerciais; 

 b) The gift does not have the power to 

influence, in any way, decision making, 

treatment and commercial conditions; 

c) A frequência com a qual os presentes 

são oferecidos ou recebidos por uma 

mesma pessoa não deve aparentar ser 

impróprio, ou seja, comprometer o 

comportamento profissional para a 

tomada de alguma decisão ou até 

mesmo ser visto como uma forma de 

suborno; 

 c) The frequency with which gifts are 

offered or received by the same person 

must not appear to be inappropriate, 

that is, to compromise professional 

behavior in making any decision or 

even to be seen as a form of bribe; 

d) Deve ser permitido pelas leis e 

regulamentos aplicáveis como a lei de 

conflito de interesses 12.813/13, bem 

como pelos códigos de ética e conduta 

de terceiros, como o Código de 

Conduta da Alta Administração 

Federal; 

 d) It must be permitted by applicable laws 

and regulations such as the conflict of 

interest law 12.813/13, as well as by the 

codes of ethics and conduct of third 

parties, such as the Code of Conduct 

for Senior Federal Administration; 

e) Deve ser registrado de maneira correta 

e precisa nos livros e registros 

contábeis da GranEnergia. 

 e) It must be recorded correctly and 

accurately in GranEnergia's books and 

accounting records. 

Os presentes abaixo relacionados não poderão 

ser dados ou aceitos, sob nenhuma 

circunstância: 

 The gifts listed below cannot be given or 

accepted under any circumstances: 

a) Valor em dinheiro ou equivalente, como 

vales ou certificados de presentes; 

 a) Value in cash or equivalent, such as gift 

certificates; 

b) Presentes sob a forma de serviços, 

favores ou outros benefícios não 

pecuniários, como promessa de 

emprego. 

 b) Gifts in the form of services, favors or 

other non-cash benefits, such as a 

promise of employment. 

A GranEnergia proíbe a oferta de presentes de 

qualquer valor a agentes públicos que tenham 

 GranEnergia prohibits the offering of gifts of any 

value to public agents who have the power to 
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o poder de influenciar decisões nas quais a 

GranEnergia tenha interesse. 

influence decisions in which GranEnergia has 

an interest. 

A exceção está limitada a “brindes”, lembrança 

distribuída a título de cortesia, propaganda, 

divulgação habitual ou por ocasião de eventos 

ou datas comemorativas de caráter histórico ou 

cultural, cujo valor seja inferior a R$100,00. 

Além disso, a distribuição de brindes deve ser 

generalizada, ou seja, não se destinar 

exclusivamente a uma determinada autoridade 

e não poderá ser dado em intervalos menores 

do que seis meses. 

 The exception is limited to “gifts”, souvenirs 

distributed as a courtesy, advertising, usual 

disclosure or on the occasion of events or 

commemorative dates of a historical or cultural 

nature, whose value is less than $20.00. In 

addition, the distribution of gifts must be 

generalized, that is, it is not intended exclusively 

for a specific authority and cannot be given in 

intervals of less than six months. 

A distribuição de brindes a agentes públicos 

deve ser previamente aprovada pelo 

Departamento Jurídico. 

 The distribution of gifts to public agents must be 

previously approved by the Legal Department. 

Caso o valor de um presente a ser recebido 

seja maior do que o limite máximo estipulado 

acima, o Integrante deve recusá-lo e informar 

sobre as políticas da GranEnergia. 

 If the value of a gift to be received is greater 

than the maximum limit stipulated above, the 

Member must refuse it and inform about 

GranEnergia's policies. 

Doações e patrocínios deverão ser sempre 

aprovados pelo Comitê de Ética e Conduta. 

 Donations and sponsorships must always be 

approved by the Ethics and Conduct 

Committee. 

A violação de qualquer disposição deste item 

enseja demissão por justa causa do Integrante 

infrator, após avaliação disciplinar pelo Comitê 

de Ética e Conduta, sem prejuízo da adoção de 

sanções civis, administrativas e penais 

cabíveis. 

 Violation of any provision of this item entails 

dismissal for just cause by the offending 

Member, after disciplinary evaluation by the 

Ethics and Conduct Committee, without 

prejudice to the adoption of applicable civil, 

administrative and criminal sanctions. 
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9. RELAÇÕES | RELATIONS 
 
 

9.1 COM CLIENTES | WITH CUSTOMERS 
 
É compromisso da GranEnergia contribuir para 

o processo de criação de valor de seus clientes, 

por meio do atendimento às suas expectativas 

e do desenvolvimento de soluções inovadoras. 
 

 GranEnergia is committed to contributing to the 

process of creating value for its customers, by 

meeting their expectations and developing 

innovative solutions. 

A GranEnergia não discrimina clientes, seja por 

origem, por porte econômico ou por 

localização. No entanto, reserva-se o direito de 

encerrar qualquer relação comercial sempre 

que seus interesses não estiverem sendo 

atendidos ou, ainda, quando o relacionamento 

não estiver alinhado com o presente Código, ou 

representar risco legal, social ou ambiental. 
 

 GranEnergia does not discriminate customers, 

whether by origin, economic size or location. 

However, it reserves the right to terminate any 

commercial relationship whenever its interests 

are not being served or, even, when the 

relationship is not aligned with this Code, or 

represents a legal, social or environmental risk. 

As informações sobre nossos produtos e 

serviços devem ser sempre claras e 

verdadeiras. Dados técnicos, em especial 

requisitos de segurança, saúde e meio 

ambiente, serão obrigatoriamente informados 

aos clientes. 
 

 Information about our products and services 

must always be clear and truthful. Technical 

data, in particular safety, health and 

environmental requirements, will be 

mandatorily informed to customers. 

Cada produto deve seguir rigorosamente as 

exigências legais do mercado ao qual se 

destina.  
 

 Each product must strictly follow the legal 

market requirements for which it is intended. 

