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A energia elétrica não é uma mercadoria como outra qualquer. É por isso 
que sua geração, transmissão, distribuição e comercialização são assuntos que 
interessam a todos. Desde a sua origem, o Grupo EDF tem como missão garantir 
o fornecimento seguro de eletricidade, viabilizar o acesso à energia e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável.

Suas empresas atuam em todos os continentes e empregam cerca de 160.000 
pessoas, cujo conhecimento, capacidade de inovação e comprometimento profis-
sional são os alicerces do desempenho do Grupo, criando valor econômico e social 
para as comunidades em que atua, para seus clientes, colaboradores e acionistas.

Em todos os locais, essa responsabilidade corporativa envolve compartilhar 
valores e compromissos éticos, que permanentemente inspiram e orientam as 
ações de todos os integrantes do Grupo EDF.

Para oferecer os mais altos padrões de integridade, comportamento e de-
sempenho nos negócios, exigidos pelo Grupo, a EDF Norte Fluminense fundamenta 
suas ações em três princípios: respeito, solidariedade e responsabilidade. 

Da mesma forma, preconiza valores como:
•	Conduta honesta e tratamento ético de conflitos de interesses reais ou 

aparentes.
•	Cumprimento das leis, regras e regulamentos governamentais aplicáveis.
•	Proteção dos ativos da Empresa, incluindo oportunidades corporativas e 

informações confidenciais.
•	Práticas justas de negociação.
•	Detenção das transgressões.
•	Responsabilidade de adesão ao Código de Ética.

Todo integrante da EDF Norte Fluminense deve se comprometer a:
•	Conhecer, respeitar e fazer respeitar o Manual de Ética e Conduta; 
•	Agir com integridade social e profissional; 
•	Relatar qualquer suspeita de violação, por meio do Canal de Ética, tendo 

o direito ao anonimato preservado.
Este manual traduz o que esperamos de cada um de vocês no dia a dia do 

nosso trabalho, nos nossos contatos de negócios e na nossa convivência com nossos 
públicos de interesse. São práticas que já integram o nosso cotidiano e que, agora, 
sistematizadas em um documento formal, vão facilitar os nossos relacionamentos 
institucionais, não deixando dúvida em relação à conduta que devemos adotar in-
terna e externamente. Além disso, a adesão a este Manual faz com que estejamos 
alinhados às demais unidades do Grupo EDF, tornando-nos ainda mais coesos.

Desde já agradeço a todos pela leitura atenta do documento e pela rigorosa 
observância de seus preceitos. 

  
Saudações, 
Yann des Longchamps
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1.1. APRESENTAÇÃO

Este Manual de Ética e Conduta reúne as orientações de conduta a ser ado-
tada por todos os colaboradores da EDF Norte Fluminense. Através dele, a 
Empresa explicita seus princípios éticos, consolida seus valores e se coloca à 
disposição de todos para receber, tratar e responder às mais diversas situações 
que, potencialmente, possam comprometer sua cultura, sua imagem ou seus 
resultados diretos ou indiretos.

Entretanto, o Manual de Ética e Conduta não consegue prever todas as 
situações com que você realmente irá se deparar. Cedo ou tarde, você se verá 
em uma situação não tratada aqui. Quando isso acontecer, esteja certo de que 
terá acesso à ajuda através do nosso Compliance Officer, do nosso Comitê de 
Ética e/ou de nosso Canal de Ética.

1.2. A QUEM SE APLICA O MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA

O Manual de Ética e Conduta é aplicável, internamente, a todos os indivíduos 
e níveis hierárquicos que integram a EDF Norte Fluminense. Externamente,  

APRESENTAÇÃO 
E APLICAÇÃO DO 
MANUAL DE ÉTICA 
E CONDUTA
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disciplina os relacionamentos mantidos com as partes interessadas que for-
mam o ambiente de negócios da EDF Norte Fluminense.

