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Juntos, temos a oportunidade de construir uma Fluxys forte e sólida 
e de dar sentido ao nosso propósito de Construir juntos um futuro 
brilhante para a energia.

Uma parte fundamental disso é como nos comportamos e os 
princípios que orientam nossas decisões e ações diárias. Nossos 
valores: Foco no cliente, Respeito à segurança e ao meio ambiente, 
Coesão, Relações de boa vizinhança, Profissionalismo e 
Compromisso são a base de nosso Código de ética em todo o 
Grupo Fluxys. 

Com o crescimento de nosso Grupo e a variedade de contextos 
culturais, sociais e de negócios em que operamos, nosso "Código" 
precisava ser atualizado. 

Este Código adaptado estabelece nossos princípios básicos, como 
e por quem eles devem ser aplicados, como eles afetam áreas 
específicas e o que fazer no caso de um problema de natureza 
ética.

Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de incorporar o 
Código em seu trabalho diário e de encorajar os outros a fazê-lo. 

Este código nos ajudará a enfrentar situações difíceis e a favorecer 
a integridade, fundamental para o futuro do nosso Grupo.

Seu gerente direto (ou Fluxys responsàvel), ou a pessoa de 
confiança, ou nosso Gerente de Ética e Conformidade fornecerá 
suporte e orientação quando você não tiver certeza sobre como 
implementar um princípio específico deste Código. 

Através do ethics@fluxys.com, nossa ferramenta de denúncia por e-
mail, qualquer funcionário ou terceiro pode denunciar 
comportamentos antiéticos e/ou levantar dúvidas e preocupações 
de maneira totalmente confidencial.

Conto com você para estar sempre atento ao papel que 
desempenha na conquista de nossa notoriedade todos os dias. 
Obrigado por reservar um tempo para ler este Código e por 
contribuir para um futuro brilhante para a energia, do qual todos 
possamos nos orgulhar.

Pascal De Buck

CEO – Grupo Fluxys
Junho 2021
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O compromisso da Fluxys com os negócios éticos está 
firmemente enraizado nos valores essenciais da empresa – Foco 
no cliente, Respeito à segurança e ao meio ambiente, Coesão, 
Relações de boa vizinhança, Profissionalismo e Compromisso. 
Esses valores guiam todas as nossas ações e a forma como os 
negócios são conduzidos. 

Além disso, a conformidade com as leis locais e internacionais, 
regulamentos e disposições legais, assim como a integridade 
ética, é um compromisso e dever constante da Fluxys e 
caracteriza a conduta de toda a organização. 

Se surgir algum conflito entre as normas jurídicas e o Código de 
ética do Grupo Fluxys, aplicaremos as normas mais rigorosas.

Este Código foi concebido para ajudar a todos nós a atingirmos 
os mais altos padrões éticos em nosso comportamento e 
fornece uma base para discutir questões éticas com outras 
pessoas. 

2. Nosso compromisso
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Ele abrange uma ampla variedade de áreas, incluindo um 
ambiente de trabalho seguro e respeitoso, interações 
responsáveis com parceiros de negócios, normas relativas aos 
direitos humanos, como evitar subornos, assim como princípios 
gerais de concorrência da empresa.

Nosso Código é divulgado interna e externamente. É um 
comprometimento da Fluxys com todas as suas partes 
interessadas.



3.1 Todos os funcionários

O Código de ética  da Fluxys se destina a todos os funcionários de 
todas as empresas do Grupo Fluxys.

3.2 Entidades não controladas

Nas empresas onde a Fluxys não é a operadora ou detém uma 
participação minoritária, os representantes da Fluxys promoverão os 
princípios deste Código e encorajarão o empreendimento a adotar 
padrões éticos substancialmente semelhantes.

3.3. Terceiros

Também é esperado que os fornecedores e consultores que sejam 
agentes de uma empresa da Fluxys, agindo em nome de ou em 
nome dela, atuem de forma consistente com este Código ao nos 
representarem. 