É proibido fazer pagamentos impróprios a 

qualquer pessoa com o intuito de facilitar a 

venda de nossos produtos ou serviços, mesmo 

se perdermos oportunidades de negócio.  
 

 It is prohibited to make improper payments to 

anyone in order to facilitate the sale of our 

products or services, even if we lose business 

opportunities. 

É de responsabilidade do Integrante a 

confidencialidade das informações sigilosas a 

ele repassadas por seus clientes e parceiros 

comerciais.  

 The Member is responsible for the 

confidentiality of the confidential information 

passed on to him / her by his / her clients and 

business partners. 

 
 

9.2. COM FORNECEDORES | WITH SUPPLIERS 
 
A GranEnergia negocia apenas com 

fornecedores que obedeçam a legislação 

trabalhista e ambiental do país, que não 

constem do Cadastro Nacional de Empresas 

Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que 

não explorem direta ou indiretamente mão-de-

obra infantil ou escrava, que respeitam a 

legislação anticorrupção dos países onde 

atuam e, preferencialmente, com aqueles que 

se comprometam com as práticas de 

responsabilidade social em sua cadeia 

produtiva. 
 

 GranEnergia negotiates only with suppliers that 

comply with the country's labor and 

environmental legislation, which are not 

included in the National Register of Companies 

Declared Unfaithful and Suspended (CEIS), 

that do not directly or indirectly exploit child or 

slave labor, which respect the anti-corruption 

legislation in the countries where they operate 

and, preferably, with those that commit to the 

practices of social responsibility in their 

production chain. 
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A GranEnergia compromete-se a selecionar e 

contratar seus fornecedores baseados em 

critérios técnicos, profissionais e éticos, 

conduzidos por meio de processos pré-

determinados que impossibilitem a decisão de 

favorecer interesses pessoais, amigos ou 

parentes, assegurando à GranEnergia e aos 

seus clientes a melhor relação custo-benefício.  

 GranEnergia is committed to selecting and 

hiring its suppliers based on technical, 

professional and ethical criteria, conducted 

through pre-determined processes that make it 

impossible to decide to favor personal interests, 

friends or relatives, ensuring GranEnergia and 

its customers the best cost-benefit ratio.  

Além disso, os contratos a serem celebrados 

com os fornecedores deverão conter, 

preferencialmente, normas proibitivas de 

práticas de fraude e corrupção, bem como as 

respectivas penalidades a serem aplicadas em 

caso de infração.  

 In addition, the contracts to be signed with 

suppliers should preferably contain prohibitive 

rules on fraud and corruption practices, as well 

as the respective penalties to be applied in case 

of infringement.  

A GranEnergia poderá encerrar uma relação de 

negócio sempre que um fornecedor 

desrespeitar as disposições deste Código, 

houver prejuízo de seus interesses ou 

desconsideração de questões legais, éticas, 

tributárias, de meio ambiente e de saúde e 

segurança no trabalho. 

 GranEnergia may terminate a business 

relationship whenever a supplier disregards the 

provisions of this Code, damages its interests or 

disregards legal, ethical, tax, environmental and 

health and safety at work issues. 

 
 

9.3. COM O PODER PÚBLICO | WITH PUBLIC POWER 
 
É terminantemente proibido prometer, oferecer 

ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida a agente público ou a terceira pessoa 

a ele relacionada, com vistas à obtenção de 

favorecimento. 
 

 It is strictly forbidden to promise, offer or give, 

directly or indirectly, undue advantage to a 

public agent or the third person related to it, with 

a view to obtaining favor. 

Com relação a licitações e contratos públicos, 

inclusive concessões e parcerias público-

privadas, fica vedada qualquer conduta 

tendente a:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a 

realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por 

meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela 

decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, 

pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, 

de modo fraudulento, de modificações 

 In relation to public tenders and contracts, 

including public-private concessions and 

partnerships, any conduct with a view to:  

a) frustrate or defraud, by means of 

adjustment, combination or any other 

expedient, the competitive nature of a 

public bidding procedure; 

b) prevent, disturb or defraud the 

performance of any public bidding 

procedure; 

c) remove or seek to remove a bidder, by 

means of fraud or offering an 

advantage of any kind; 

d) defrauding public bidding or contract 

resulting from it; 

e) create, in a fraudulent or irregular 

manner, a legal entity to participate in a 

public bidding process or enter into an 

administrative contract; 

f) obtaining an improper advantage or 

benefit, in a fraudulent manner, from 
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ou prorrogações de contratos 

celebrados com a administração pública, 

sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos 

respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 
 

modifications or extensions of contracts 

entered into with the public 

administration, without authorization by 

law, in the call for tenders or in the 

respective contractual instruments; or 

g) manipulate or defraud the economic-

financial balance of contracts entered 

into with the public administration. 

Não se admitirá também o pagamento ou o 

oferecimento de vantagens indevidas a agente 

público com vistas a acelerar ou favorecer a 

análise de procedimento administrativo, 

inclusive com vistas à obtenção de licenças, 

autorizações, permissões ou quaisquer outras 

providências de natureza regulatória ou de 

fiscalização.  
 

 The payment or offering of undue advantages 

to a public agent with a view to speeding up or 

favoring the analysis of administrative 

procedures, including with a view to obtaining 

licenses, authorizations, permissions or any 

other measures of a regulatory or supervisory 

nature, shall not be permitted. 

Fica vedada ainda a contratação de 

intermediários ou despachantes para atuar em 

benefício da GranEnergia junto a órgãos 

públicos, salvo nas hipóteses expressamente 

previstas em Lei ou Regulamento. 
 

 It is also forbidden to hire intermediaries or 

dispatchers to act for the benefit of GranEnergia 

with public agencies, except in the cases 

expressly provided for in Law or Regulation. 

Os Integrantes da GranEnergia têm o 

compromisso de não a envolver em questões 

partidárias ou políticas de qualquer ordem. 

Neste sentido, os Integrantes da GranEnergia 

não efetuarão em seu nome contribuições 

monetárias ou de qualquer outra forma para 

partidos políticos, em qualquer parte do mundo.  