As partes interessadas envolvem, mas não se limitam a:
•	 Colaboradores (diretores, executivos e funcionários)
•	 Acionistas
•	 Conselheiros
•	 Clientes
•	 Fornecedores
•	 Parceiros de negócio
•	 Agentes públicos
•	 Agentes do mercado de capitais
•	 Bancos
•	 Investidores
•	 Mídia
•	 Comunidades
•	 Sindicatos / Entidades de Classe
•	 Concorrentes
•	 Representantes da sociedade civil
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CUMPRIMENTO  
DO MANUAL DE 
ÉTICA E CONDUTA 
DA EDF NORTE 
FLUMINENSE

2.1. CONDUTA ÉTICA E HONESTA

A Empresa promove uma política de realização de negócios com honestidade e 
ética, que sustentam as boas práticas de relacionamento com os clientes, fornece-
dores, parceiros, prestadores de serviços, concorrentes, colaboradores e qualquer 
outra pessoa com quem mantenha contato no curso da execução o seu trabalho.

Toda atitude ética possui por base um conjunto de valores. Diretores, 
executivos e funcionários em serviço externo ou em viagem devem cumprir as 
políticas e normas da EDF Norte Fluminense. 

Para isso é importante: 
•	 Ler e compreender este Manual, aplicando-o em suas atividades diárias.
•	 Comunicar ao seu gestor ou ao Canal de Ética situações que em sua 

opinião possam caracterizar uma violação deste Manual.
•	 Cooperar com qualquer investigação relativa às violações do Código de 

Ética do Grupo EDF, mantendo o sigilo necessário sobre investigações.
•	 Assumir responsabilidades apenas sobre o que efetivamente possa 

ser cumprido e que esteja dentro da lei, seja para clientes, colegas, 
fornecedores ou instituições públicas, zelando sempre pela credibili-
dade do Grupo.
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2.2. DO CANAL DE ÉTICA

O Canal de Ética tem o objetivo de garantir uma ouvidoria independente e au-
tônoma para registros de denúncias, sugestões de melhorias e esclarecimentos 
de dúvidas sobre conduta, assegurando uma ação pronta e consistente contra 
violações deste Manual.O funcionamento do Canal de Ética está estruturado 
de forma a assegurar o anonimato dos denunciantes que assim o desejarem.

2.3. INDEPENDÊNCIA NAS DECISÕES

Todas as análises e orientações disciplinares resultantes dos relatos de desvio 
de conduta serão tratados com absoluta independência. O fluxo de tratamen-
to envolve a avaliação dos casos inicialmente pelo Canal de Ética, operada por 
uma empresa independente que assegura, a despeito da pessoa envolvida ou 
do nível hierárquico que o evento será devidamente direcionado e investigado 
conforme necessidade.
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A EDF NORTE FLUMINENSE 
ACREDITA NA IMPORTÂNCIA DE 
UM AMBIENTE DE TRABALHO 
SAUDÁVEL, EM QUE TODOS 
POSSAM FALAR SOBRE 
QUESTÕES ÉTICAS, SEM TEMER 
SER PREJUDICADO OU SOFRER 
RETALIAÇÕES
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2.4.  GARANTIA DE NÃO RETALIAÇÃO

A EDF Norte Fluminense acredita na importância de um ambiente de trabalho 
saudável, em que todos possam falar de questões éticas, sem temer ser preju-
dicado ou sofrer retaliações.

A retaliação contra colaboradores que, “de boa-fé”, abordam preocu-
pações ou questões sobre condutas erradas não será tolerada. “Boa-fé” signi-
fica que alguém fez uma tentativa sincera de fornecer informações honestas e 
precisas sobre fatos, mesmo que no final seja comprovado que as informações 
estavam equivocadas ou que a situação não caracterizava um tema ético ou 
de conduta inapropriada.

A Empresa não retaliará e/ou discriminará os colaboradores por comuni-
carem questões de natureza ética. 

Colaboradores que acreditam ter sido expostos à retaliação, após abor-
dar questões de natureza ética, devem levar esse o assunto imediatamente ao 
Canal de Ética.

2.5. NOSSA ESTRUTURA PARA GARANTIR O MELHOR AMBIENTE 
DE NEGÓCIO

Comitê de Ética
Para garantir a devida aplicação das diretrizes deste Manual, contamos com um 
Comitê de Ética composto por representantes especialmente selecionados para 
tal missão dentro da EDF Norte Fluminense. São responsáveis por divulgar e as-
segurar a compreensão do Manual, avaliar regularmente sua aplicabilidade, re-
alizar eventuais atualizações ou retificações, julgar os casos de descumprimen-
to dos seus princípios e valores, assegurando a aplicação das medidas cabíveis.

Este Comitê também tem como atribuição a avaliação, com total isen-
ção e profissionalismo, dos relatos de desvio de conduta e a definição de 
orientações disciplinares.