3.4 Provedores de bens e serviços

Na contratação de bens e serviços e no nosso relacionamento com 
parceiros comerciais, buscamos obter um nível de comportamento 
e padrões éticos equivalentes aos nossos.

3.5 Responsabilidades dos funcionários e gerentes

Como funcionários e gerentes, somos responsáveis por nossa 
conduta e por atingir os padrões estabelecidos neste Código. 
Seguiremos as diretrizes estabelecidas neste Código. Esperamos um 
bom comportamento ético de outras pessoas e questionaremos 
comportamentos que não atendam aos nossos padrões. 

Internamente, nossas ações devem demonstrar que o Código de 
ética está sendo observado e colocado em prática. O 
desconhecimento do Código não pode ser uma desculpa para um 
comportamento antiético. 

Os gerentes também são responsáveis por garantir que este Código 
seja entendido e aplicado de forma eficaz. Para isso, eles devem:

• certificar-se de que os membros da equipe entendam 
totalmente este Código

• promover a discussão para encorajar os funcionários e 
fornecedores a falar e compartilhar quaisquer preocupações 
que possam ter

• estimular a conformidade com nosso Código pelos funcionários 
e fornecedores 

• liderar pelo exemplo
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3. Quem deve obedecer o código? 
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3.6 Como pedir orientação e relatar uma preocupação?

Todos nós temos a responsabilidade de aplicar o Código de Ética. 
Portanto, encorajamos uma cultura de transparência  que permita 
a todos expressarem quaisquer preocupações sobre a aplicação 
deste Código. 

Para obter orientação e relatar uma preocupação, você pode:

 Conversar com o seu gerente direto (ou Fluxys responsàvel); ou

 Entrar em contato com o Gerente de Ética e Conformidade; ou 

 Apresentar sua preocupação por e-mail em nossa ferramenta 
de denúncia via ethics@fluxys.com . 

É fundamental para a eficácia deste Código que os funcionários ou 
terceiros se sintam capazes de falar livremente, sem qualquer 
medo, crítica ou represália, e que possam participar de qualquer 
investigação posterior. Portanto, o Grupo Fluxys, não aceita 
qualquer retaliação contra um denunciante.
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3.7 O que acontece depois de relatar uma preocupação?

Ao denunciar uma situação, a Fluxys encoraja você a fornecer 
detalhes suficientes e justificados para permitir uma investigação 
adequada. Uma investigação pode ser realizada pelo Labour 
Relations Manager, que poderá solicitar a assistência de 
autoridades ou órgãos internos ou externos competentes. 

Durante a investigação, tanto o Labour Relations Manager quanto 
os órgãos e autoridades acima mencionados devem respeitar a 
confidencialidade da identidade do denunciante e de terceiros 
mencionados na denúncia e impedir o acesso à mesma por 
funcionários não autorizados. Os resultados da investigação serão 
informados ao Diretor-Presidente. 

Se as alegações parecerem comprovadas e a fim de se chegar a 
uma solução, serão tomadas as medidas necessárias em conjunto 
com os órgãos e autoridades envolvidas e em função da gravidade 
dos fatos. 

Na conclusão da investigação, será dado feedback ao 
denunciante.

Denúncias infundadas com o único propósito de prejudicar 
terceiros não são suportadas pela Fluxys. Assim, boatos e denúncias 
vagas ou insuficientemente justificadas não devem ser objeto de 
qualquer investigação posterior.
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Abrangemos nesta seção as 6 áreas de foco do nosso Código.

4.1 Operar de forma segura e respeitosa com o meio ambiente

4.2 Nosso Pessoal

4.3 Nossas interações comerciais

4.4 Direitos humanos

4.5 Nossas interações com as comunidades

4.6 Nossos ativos

4.1 Operar de forma segura e respeitosa com o meio ambiente

No Grupo Fluxys, buscamos o bem-estar, a segurança e a saúde de 
nosso pessoal e a segurança de nossa infraestrutura, e fazemos isso 
respeitando totalmente o meio ambiente e o impacto relacionado 
nas comunidades.