 GranEnergia's Members are committed to not 

involving it in party or political issues of any kind. 

In this regard, GranEnergia's Members will not 

make monetary or other contributions to political 

parties in the name of GranEnergia, anywhere 

in the world. 

O fornecimento de informações a todas as 

esferas de governo, inclusive órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais, deve ser 

efetuado sempre por escrito, mediante 

protocolo e com a devida orientação do 

Departamento Jurídico. 
 

 The provision of information to all spheres of 

government, including municipal, state and 

federal public bodies, must always be done in 

writing, by means of a protocol and with due 

guidance from the Legal Department. 

Sempre que uma demanda for apresentada por 

um representante do governo, inclusive de 

fiscalização, o Integrante deve submetê-la ao 

Departamento Jurídico antes de qualquer 

encaminhamento.  Se uma ordem judicial for 

apresentada a qualquer Integrante, este deve 

cooperar, porém contatando imediatamente o 

Departamento Jurídico para assistência e 

orientação prévia sobre como proceder. 

 Whenever a demand is presented by a 

government representative, including 

inspection, the Member must submit it to the 

Legal Department before any referral. If a 

judicial order is presented to any Member, they 

must cooperate, but immediately contact the 

Legal Department for assistance and prior 

guidance on how to proceed. 

A GranEnergia reserva-se o direito de se 

manifestar publicamente sobre políticas e 

decisões governamentais que possam afetar o 

andamento dos negócios e o relacionamento 

com Integrantes ou clientes. Este ato, porém, 

somente poderá ser exercido ou autorizado ao 

Integrante pelo Presidente da GranEnergia. 
 

 GranEnergia reserves the right to speak 

publicly about government policies and 

decisions that may affect the progress of the 

business and the relationship with Members or 

customers. This act, however, can only be 

exercised or authorized to the Member by the 

President of GranEnergia. 
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O Integrante não deve utilizar o nome da 

GranEnergia no trato de assuntos pessoais de 

qualquer natureza em seu relacionamento com 

o governo. 
 

 The Member must not use the name of 

GranEnergia when dealing with personal 

matters of any nature in his relationship with the 

government. 

Além disso, em caso de encontros ou reuniões 

com qualquer agente público, o Integrante 

representante da GranEnergia deverá (i) 

solicitar a inclusão da audiência na agenda 

pública da referida autoridade; e (ii) comparecer 

obrigatoriamente acompanhado por outro 

Integrante. 

 In addition, in the event of with any public agent, 

the Member representing GranEnergia must (i) 

request the inclusion of the audience in the 

public agenda of that authority; and (ii) must 

attend accompanied by another Member. 

 
 

9.4. COM O SINDICATO | WITH THE LABOUR UNION 
 
A GranEnergia respeita a livre associação, 

reconhece as entidades sindicais como 

representantes legais de seus Integrantes e 

busca com elas o diálogo constante. 
 

 GranEnergia respects free association, 

recognizes labour union entities as legal 

representatives of its Members and seeks 

constant dialogue with them. 

As negociações e o diálogo com esses 

parceiros, em nome da GranEnergia, devem 

ser feitos apenas pelas pessoas formalmente 

autorizadas. 

 Negotiations and dialogue with these partners, 

on behalf of GranEnergia, should be carried out 

only by formally authorized persons. 

 
 

9.5. COM PARCEIROS COMERCIAIS E CONCORRENTES | WITH 
COMMERCIAL PARTNERS AND COMPETITORS 

 
A GranEnergia se conduz pelo princípio da livre 

concorrência.  
 

 GranEnergia is guided by the principle of free 

competition. 

Todas as informações de mercado e de 

concorrentes, legítimas e necessárias ao 

negócio, devem ser obtidas por meio de 

práticas transparentes e idôneas, não se 

admitindo sua obtenção por meios ilícitos. Aqui, 

meios ilícitos são formas ilegais e moralmente 

inaceitáveis de acesso a informações sigilosas. 
 

 All market and competitor information, 

legitimate and necessary for the business, must 

be obtained by means of transparent and 

suitable practices, not being allowed to be 

obtained by illegal means. Here, illicit means 

are illegal and morally unacceptable ways of 

accessing sensitive information. 

É vedado ao Integrante adotar qualquer atitude 

que manche a imagem de concorrentes ou 

parceiros comerciais da GranEnergia. 
 

 Members are prohibited from adopting any 

attitude that tarnishes the image of 

GranEnergia's competitors or business 

partners. 

Os negócios da GranEnergia devem se pautar 

pela observância às Leis, aos valores da 

GranEnergia e ao presente Código, cabendo a 

todos os Integrantes assegurar seu 

cumprimento.  

 GranEnergia's business must be guided by 

compliance with the Laws, GranEnergia's 

values and this Code, and all Members are 

responsible for ensuring compliance with them. 

Não devem ser promovidos com concorrentes 

entendimentos com o objetivo de abuso de 

poder econômico, de práticas comerciais 

arbitrárias ou anticoncorrenciais, como por 

exemplo acordos sobre preços, condições de 

 Understandings with the objective of abusing 

economic power, arbitrary or anti-competitive 

commercial practices, such as price 

agreements, sales conditions or customer 

divisions or sharing competitively sensitive 
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vendas ou divisão de clientes ou 

compartilhamento de informações 

concorrencialmente sensíveis. 

information should not be promoted with 

competitors. 

 
 

9.6. COM A IMPRENSA E MERCADO PUBLICITÁRIO | WITH THE PRESS 
AND ADVERTISING MARKET 

 
A GranEnergia adota uma posição objetiva e 

clara na divulgação de informações e busca 

satisfazer os interesses das partes envolvidas 

através da sua Diretriz de Comunicação. 
 

 GranEnergia adopts an objective and clear 

position in the disclosure of information and 

seeks to satisfy the interests of the parties 

involved through its Communication Guidelines. 