O Comitê de Ética funciona de forma colegiada e se reporta diretamen-
te ao Grupo EDF para tratar da temática relativa à fraude conforme política 
antifraude do Grupo EDF.

Auditoria Interna
A nossa estrutura de auditoria interna será acionada para análises de eventos 
que requeiram mais aprofundamento. Os exames serão conduzidos com a 
discrição e independência requeridas.Todos os relatos terão um prazo inicial de 
30 dias para análise de sua procedência interagindo de forma anônima com 
o denunciante.
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NOSSOS  
VALORES

Ser ético é agir direito e proceder corretamente, sem prejudicar os outros. É também 
agir de acordo com os valores morais da sociedade à qual o indivíduo pertence.

3.1. COMO DECIDIR O MELHOR CAMINHO? 

Se você estiver realmente inseguro sobre a coisa certa a fazer, faça a si mesmo 
as seguintes perguntas: 

•	 A ação é consistente com os valores da EDF Norte Fluminense?
•	 A minha decisão compromete qualquer um dos compromissos da Em-

presa com os colaboradores, clientes, parceiros comerciais, acionistas ou 
comunidades nas quais atuamos?

•	 Essa ação é íntegra?
•	 A ação tem suporte legal?
•	 A ação é compatível com as políticas e procedimentos da Empresa?
•	 A minha decisão afeta negativamente a reputação do Grupo EDF, da 

EDF Norte Fluminense e/ou a minha reputação pessoal?
•	 Isso coloca a mim ou a Empresa em uma posição comprometedora?
•	 Posso me orgulhar dessas ações quando contar à minha família?
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Responder a esses exemplos de perguntas, entre tantas outras, também apli-
cáveis a tais situações, de forma honesta com você mesmo, ajudará a manter pre-
servada sua integridade pessoal e os melhores interesses da EDF Norte Fluminense.

3.2. RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DOS NOSSOS LÍDERES

Os líderes da EDF Norte Fluminense devem servir de exemplo e referência de com-
portamento ético. Eles são responsáveis por criar um ambiente de trabalho favorável.

Para isso é necessário:
•	 Liderar pelo exemplo e estimular sua equipe a agir com integridade em 

todas as negociações e situações.
•	 Não ignorar ou esconder problemas de natureza ética. Os líderes devem 

administrar as situações de forma rápida, buscando direcionamento e su-
porte, sempre que necessário.

•	 Levar ao conhecimento do Comitê de Ética as questões éticas trazidas 
por seus colaboradores, para que o Comitê oriente sobre a decisão a ser 
tomada.

•	 Assegurar que todos tenham ciência das orientações aqui descritas.
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OS FUNCIONÁRIOS, EXECUTIVOS 
E DIRETORES DEVEM CONHECER 
AS LEIS E CONVENÇÕES 
ANTICORRUPÇÃO DO PAÍS, 
VISANDO GARANTIR O SEU 
CUMPRIMENTO
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3.3. MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA E AS LEIS 

Os diretores, executivos e funcionários devem respeitar todas as leis, regras e 
regulamentos aplicáveis nas cidades, estados e países em que o Grupo EDF atua.

No Brasil, as operações e os colaboradores da Empresa estão sujeitos às 
leis vigentes federais, estaduais e municipais. Os funcionários e representantes 
legais, que atuam em nome da Empresa, devem pautar suas ações por este 
Manual de Ética e Conduta, pelas leis, regras e regulamentos pertinentes. En-
tretanto, alguns desses padrões podem entrar em conflito uns com os outros. 

Nos casos em que leis, regras e regulamentos conflitam com o disposto 
neste Manual, deve-se observar o padrão mais conservador, como por exemplo:

•	 Se uma lei local conflita com o Manual, a Empresa deve adotar a con-
formidade com a lei local.

•	 Se uma prática comercial conflita com o Manual, a Empresa deve se-
guir o disposto neste Manual.

Ainda não tem certeza? Peça orientação ao Comitê de Ética através do 
Canal de Ética ou diretamente ao representante de ética designado.