Essa abordagem está alinhada com nossos quatro valores 
essenciais.

1. Dia após dia, assumimos a responsabilidade por nossas 
atividades e seus resultados

2. Nosso objetivo é oferecer qualidade de forma eficiente aos 
nossos clientes externos e internos

3. Aplicamos os mais altos padrões da indústria em termos de 
segurança e levamos em consideração o bem-estar de nosso 
pessoal, o meio ambiente e nosso relacionamento com nossos 
vizinhos

4. Divulgamos abertamente nossa política de SSMA e garantimos 
que nosso pessoal esteja familiarizado com esta política e a 
aplique

Essa abordagem se traduz nas seguintes expectativas:

• Entender seu papel e suas responsabilidades. Trabalhar em 
equipe, cooperar e compartilhar conhecimentos.

• Se manifestar caso observe um ambiente de trabalho inseguro. 
Ouvir aqueles que se manifestam.

• Avaliar o impacto de nossos projetos na segurança, meio 
ambiente e saúde de nosso pessoal e comunidades.
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4.2 Nosso pessoal

Nosso pessoal é a chave para o sucesso da Fluxys. Nosso grupo está 
comprometido em criar um ambiente de trabalho de respeito 
mútuo, onde cada um de nós tenha o direito de reinvindicar 
reclamar e deveres para cumprir. 

Igualdade de oportunidades

Oferecemos oportunidades iguais para todos. Respeitamos e 
valorizamos uns aos outros e queremos manter uma cultura 
corporativa baseada nesses valores.

Ao tomar decisões de emprego, incluindo contratação, avaliação, 
promoção, desenvolvimento de treinamento, disciplina, 
remuneração ou interrupção de um contrato de trabalho, 
baseamos nossas decisões apenas em fatores objetivos como 
mérito, qualificações, desempenho e fatores comerciais.

Encorajamos todos a compreenderem seus sentimentos pessoais, 
preconceitos e preferências e nos esforçamos para evitar que 
influenciem suas decisões de emprego.

Não aceitaremos discriminação contra um indivíduo com base, 
dentre outros,  em raça, cor da pele, religião, idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, deficiência, origem étnica ou 
nacionalidade.

Assédio

Não toleraremos assédio. Esperamos que nossos funcionários e 
fornecedores tratem uns aos outros com respeito e dignidade e 
evitem situações inadequadas. 

Esperamos que nosso pessoal: 

• Ajude a criar um local de trabalho livre de todas as formas de 
assédio;

• Trate os outros com respeito em todos os momentos;

• Não intimide fisicamente ou verbalmente os outros;

• Forneça feedback aos colegas ou gerentes se o comportamento 
deles for hostil, intimidador, humilhante ou desrespeitoso.

Proteção de dados

Temos o dever de manter um bom registro para proteger as 
informações pessoais e a propriedade intelectual e cumprir as 
exigências legais, financeiras e regulatórias. Manteremos a 
integridade dos dados garantindo que as informações sejam precisas 
e armazenadas corretamente de acordo com nossa Política de 
Administração de Dados. 

Ao usar as redes sociais, respeitaremos os direitos dos colegas e das 
partes interessadas à privacidade e cumpriremos as regras de 
confidencialidade de acordo com nossa Diretrizes para o uso de 
redes sociais. 

Manteremos a confidencialidade das informações. Não divulgaremos 
segredos comerciais ou processos patenteados ou patenteáveis.
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4.3 Nossas interações comerciais

Trabalhamos com nossos parceiros de negócios de forma honesta, 
respeitosa e responsável. Esta seção foi concebida para manter 
nossas interações comerciais legais, éticas e profissionais, 
garantindo que você se proteja como indivíduo e também zele 
pela notoriedade da Fluxys.

Antissuborno e corrupção

Mantemos uma política de tolerância zero para qualquer tipo de 
fraude, especialmente suborno e corrupção, tráfico de influência e 
violações da lei antitruste. 