Os contatos com a imprensa serão promovidos, 

exclusivamente, pelo Presidente ou pelo 

Conselho de Administração da GranEnergia, se 

existir. É, portanto, vedado a pessoas não 

autorizadas realizar contato com a imprensa 

em nome da GranEnergia. O Integrante não 

deve promover a divulgação de informações 

sigilosas ou inverídicas na imprensa.  
 

 Contacts with the press will be promoted, 

exclusively, by the President or by the Board of 

Directors of GranEnergia, if applicable. 

Therefore, unauthorized persons are prohibited 

from contacting the press on behalf of 

GranEnergia. The Member must not promote 

the disclosure of confidential or untrue 

information in the press. 

O contato com profissionais da imprensa não 

deve ser tratado, em hipótese alguma, como 

um relacionamento comercial. Dessa forma, 

não envolverá favores ou pagamento de 

nenhuma espécie. 
 

 Contact with press professionals should not be 

treated, under any circumstances, as a 

commercial relationship. Thus, it will not involve 

favors or payment of any kind. 

O relacionamento com a imprensa deve 

privilegiar a divulgação de fatos relevantes e a 

promoção dos negócios da GranEnergia. O 

destaque deve ser, sempre que possível, 

direcionado às atividades da GranEnergia.  
 

 The relationship with the press should favor the 

disclosure of relevant facts and the promotion of 

GranEnergia's business. The emphasis should, 

whenever possible, be directed to 

GranEnergia's activities. 

Toda divulgação publicitária da GranEnergia 

deve ser verdadeira, somente envolver 

informações públicas e evitar exageros; não se 

tolera arrogância, prepotência e preconceito. A 

publicidade institucional da GranEnergia deve 

ser previamente aprovada pelo Departamento 

Jurídico. 
 

 All advertising of GranEnergia must be true, 

only involve public information and avoid 

exaggeration; arrogance, prepotency and 

prejudice cannot be tolerated. GranEnergia's 

institutional advertising must be previously 

approved by the Legal Department. 

A GranEnergia condena a publicidade 

enganosa. As iniciativas de marketing de 

produtos e negócios da GranEnergia 

caracterizam-se por respeitar a legislação 

vigente, a ética e as normas de referência 

locais e internacionais. 

 GranEnergia condemns misleading advertising. 

GranEnergia's products and business 

marketing initiatives are characterized by 

respecting current legislation, ethics and local 

and international reference standards. 

 
 

9.7. COM A COMUNIDADE | WITH THE COMMUNITY 
 
A GranEnergia reconhece a sua importância 

social, tanto na geração de empregos para a 

comunidade em que está inserida, quanto no 

cumprimento das leis vigentes de forma a trazer 

 GranEnergia recognizes its social importance, 

both in generating jobs for the community in 

which it operates, and in complying with current 

laws in order to bring benefits to the region. The 
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benefícios para a região. O relacionamento 

com as comunidades é pautado pelo respeito 

aos princípios da cidadania, objetivando a 

prevenção, o monitoramento e o controle de 

eventuais impactos oriundos das atividades da 

GranEnergia. A GranEnergia apoia e incentiva 

os Integrantes na participação em ações de 

responsabilidade social e estimula as iniciativas 

de voluntariado. Quaisquer ações da 

GranEnergia junto à comunidade deverão ter a 

anuência do Comitê de Ética e Conduta. 

relationship with the communities is guided by 

respect for the principles of citizenship, aiming 

at the prevention, monitoring and control of any 

impacts arising from the activities of 

GranEnergia. GranEnergia supports and 

encourages Members to participate in social 

responsibility actions and encourages voluntary 

initiatives. Any actions of GranEnergia with the 

community must have the consent of the Ethics 

and Conduct Committee. 
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10. INFORMAÇÕES | INFORMATION 
 
 

10.1. CONFIDENCIAIS | CONFIDENTIAL 
 
Informações que não tenham sido tornadas 

públicas pela GranEnergia (como por exemplo, 

aquisições ou vendas, segredo industrial e 

investimentos) devem ser mantidas como 

confidenciais a menos que a divulgação seja 

autorizada por quaisquer de seus Diretores 

Estatutários. Em caso de informações 

confidenciais serem confiadas à GranEnergia 

por Terceiros envolvidos profissionalmente, a 

GranEnergia e seus Integrantes se 

comprometem em proteger tais informações 

para que não sejam divulgadas de forma 

indevida.  
 

 Information that has not been made public by 

GranEnergia (such as, for example, 

acquisitions or sales, industrial secrets and 

investments) should be kept confidential unless 

disclosure is authorized by any of its Statutory 

Directors. In case confidential information is 

entrusted to GranEnergia by Third Parties 

professionally involved, GranEnergia and its 

Members are committed to protecting such 

information so that it is not improperly disclosed. 

Tal obrigação continua em vigor mesmo após o 

desligamento do Integrante da GranEnergia. O 

uso de informações confidenciais para o uso 

pessoal ou de terceiros é crime, podendo estar 

sujeito a sanções trabalhistas e penais, além de 

demissão por justa causa, a critério do Comitê 

de Ética e Conduta. 
 

 This obligation remains in force even after the 

termination of the GranEnergia Member. The 

use of confidential information for personal or 

third party use is a crime and may be subject to 

labor and criminal sanctions, in addition to 

dismissal for just cause, at the discretion of the 

Ethics and Conduct Committee. 

Em palestras e participações em seminários e 

outros eventos públicos, o sigilo de informações 

confidenciais sobre a GranEnergia e seus 

negócios deve ser rigorosamente respeitado. 
 

 In lectures and participation in seminars and 

other public events, the confidentiality of 

confidential information about GranEnergia and 

its business must be strictly respected. 

Tanto a participação como expositor em 

eventos quanto os temas a serem expostos 

devem ser previamente aprovados pelo Gestor 

do Integrante envolvido, bem como pelo 

Departamento de Comunicação. 