3.4. DO CUMPRIMENTO DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO 

Os funcionários, executivos e diretores devem conhecer as Leis e Convenções 
anticorrupção do país, visando garantir o seu cumprimento. As leis anticor-
rupção nunca devem ser violadas.Especificamente para as atividades no Brasil, 
a EDF Norte Fluminense está sujeita à lei 12.846 de agosto de 2013 (http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm).
A violação poderá redundar em ação disciplinar, inclusive rescisão do contrato 
de trabalho, severas multas para a os indivíduos e até para a Empresa, ações 
de terceiros por perdas e danos, processos criminais e passíveis de privação da 
liberdade.
É obrigação de todos os integrantes da EDF Norte Fluminense informar seu 
superior hierárquico ou acionar o Canal de Ética na ocorrência de quaisquer 
das seguintes eventualidades:

•	 Ciência de violação ou suspeita de violações em potencial das leis anti-
corrupção.

•	 Ciência de violação a este Manual de Ética e Conduta por qualquer 
funcionário, diretor, executivo, colaborador, consultor, fornecedor ou 
parceiro de negócios da Empresa.

•	 Dúvidas sobre este Manual de Ética e Conduta.
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Os conflitos de interesse ocorrem quando a oportunidade de ganho pessoal 
do colaborador ou de um parente, amigo ou conhecido seu possa conflitar 
com atividades, interesses e com a imagem da empresa como um todo. 

Conflitos de interesse podem surgir quando:
•	 Colaboradores (ou parentes até 3º grau)* tomam medidas que com-

prometem ou dificultam a realização do seu trabalho de forma obje-
tiva e eficaz.

•	 Colaboradores (ou parentes até 3º grau) recebem benefícios pessoais 
indevidos como resultado de sua posição na Empresa.

•	 As tomadas de empréstimos da Empresa, em função de fatos e cir-
cunstâncias, venham a resultar em benefícios pessoais indevidos para 
algum integrante da Empresa ou membro de sua família. Emprésti-
mos da empresa de qualquer natureza ou valor só podem ser realiza-
dos com a autorização dos órgãos de governança competentes.

Tomadas de empréstimos ou emissões de garantia pela Empresa para 
benefício de membros do Conselho de Administração, da diretoria ou de suas 
famílias são expressamente proibidas.

•	 Nenhum colaborador deve se envolver em qualquer atividade que 
comprometa sua integridade profissional ou a reputação da Empresa. 

CONFLITOS DE 
INTERESSE
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•	 Nenhum colaborador deve valer-se de sua posição, ou de bens e in-
formações da Empresa, para competir com os negócios realizados 
pela Empresa, bem como é vedada a realização de atividade profis-
sional paralela que tenha relação com empresas concorrentes.

Participações societárias diretas ou indiretas através de parentes até o 
terceiro grau devem ser comunicadas à Empresa.

Em situações de dúvidas sobre o enquadramento do caso como conflito 
de interesse, o representante de Ética da Empresa e o Canal de Ética estão à 
disposição para esclarecer dúvidas. 

Aqueles que identifiquem ou suspeitem de qualquer conflito de inte-
resse real ou potencial com a Empresa devem relatar imediatamente ao Canal 
de Ética.
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PATRIMÔNIO, 
UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS E 
REGISTROS

Também é dever de todos os integrantes da EDF Norte Fluminense proteger 
os ativos da Empresa e garantir o seu uso eficiente. Roubo, descuido e 
desperdício têm um impacto direto na rentabilidade da Empresa sendo, por 
isso, proibidos.

Todos os ativos da empresa (tangíveis e intangíveis) devem ser usados 
somente para fins comerciais legítimos. É proibido o uso e a distribuição de 
informações confidenciais não autorizadas, podendo resultar em penalidades 
civis ou criminais.

Os bens e os recursos da EDF Norte Fluminense, sejam eles financeiros, 
computadores, impressoras, móveis, instalações, veículos, uniformes, máqui-
nas, ferramentas, sistemas, ideias, conceitos, marcas, registros e/ou informa-
ções, deverão ser tratados com responsabilidade e respeito por todos os seus 
colaboradores e utilizados exclusivamente em benefício da Empresa.

O uso de aparelhos celulares, rádios, notebooks e/ou qualquer outro equi-
pamento da Empresa fora do ambiente de trabalho deve seguir exatamente o 
mesmo rigor como se utilizados no ambiente de trabalho, bem como deve ser 
observada a Política vigente da Empresa para Segurança da Informação. 

O recebimento de correspondências diversas e mercadorias (pedidos 
de compra em geral) só são permitidos aos colaboradores que possuem em 
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suas atividades esta tarefa/ responsabilidade conforme “job description” do 
seu cargo.