Não toleramos qualquer forma de corrupção ou tráfico de 
influência, definidos da seguinte forma:

• Prometer ou conceder pagamento ou benefício de qualquer 
espécie a funcionário público, pessoa física ou jurídica privada, 
direta ou indiretamente (por meio de terceiro ou intermediário), 
apesar de sua ilegalidade, em troca de:

- Realizar, deixar de realizar, facilitar, atrasar ou acelerar 
uma ação relacionada a deveres oficiais ou profissionais, 
ou -

- Usar influência indevida para obter uma decisão 
favorável ou benefício de qualquer espécie de uma 
autoridade pública.

• Solicitar, aceitar ou receber um pagamento ou vantagem 
indevida de qualquer espécie de funcionário público, pessoa 
física ou jurídica privada, em troca de realizar, deixar de realizar, 
facilitar, atrasar ou acelerar uma ação relacionada a deveres 
oficiais ou profissionais.

• Cometer uma ação fraudulenta ou irregular na participação em 
licitações ou contratos com uma autoridade pública.

Os atos de corrupção e tráfico de influência tornarão os culpados e 
a empresa igualmente sujeitos a duras ações disciplinares, cíveis e 
criminais, independentemente do país em que tenha ocorrido o 
comportamento fraudulento, de acordo com as leis e regulamentos 
aplicáveis. No caso de qualquer investigação ou fiscalização 
realizada por autoridades públicas, estamos comprometidos a 
cooperar.

Presentes e cortesias

Como regra geral, a fim de evitar qualquer tipo de influência, o 
pessoal da Fluxys não está autorizado a receber ou oferecer 
quaisquer presentes no âmbito de ou como resultado de suas 
atividades profissionais. Exceções a essa regra só são permitidas 
quando a independência das partes envolvidas não for 
comprometida, o que significa, por exemplo, que os presentes 
devem ser de valor limitado e raramente oferecidos.

É proibido solicitar e/ou receber qualquer forma de benefício, 
remuneração, indenização ou presente de natureza financeira 
(como dinheiro, vale presentes, vouchers, ações, etc.).
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Impedir a lavagem de dinheiro

Não toleramos lavagem de dinheiro e cumpriremos as leis e 
regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro. 

Lavagem de dinheiro é um termo usado para descrever o processo 
de ocultar as origens criminosas de dinheiro ou bens que são 
produto do crime dentro de atividades comerciais legítimas. 
Também representa o uso de dinheiro de origem legítima para 
apoiar o terrorismo. A lavagem de dinheiro pode ser consequência 
de quase todos os crimes geradores de lucro.

Se você suspeitar que uma contraparte está envolvida em lavagem 
de dinheiro em conexão com uma transação com a Fluxys, 
denuncie isso de acordo com o capítulo 3.6. Como pedir 
orientação e relatar uma preocupação?

Evite conduta anticoncorrencial

Acreditamos na livre iniciativa e na concorrência justa. Como tal, 
estamos comprometidos a cumprir as leis antitruste e nos 
esforçamos para manter práticas comerciais justas. Não toleraremos 
práticas anticoncorrenciais ou abusivas. Tais ações ilegais serão 
consideradas uma violação deste código.

Conflitos de interesse 

Identificamos e denunciamos conflitos de interesse existentes ou 
possíveis com clientes, provedores, concorrentes ou outros parceiros 
de negócios da Fluxys, e seguimos princípios rigorosos de conduta 
comercial para minimizar possíveis conflitos de interesse.
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4.4 Direitos humanos

Todos nós somos obrigados, coletiva e individualmente, a zelar pelos 
direitos humanos.

Direitos humanos no local de trabalho

Tomamos medidas razoáveis para garantir condições de trabalho 
decentes para nossos colegas e para aqueles que trabalham em 
nosso nome. Isso inclui, em particular, a proibição do trabalho 
forçado e infantil, o compromisso com a não discriminação e a 
liberdade de associação e a garantia de que quaisquer problemas 
que surjam possam ser denunciados à equipe de recursos humanos.