 Both participation as an exhibitor in events and 

the topics to be exhibited must be previously 

approved by the Manager of the Member 

involved, as well as by the Communication 

Department. 

 
 

10.2. PRIVILEGIADAS | INSIDER TRADING 
 
É proibida a compra e venda de ações ou 

valores mobiliários de empresas com base em 

informações privilegiadas que não tenham sido 

divulgadas ao público e que possam ter algum 

impacto no valor das negociações. 
 

 The purchase and sale of shares or securities 

of companies based on inside information that 

has not been disclosed to the public and that 

may have an impact on the value of the trades 

is prohibited. 

A divulgação de tais informações a terceiros e 

a negociação de valores mobiliários com base 

em informações privilegiadas são puníveis civil 

e criminalmente. 

 The disclosure of such information to third 

parties and the trading of securities based on 

privileged information are civilly and criminally 

punishable. 
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10.3. EM REDES SOCIAIS | IN SOCIAL NETWORKS 
 
Toda comunicação em redes sociais seguem 

as recomendações da Diretriz de 

Comunicação.  
 

 All communication on social networks follows 

the recommendations of the Communication 

Guideline. 

A GranEnergia está oficialmente presente nas 

redes sociais por meio de suas páginas 

profissionais. Integrantes da GranEnergia, 

exceto os previamente autorizados, não podem 

falar em nome da empresa em nenhuma 

hipótese, nem tampouco divulgar informações 

sensíveis sobre suas atividades em redes 

sociais, como: LinkedIn, Facebook, Instagram, 

Twitter e outras. 
 

 GranEnergia is officially present on social 

networks through its professional pages. 

GranEnergia members, except those previously 

authorized, cannot speak on behalf of the 

company under any circumstances, nor can 

they disclose sensitive information about their 

activities on social networks, such as: LinkedIn, 

Facebook, Instagram, Twitter and others. 

A GranEnergia espera ainda de seus 

Integrantes uma conduta profissional e 

permeada pela ética da empresa no que diz 

respeito à divulgação de informações do dia-a-

dia do trabalho na GranEnergia. 
 

 GranEnergia also expects its Members to 

conduct themselves professionally and 

permeated by the company's ethics with regard 

to the disclosure information arise from the daily 

work at GranEnergia. 

É importante salientar também que os perfis 

pessoais e profissionais e as opiniões 

individuais expressas em redes sociais são de 

responsabilidade única do Integrante e não 

podem ser confundidas com a opinião da 

GranEnergia.  
 

 It is also important to note that personal and 

professional profiles and individual opinions 

expressed on social networks are the sole 

responsibility of the Member and cannot be 

confused with the opinion of GranEnergia. 

Informações que possam vir a manchar a 

imagem da GranEnergia ou de outros 

Integrantes ou que estejam revestidas de 

caráter de confidencialidade, se postadas em 

redes sociais, podem sujeitar aquele que o 

tenha feito a sanções previstas no item 17 

deste Código. 

 Information that may tarnish the image of 

GranEnergia or other Members or that is 

covered by a confidentiality character, if posted 

on social networks, may subject the person who 

has done so to the sanctions provided for in item 

17 of this Code. 

 
 

10.4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIAS | COMMUNICATION AND 
COMPLAINTS CHANNELS 

 
O Integrante que tiver conhecimento de 

violação de qualquer disposição deste Código, 

por qualquer pessoa, não poderá se omitir e 

deverá comunicar tal fato: (i) diretamente ao 

Departamento Jurídico ou a algum membro do 

Comitê de Ética e Conduta; ou (ii) através do 

canal de denúncia disponível na página da 

GranEnergia na internet 

(www.granenergia.com), na condição de total 

anonimato.  
 

 The Member who becomes aware of the 

violation of any provision of this Code, by any 

person, cannot omit and must communicate this 

fact: (i) directly to Legal Department or any 

member of the Ethics and Conduct Committee; 

or (ii) through the complaints channel available 

on the GranEnergia website 

(www.granenergia.com), on condition of 

complete anonymity. 

O Departamento Jurídico será responsável por 

receber essas denúncias (que poderão ser 

anônimas a critério do denunciante), apurar e 

 The Legal Department will be responsible for 

receiving these complaints (which may be 

anonymous at the whistleblower's discretion), 

ascertaining and taking them for consideration, 
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levar para apreciação, conforme aplicável, do 

Comitê de Ética e Conduta. 
 

as applicable, by the Ethics and Conduct 

Committee. 
 

Não será permitida e tolerada qualquer 

retaliação contra um Integrante que, de boa-fé, 

denuncie uma conduta ilegal ou contrária às 

diretrizes estabelecidas neste Código. 
 

 Retaliation against a Member who, in good 

faith, denounces illegal conduct or contrary to 

the guidelines set out in this Code, will not be 

permitted and tolerated. 

Poderão também ser encaminhadas pelos 

canais de denúncia sugestões, críticas, elogios 

e pedidos de esclarecimentos relativos a 

questões éticas e relativas à aplicação deste 

Código.  

 Suggestions, criticisms, praise and requests for 

clarification regarding ethical issues and the 

application of this Code may also be sent 

through the reporting channels. 

 
 

10.5. DAS NORMAS E PRINCÍPIOS A TERCEIROS | THIRD PARTY 
STANDARDS AND PRINCIPLES 

 
Os Integrantes da GranEnergia se 

comprometem a informar aos seus parceiros 

comerciais, clientes, fornecedores e 

respectivos colaboradores (em conjunto, 

“Terceiros”) sobre as normas e princípios éticos 

aqui contidos para que sejam efetivamente 

praticados em toda a sua cadeia de valor.  
 

 GranEnergia's Members undertake to inform 

their business partners, customers, suppliers 

and respective employees (jointly, “Third 

Parties”) about the ethical standards and 

principles contained herein so that they are 

effectively practiced throughout its value chain. 