Todos os colaboradores são obrigados a comunicar ao Setor de Recur-
sos Humanos todas as alterações relacionadas ao seu estado civil, mudança 
de endereço, dependentes (nascimento e óbito), escolaridade, dentre outras 
informações, para cumprimentos dos devidos fins legais e de controle interno.

É proibido:
•	 Utilizar serviços externos de correspondências e malote da Empresa 

para fins pessoais de qualquer tipo.
•	 Gravar ou tomar imagens dos colaboradores, instalações de traba-

lho, telas de computador, relatórios ou qualquer outra situação sem 
que seja para uso no estrito interesse Empresa.
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RELACIONAMENTO 
COM 
COLABORADORES

Os colaboradores da empresa representam a EDF Norte Fluminense. São as 
pessoas que todos os dias fazem a diferença, exercendo suas funções de 
forma a sempre agregar valor à Empresa.

6.1. RESPEITO ÀS PESSOAS

É indispensável manter um bom ambiente de trabalho, livre de assédio, 
abuso de poder e discriminação com base em raça, cor, credo, religião, 
sexo, idade, pessoas com deficiência, nacionalidade, ascendência, estado 
civil, orientação sexual, convicção política e ideológica ou qualquer outro 
motivo. 

Todo e qualquer tipo de constrangimento moral ou sexual deve ser 
reprovado e denunciado preferencialmente através do Canal de Ética.

A comunicação entre os nossos colaboradores e com todos os que 
compõem o nosso ambiente de negócios deve ser feita de forma clara, ob-
jetiva e respeitosa.

Nenhum diretor, executivo ou funcionário pode tirar vantagem injus-
ta de alguém através de manipulação, dissimulação, abuso ou informações 
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privilegiadas, deturpação de fatos ou qualquer outra prática de tratamento 
injusto.

A Empresa cumpre as leis e normas relativas à legislação trabalhista, 
de saúde e segurança do trabalho, não admite a exploração de mão de obra 
infantil, trabalho escravo ou qualquer forma de trabalho compulsório que 
fira os direitos do trabalhador previstos por lei.

6.2. INTEGRIDADE DAS NEGOCIAÇÕES

A EDF Norte Fluminense negocia sempre de forma justa em seu ambiente 
de negócios, priorizando seus melhores interesses, respeitando à legislação 
brasileira, regulamentos e normas que preservam os mais elevados padrões 
de ética no Brasil e nos demais países onde realiza negócios.

Todos os colaboradores são responsáveis e têm o compromisso de co-
nhecer e respeitar as leis e normas vigentes aplicáveis às suas atividades, bem 
como as políticas e procedimentos internos da Empresa.
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6.3. RELAÇÕES ENTRE COLABORADORES

A Empresa entende a possibilidade de existir ligações afetivas no ambiente 
de trabalho. Porém, é necessário evitar conflitos de interesses.

Relacionamentos afetivos (cônjuges, companheiros, namorados) ou de 
parentesco até terceiro grau*, em situações de subordinação, direta ou indi-
reta, ou em que um dos colaboradores relacionados ocupe cargo que possa 
afetar a relação de trabalho, contratação, avaliação, promoção ou demissão 
do outro, deverão ser informados ao Comitê de Ética.

 Qualquer relação afetiva entre colaboradores deve ser comunicada ao 
gestor imediato de ambos. Se houver dúvida sobre a existência ou não de 
conflito de interesse, os gestores envolvidos devem submetê-la à avaliação 
do Comitê de Ética. Questões particulares não podem interferir na rotina de 
trabalho, sejam elas discussões ou demonstrações públicas de afeto.

6.4. DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

A Empresa oferece a todos os seus colaboradores igualdade de 
oportunidade, desenvolvimento, ascensão profissional e permanência com 
base no esforço pessoal, mérito, potencial, desempenho e competências.

A valorização da sinergia entre as áreas, a cooperação entre os colabo-
radores de todas as unidades e o compartilhamento de conhecimentos como 
forma de aprendizado e disseminação das melhores práticas, resguardados os 
critérios de confidencialidade.