Direitos humanos e comunidades locais 

Identificamos, evitamos e/ou mitigamos qualquer impacto negativo 
de nossas atividades nas comunidades locais. Estabelecemos 
mecanismos de registro de reclamações e mantemos um diálogo 
contínuo com as partes interessadas locais, contando com a ajuda 
de especialistas quando necessário.
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4.6 Nossos ativos

Precisamos cuidar de nossos ativos e recursos e ser transparentes 
sobre nossas operações e desempenho. Nesse âmbito, cumprimos 
os regulamentos aplicáveis do mercado de ações e de 
contabilidade e informamos com precisão nossas operações em 
nossas demonstrações financeiras.

Abuso de Mercado e Uso de Informações Privilegiadas 

A Fluxys cumpre as leis e regulamentos relacionados ao Abuso de 
mercado e não tolera Uso de Informações Privilegiadas e 
Manipulação de mercado. Nesse âmbito, a Fluxys se comunica 
com seus funcionários que têm acesso regular a Informações 
Privilegiadas sobre suas obrigações a esse respeito.

Proteção de ativos

Somos todos responsáveis por proteger os ativos da empresa 
(instalações, bens, equipamentos, computadores e sistemas de TI, 
informações e fundos).

Esperamos que nosso pessoal trate os bens da empresa com o 
cuidado necessário para que não sejam danificados, usados 
indevidamente ou perdidos. 

Propriedade intelectual

Na Fluxys, temos ideias e tecnologias valiosas que precisam ser 
protegidas. É igualmente importante evitarmos infringir os direitos de 
propriedade intelectual de terceiros.

4.5 Nossas interações com as comunidades

Atividades políticas

Nós, como organização, não contribuímos financeiramente para 
nenhum partido político. Sujeito ao cumprimento da política local 
sobre atividades profissionais adicionais, os funcionários e 
fornecedores têm o direito de se envolver em atividades políticas 
legais em suas horas livres, mas devem manter suas atividades 
políticas pessoais separadas daquelas relacionadas ao trabalho e 
evitar qualquer risco de conflito de interesses. 

Trabalho com comunidades

Desempenhamos um papel importante na vida econômica e social 
de nossas comunidades. Cumpriremos as leis e regulamentos dessas 
comunidades. 

A Fluxys apoia e contribui com iniciativas de solidariedade e realiza 
atividades de mecenato e de patrocínio social e cultural. Isso 
melhora a integração de nossas atividades comerciais nas 
comunidades em que atuamos.

11

4. Nossas áreas de foco

Código de ética - Grupo Fluxys



shaping together 
a bright energy 

future

É nossa responsabilidade coletiva manter a Fluxys como uma empresa da qual todos 
possamos nos orgulhar. Obviamente, não podemos cobrir todas as situações neste 
Código de Ética, portanto, sempre que você não tiver certeza do que fazer ou tiver 
um dilema, encorajamos você a entrar em contato com o seu gerente direto (ou 
Fluxys responsàvel), ou pela pessoa de confiança, ou o Gerente de Ética e 
Conformidade e buscar orientação. 

Para ajudá-lo a decidir se uma decisão é ética, faça a si mesmo 5 perguntas-chave:

1. Esta ação ou decisão é legal?

2. Isso é ético e consistente com nossos Valores e com este Código?

3. Eu entendo claramente os riscos e possíveis impactos, incluindo os riscos para a 
notoriedade do Grupo Fluxys?

4. Ela obedece nossas políticas e procedimentos?

5. Eu me sentiria confortável se minha ação ou decisão se tornasse pública?

Se você responder sim a todas as perguntas acima, provavelmente não haverá 
problemas. 

Se você responder não a qualquer uma delas, poderá haver um problema. 

Em caso de dúvida ou se você não tiver certeza sobre a resposta em sua situação 
particular, pergunte ao seu Gerente direto (ou Fluxys responsàvel), Gerente de Ética e 
Conformidade ou envie um e-mail para ethics@fluxys.com.

5. O que esperamos de você?
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