Tais informações podem ser facilmente 

acessadas no site da GranEnergia, sem 

prejuízo da disponibilização do presente 

Código de Ética e Conduta e da Diretriz 

Anticorrupção, que deverão ser inclusos em 

nossos acordos e tratativas com Terceiros. 

 Such information can be easily accessed on the 

GranEnergia website, without prejudice to the 

provision of this Code of Ethics and Conduct 

and the Anti-Corruption Guideline, which must 

be included in our agreements and dealings 

with Third Parties. 
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11. PROPRIEDADE INTELECTUAL | INTELLECTUAL PROPERTY 
 
A propriedade intelectual é um ativo estratégico 

para a GranEnergia. Nela se incluem patentes, 

marcas registradas, segredos de negócio, 

know-how, dados técnicos e informações de 

processos e de mercado, entre outros itens que 

beneficiariam um concorrente se fossem de seu 

conhecimento. 
 

 Intellectual property is a strategic asset for 

GranEnergia. It includes patents, trademarks, 

trade secrets, know-how, technical data and 

process and market information, among other 

items that would benefit a competitor if they 

were known to them. 

O resultado do trabalho de natureza intelectual 

e de informações estratégicas gerados na 

GranEnergia é de propriedade exclusiva da 

GranEnergia. 
 

 The result of work of an intellectual nature and 

strategic information generated at GranEnergia 

is the exclusive property of GranEnergia. 

O Integrante é responsável por tratar de forma 

confidencial as informações sobre a 

propriedade intelectual a que tenha acesso em 

decorrência de seu trabalho, utilizando-as de 

forma cuidadosa. Não é permitida a divulgação 

dessas informações sem a autorização 

expressa de um Diretor Estatutário da 

GranEnergia. 
 

 The Member is responsible for treating 

confidentially the information on intellectual 

property to which he has access as a result of 

his work, using it carefully. The disclosure of this 

information is not permitted without the express 

authorization of a Statutory Director of 

GranEnergia. 

Informações confidenciais em resposta a 

pedidos legítimos de autoridades 

governamentais podem ser fornecidas apenas 

após se considerar que elas serão tratadas 

confidencialmente e depois de serem tomadas 

as medidas adequadas à proteção de sua 

confidencialidade, observada a prévia consulta 

ao Departamento Jurídico da GranEnergia. 

 Confidential information in response to 

legitimate requests from government authorities 

may be provided only after it is considered that 

it will be treated confidentially and after taking 

appropriate measures to protect its 

confidentiality, subject to prior consultation with 

GranEnergia's Legal Department. 
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12. ATIVIDADES POLÍTICAS | POLITICAL ACTIVITIES 
 
A GranEnergia não se envolve em atividades 

político-partidárias. Em caso de algum 

Integrante desejar ingressar em qualquer tipo 

de atividade política, este o deve fazer de forma 

independente, sem requisitar ajuda, apoio, 

participação, financiamento ou qualquer tipo de 

envolvimento da GranEnergia e demais 

Integrantes assim como, informar ao Comitê de 

Ética e Conduta. Toda atividade política deve 

ser exercida fora do ambiente de trabalho e das 

horas de expediente, sem quaisquer recursos 

da GranEnergia, sendo proibida qualquer forma 

de veiculação de propaganda política nas 

instalações ou qualquer propriedade da 

GranEnergia. 

 GranEnergia does not engage in political party 

activities. In the event that any Member wishes 

to engage in any type of political activity, they 

must do so independently, without requiring 

help, support, participation, financing or any 

type of involvement from GranEnergia and 

other Members as well as informing the Ethics 

and Conduct Committee. All political activity 

must be carried out outside the working 

environment and office hours, without any 

resources from GranEnergia, and any form of 

political advertising on the premises or any 

property of GranEnergia is prohibited. 
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13. USO DE ATIVOS | USE OF ASSETS 
 
O uso de ativos da GranEnergia deve ser feito 

de modo responsável e consciente e de acordo 

com os propósitos dos negócios da 

GranEnergia, devendo ser restrito à atividade 

profissional do Integrante em questão. O uso 

desses ativos não deve gerar custos 

desnecessários à GranEnergia e não pode ser 

utilizado para veiculação de informações de 

caráter discriminatório, ilegal ou que não 

estejam alinhadas com os princípios de 

conduta e ética apresentados neste Código. 

 The use of GranEnergia assets must be done in 

a responsible and conscious manner and in 

accordance with the purposes of GranEnergia's 

business and must be restricted to the 

professional activity of the Member in question. 

The use of these assets must not generate 

unnecessary costs for GranEnergia and cannot 

be used to convey information of a 

discriminatory, illegal or non-aligned nature with 

the principles of conduct and ethics presented 

in this Code. 

Os sistemas eletrônicos e os recursos de 

informática estão à disposição dos Integrantes 

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. São proibidos a troca, o resgate, o 

armazenamento ou a utilização de conteúdo 

obsceno, pornográfico, violento, 

discriminatório, racista, difamatório, que 

desrespeite qualquer indivíduo ou entidade e 

que seja contrário às políticas e aos interesses 

da GranEnergia. Jogos e mensagens de 

correntes também não são permitidos. 

 Electronic systems and computer resources are 

available to Members for the proper 

performance of their functions. Its use for 

personal matters is allowed as long as it does 

not contradict internal norms and guidelines, 

nor hinder the progress of the work. The 

exchange, redemption, storage or use of 

obscene, pornographic, violent, discriminatory, 

racist, defamatory content that disrespects any 

individual or entity and is contrary to 

GranEnergia's policies and interests are 

prohibited. Games and chain messages are 

also not allowed. 

A senha de acesso aos sistemas é de uso 

pessoal exclusivo, não sendo permitida sua 

concessão a terceiros, ainda que a um colega 

de trabalho. 

 The password to access the systems is for 

exclusive personal use, and it is not allowed to 

be granted to third parties, even if they are a co-

worker. 