6.5. APRESENTAÇÃO PESSOAL

O padrão de apresentação pessoal dos nossos colaboradores deve seguir 
as regras designadas pela unidade de negócio, sempre considerando o uso 
de trajes adequados ao ambiente de trabalho, de forma a evitar exposições 
desnecessárias e observar as normas de segurança aplicáveis. Para unidades 
que possuem uniformes, seu uso é obrigatório durante todo o horário de 
trabalho.

Para facilitar a identificação, todos os colaboradores devem usar o cra-
chá em local visível no seu horário de trabalho e enquanto se encontrarem nas 
dependências da Empresa. 

* Entende-se por parentesco até terceiro grau, para os fins do Manual de Ética e Conduta da 
EDF Norte Fluminense: pai, mãe, esposo(a), companheiro(a), filho(a), irmão(ã), avô(ó), bisavô(ó), 
neto(a), bisneto(a), tio(a), sobrinho(a) e primo(a).
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Os uniformes e crachás devem ser devolvidos por ocasião do término ou 
encerramento do contrato de trabalho com a EDF Norte Fluminense.

6.6. CONSUMO DE ÁLCOOL E/OU DROGAS

O uso de álcool e de substâncias ilegais gera riscos de segurança no local 
de trabalho e na vida pessoal do usuário. Portanto, são proibidos a posse 
e o uso dessas substâncias no local de trabalho, bem como trabalhar sob 
influência dessas substâncias. O consumo de álcool internamente fica restrito 
às celebrações autorizadas pela Empresa.

6.7. ATIVIDADE POLÍTICA

A EDF Norte Fluminense respeita o direito dos seus colaboradores de 
participar da vida política do país. Entretanto, fica proibida toda e qualquer 
manifestação de atividade político-partidária no ambiente de trabalho. O 
colaborador não pode usar seu cargo, o nome da Empresa ou recursos 
da empresa (e-mail, rede, espaço físico, impressora etc.) nas atividades 
particulares de natureza político-partidária. 

6.8. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Durante o horário de trabalho, o colaborador deve dedicar seu tempo 
integralmente às atividades inerentes ao seu cargo, não sendo aceita a 
execução de atividades particulares, tais como comercialização de qualquer 
tipo de produto e/ou serviço pessoal nas dependências da Empresa.

Todos aqueles que possuam atividades profissionais paralelas, como em-
preendimentos comerciais, atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, pres-
tação de consultorias etc., são incentivados a relatar sua condição ao Comitê 
de Ética, que avaliará possíveis conflitos de interesse e eventuais situações de 
concorrência com o horário de trabalho, bem como eventuais incompatibilida-
des com a sua posição ou cargo na Empresa.

6.9. RECEBIMENTO DE PRESENTES E BRINDES

Nenhum colaborador pode receber presentes, convites, empréstimos, 
treinamentos, jantares, viagens ou qualquer outro benefício que possa afetar 
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o seu julgamento e/ou estimular tratamentos diferenciados no desempenho 
de suas funções. Convites feitos por clientes e fornecedores devem ser 
imediatamente informados ao Compliance Officer da EDF Norte Fluminense 
(compliance@edfnf.com.br) para análise, registro e aprovação ou não, de 
acordo com as regras do Grupo EDF.

O recebimento de brindes ou presentes de fornecedores, clientes ou 
parceiros somente serão permitidos quando em caráter promocional ou cor-
porativo, ou ainda ofertas para eventos de natureza não técnica, cujos valores 
não extrapolem R$200,00 (duzentos reais). É vedado o recebimento de dinhei-
ro pelos nossos colaboradores, proveniente de qualquer agente que compõe o 
nosso ambiente de negócios.

Caso os colaboradores venham a receber algo não compatível com es-
tas regras o Compliance Officer da EDF Norte Fluminense (compliance@edfnf.
com.br) deverá ser informado imediatamente para análise e definição da ação 
a ser tomada de acordo com as regras do Grupo EDF.

Todos os funcionários, executivos e diretores têm a responsabilidade de 
informar aos fornecedores e prestadores de serviços sobre as premissas de 
recebimento de presentes ou brindes.

6.10. CONCESSÃO DE PRESENTES E BRINDES

Não são permitidos pagamentos impróprios a qualquer indivíduo, com 
o objetivo de facilitar as atividades da EDF Norte Fluminense ou viabilizar 
oportunidades de negócio. 