Qualquer tipo de softwares e programas não 

deve ser copiado nem instalado nos 

computadores da GranEnergia sem a prévia 

autorização do Departamento de Tecnologia de 

Informação da GranEnergia. 

 Any type of software and programs must not be 

copied or installed on GranEnergia computers 

without prior authorization from the 

GranEnergia Information Technology 

Department. 

Os Integrantes reconhecem que todos os 

dados produzidos em decorrência de seu 

exercício profissional são de propriedade 

exclusiva da GranEnergia. A empresa pode 

acessar, a qualquer momento, quaisquer 

informações registradas ou transmitidas em 

seu sistema, nada tendo o Integrante a 

reclamar neste sentido. 

 Members recognize that all data produced as a 

result of their professional practice is the 

exclusive property of GranEnergia. The 

company may access, at any time, any 

information registered or transmitted in its 

system, with the Member having nothing to 

complain about in this regard. 

Os ativos incluem: ferramentas, equipamentos 

e máquinas, computadores e tecnologias, 

sistemas eletrônicos de informações, aparelhos 

celulares, automóveis, materiais de escritório e 

informações, incluindo informações 

privilegiadas e sensíveis. 

 Assets include: tools, equipment and machines, 

computers and technologies, electronic 

information systems, cell phones, automobiles, 

office supplies and information, including 

privileged and sensitive information. 
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14. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ADULTO E INFANTIL | EXPLORATION OF 
ADULT AND CHILD LABOR 

 
A GranEnergia não utiliza trabalho escravo nem 

trabalho infantil. Da mesma forma, a 

GranEnergia não faz negócios com entidades 

que utilizem trabalho escravo ou trabalho 

infantil, sendo necessária a declaração da 

contratada de que não utiliza trabalho escravo 

nem trabalho infantil na prestação de seus 

serviços à GranEnergia. 

 GranEnergia does not use slave or child labor. 

Likewise, GranEnergia does not do business 

with entities that use slave or child labor, 

requiring the contractor's declaration that it 

does not use slave or child labor in the provision 

of its services to GranEnergia. 
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15. DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL | DISCRIMINATION 
AND MORAL OR SEXUAL HARASSMENT 

 
A GranEnergia considera os direitos humanos 

como princípios fundamentais e universais, e 

busca consolidar a sua prática com base nesse 

reconhecimento. Além disso, a GranEnergia se 

compromete com o desenvolvimento e 

manutenção de um ambiente de trabalho 

saudável e que preze pelo respeito aos seus 

Integrantes, assegurando o direito a condições 

de trabalho que respeitem a dignidade 

individual e a regulamentação em vigor.  
 

 GranEnergia considers human rights as 

fundamental and universal principles, and 

seeks to consolidate its practice based on this 

recognition. In addition, GranEnergia is 

committed to the development and 

maintenance of a healthy and respectful work 

environment, respecting its Members, ensuring 

the right to working conditions that respect 

individual dignity and the regulations in force. 

Neste sentido, a GranEnergia está 

comprometida em promover um ambiente livre 

de qualquer tipo de assédio, verbal ou físico 

(nem situações que configurem desrespeito, 

intimidação ou ameaça), ou discriminação, seja 

com base no gênero, raça, orientação sexual, 

religião, idade, nacionalidade, origem, 

associação sindical ou qualquer tipo de 

deficiência, sob pena de demissão por justa 

causa do Integrante que violar esta norma, 

após avaliação disciplinar pelo Comitê de Ética 

e Conduta, sem prejuízo da adoção de sanções 

civis e penais cabíveis. 
 

 Thus, GranEnergia is committed to promoting 

an environment free of any type of harassment, 

verbal or physical (or situations that constitute 

disrespect, intimidation or threat), or 

discrimination, whether based on gender, race, 

sexual orientation, religion, age, nationality, 

origin, labour union association or any type of 

disability, under penalty of dismissal for just 

cause of the Member who violates this rule, 

after disciplinary evaluation by the Ethics and 

Conduct Committee, without prejudice to the 

adoption of applicable civil and criminal 

sanctions. 

Caracteriza-se como assédio moral a conduta 

de importunação, explícita ou não, para 

humilhar, desrespeitar ou constranger um 

subordinado ou colega de trabalho. O assédio 

sexual visa obter vantagem ou favor sexual. 
 

 Moral harassment is characterized by 

harassment, explicit or not, to humiliate, 

disrespect or embarrass a subordinate or co-

worker. Sexual harassment aims to gain sexual 

advantage or favor. 

Nos processos de recrutamento, seleção e 

promoção, os candidatos devem ser avaliados 

única e exclusivamente por suas condições de 

atender e de se adequar às expectativas do 

cargo e à ética da GranEnergia. 

 In the recruitment, selection and promotion 

processes, candidates must be evaluated solely 

and exclusively for their conditions of meeting 

and adapting to the expectations of the position 

and the ethics of GranEnergia. 
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16. USO DE DROGAS E ÁLCOOL E PORTE DE ARMAS | USE OF DRUGS AND 
ALCOHOL AND WEAPONS 

 
A GranEnergia promove um ambiente de 

trabalho livre de drogas ilícitas e de ingestão de 

álcool durante o expediente. Nesse sentido, é  

obrigação de todos os Integrantes do grupo se 

apresentarem ao trabalho livre de efeitos de 

drogas ilegais ou bebidas alcoólicas. É proibido 

a posse, uso, venda, distribuição ou qualquer 

tipo de troca de substâncias ilícitas no ambiente 

de trabalho, sob pena de demissão por justa 

causa dos Integrantes envolvidos, após 

avaliação disciplinar pelo Comitê de Ética e 

Conduta, sem prejuízo da adoção de sanções 

civis e penais cabíveis.  
 

 GranEnergia promotes a work environment free 

of illicit drugs and alcohol ingestion during 

working hours. Thus, it is the obligation of all 

Members of the group to report to work free 

from the effects of illegal drugs or alcoholic 

beverages. The possession, use, sale, 

distribution or any type of exchange of illicit 

substances in the workplace is prohibited, 

under penalty of dismissal for just cause of the 

Members involved, after disciplinary evaluation 

by the Ethics and Conduct Committee, without 

prejudice to the adoption of sanctions civil and 

criminal penalties. 

Em ocasiões comemorativas ou em eventos 

promocionais, tais como jantares com clientes 

ou parceiros, o uso moderado de álcool poderá 

ser tolerado. 
 

 On celebratory occasions or at promotional 

events, such as dinners with customers or 

partners, moderate alcohol use may be 

tolerated. 

Além disso, armas de nenhuma espécie são 

permitidas nas dependências da GranEnergia, 

salvo para profissionais expressamente 

autorizados para tal. 

 In addition, no weapons of any kind are allowed 

on GranEnergia's premises, except for 

professionals expressly authorized to do so. 
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17. VIOLAÇÕES | VIOLATIONS 
 
Exceto se aqui disposto em contrário, o 

descumprimento de quaisquer das disposições 

deste Código sujeitará o Integrante infrator às 

seguintes sanções disciplinares, sem prejuízos 

de outras sanções aplicáveis de acordo com a 

legislação em vigor: 

I. advertência verbal;  

II. advertência por escrito;  

III. suspensão; e  

IV. demissão por justa causa. 
 

 Unless otherwise provided herein, failure to 

comply with any of the provisions of this Code 

will subject the offending Member to the 

following disciplinary sanctions, without 

prejudice to other sanctions applicable in 

accordance with the legislation in force: 

I. verbal warning; 

II. written warning; 

III. suspension; and 

IV. dismissal for cause. 

 

No processamento e julgamento das situações 

de violação será dada ao suposto infrator 

oportunidade de ampla defesa. As sanções 

serão aplicadas e graduadas de forma 

transparente, razoável e proporcional, 

conforme:  

I. a gravidade da infração;  

II. eventual reincidência; e  

III. danos causados à GranEnergia, 

inclusive com relação ao 

comprometimento do ambiente de 

trabalho e de sua imagem perante 

terceiros.  

 In the processing and judgment of violations, 

the alleged offender will be given an opportunity 

for ample defense. The sanctions will be applied 

and graded in a transparent, reasonable and 

proportional manner, according to: 

I. the seriousness of the infringement; 

II. possible recurrence; and 

III. damage caused to GranEnergia, 

including in relation to the compromise of 

the work environment and its image 

before third parties.  
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18. DISPOSIÇÕES GERAIS | GENERAL PROVISIONS 
 
O presente Código vigorará por tempo 

indeterminado, devendo ser revisado em 

reunião do Comitê de Ética e Conduta da 

GranEnergia com uma periodicidade mínima de 

2 (dois) anos. O Comitê de Ética e Conduta 

pode optar por manter a versão vigente, caso 

não seja necessário realizar alterações. 
 

 This Code will remain in force indefinitely and 

must be revised at a meeting of the Ethics and 

Conduct Committee of GranEnergia with a 

minimum periodicity of 2 (two) years. The Ethics 

and Conduct Committee may choose to keep 

the current version, in case changes are not 

required. 

As diretrizes de conduta contidas neste Código 

serão levadas ao conhecimento de todos os 

Integrantes da GranEnergia por meio de 

treinamento e demais materiais informativos, 

estando também disponíveis no site: 

www.granenergia.com. 
 

 The conduct guidelines contained in this Code 

will be brought to the attention of all Members of 

GranEnergia through training and other 

information materials and are also available on 

the website: www.granenergia.com. 

Cabe aos Gestores, em todos os níveis, 

garantir que seus subordinados e contratados 

conheçam e apliquem os preceitos deste 

Código, que deve ser um exemplo de conduta 

a ser seguido por todos os Integrantes. 

 It is up to the Managers, at all levels, to ensure 

that their subordinates and contractors know 

and apply the precepts of this Code, which 

should be an example of conduct to be followed 

by all Members. 
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ANEXO I - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO COM O SEU 
CONTEÚDO | ANNEX I - PROOF OF RECEIPT AND COMMITMENT TO ITS 
CONTENT 
 
Eu declaro, para todos os fins, que (i) eu recebi 

uma cópia do Código de Ética e Conduta da 

GranEnergia Investimentos S.A., GranCapital 

S.à r.l. e das sociedades por ela controladas 

(“GranEnergia”); (ii) eu estou ciente do que nele 

está disposto; e (iii) eu me comprometo a 

cumprir com o que está disposto na íntegra do 

Código durante todas as minhas atividades 

com a GranEnergia. 

 I declare, for all purposes, that (i) I have 

received a copy of the Code of Ethics and 

Conduct of GranEnergia Investimentos S.A., 

GranCapital S.à r.l. and the companies 

controlled by it (“GranEnergia”); (ii) I am aware 

of what is in it; and (iii) I undertake to comply 

with the provisions of the Code in its entirety 

during all my activities with GranEnergia. 

Eu também declaro que nas situações em que 

este Código não prevê a conduta esperada ou 

requerida, irei imediatamente informar o fato ao 

meu Gestor e/ou ao Departamento Jurídico, 

que irão, individual ou coletivamente, submeter 

o assunto ao Comitê de Ética e Conduta. 

 I also declare that in situations where this Code 

does not provide for the expected or required 

conduct, I will immediately inform my Manager 

and/or the Legal Department of the fact, who 

will individually or collectively submit the matter 

to the Ethics and Conduct Committee. 

Finalmente, eu declaro que estou ciente que a 

versão integral deste Código está também 

disponível na página oficial da GranEnergia 

(www.granenergia.com). 

 Finally, I declare that I am aware that the full 

version of this Code is also available on the 

official GranEnergia website 

(www.granenergia.com). 

 
 
 
 
 

Nome 
Name  

 

Departamento 
Department 

 

Local e Data 
Place and Date 

 

Assinatura 
Signature 
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