É permitido, no âmbito dos negócios, o oferecimento de brindes, prê-
mios, pagamento de despesas de refeição, transporte e estadia, desde que 
previstos na política específica ou no Manual de Ética e Conduta do beneficia-
do, e que estejam relacionadas ao objeto negociado.

Não é permitido, em nenhuma hipótese, independentemente do valor, 
oferecer dinheiro a qualquer pessoa que compõe o nosso ambiente de negó-
cios. Cabe ressaltar que o oferecimento de dinheiro ou qualquer outro tipo de 
vantagem à um agente público fere diretamente o previsto na lei anticorrup-
ção brasileira.

Dúvidas sempre devem ser encaminhadas à diretoria da área para escla-
recimento e aprovação ou ao Comitê de Ética através do Canal de Ética para 
esclarecimentos.

O patrocínio de eventos de lazer, esportivos ou similares, realizado com 
clientes atuais e/ou potenciais e/ou para parceiros de negócios são permitidas 
em ações institucionais e previamente aprovadas pelo Comitê de Patrocínio.
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NÃO SÃO PERMITIDOS 
PAGAMENTOS IMPRÓPRIOS  
A QUALQUER INDIVÍDUO, COM 
O OBJETIVO DE FACILITAR AS 
ATIVIDADES DA EDF NORTE 
FLUMINENSE OU VIABILIZAR 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 
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As informações de negócio da EDF Norte Fluminense devem circular em 
ambientes computacionais seguros, controlados pela Empresa que fornece 
equipamentos seguros para essa finalidade. 

Os recursos e equipamentos usados na atividade profissional são de pro-
priedade da Empresa e devem ser utilizados para uso exclusivo do seu interes-
se. Assim sendo, a EDF Norte Fluminense se reserva o direito de acessar, gravar 
ou monitorar quaisquer dos seus meios eletrônicos.

A utilização de equipamentos, meios de comunicação, programas, 
softwares, sistemas e logotipo da EDF, assim como o uso das informações 
relacionadas ao nosso negócio devem também seguir as definições de nossas 
Políticas de Segurança da Informação e de Comunicação.

7.1. REDES SOCIAIS E SITES PESSOAIS

Todo colaborador é responsável pela boa reputação da EDF Norte Fluminense. 
Por isso, deve compreender que o conteúdo produzido por ele em suas 
redes sociais e/ou sites tem a capacidade de impactar a sua própria imagem, 
podendo expor ao risco a imagem da Empresa. 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL, 
CONFIDENCIALIDADE 
E SEGURANÇA DAS 
INFORMAÇÕES
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O vínculo trabalhista estabelece, automaticamente, uma relação entre 
a imagem da Empresa e o conteúdo produzido por seu colaborador em am-
bientes digitais.

Colaboradores da EDF Norte Fluminense não devem participar em salas 
de chat ou redes na Internet, ou outros meios, para discutir ou divulgar assun-
tos confidenciais ou qualquer tipo de rumor sobre a Empresa.

Por isso, é necessário pautar-se neste Manual de Ética e Conduta. Pois 
preservar a imagem, interesses e valores da Empresa é responsabilidade de 
todos; diretores, executivos, funcionários e, inclusive, clientes e fornecedores.
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RELACIONAMENTO 
COM CLIENTES

Todos os contratos e compromissos só podem ser assumidos por 
representantes legalmente autorizados pela Empresa. 

A EDF Norte Fluminense não discrimina clientes, seja por origem, por-
te econômico ou localização. No entanto, reserva-se ao direito de encerrar 
qualquer relação comercial sempre que seus interesses não estiverem sendo 
atendidos ou, ainda, quando o relacionamento representar risco de crédito, 
legal, social ou ambiental.

Nenhum integrante da Empresa deve sobrepor interesses pessoais aos 
interesses da empresa ou, ao contrário, privilegiar alguns em detrimento de 
outros, burlando dispositivos legais ou regulamentos internos para beneficiar 
clientes específicos. Assim como não se devem tolerar práticas ilegais ou des-
leais executadas por clientes.

8
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NENHUM INTEGRANTE DA 
EMPRESA DEVE SOBREPOR 
INTERESSES PESSOAIS AOS 
INTERESSES DA EMPRESA OU, AO 
CONTRÁRIO, PRIVILEGIAR ALGUNS 
EM DETRIMENTO DE OUTROS



28 – MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA

RELACIONAMENTO 
COM 
CONCORRENTES

A EDF Norte Fluminense observa e respeita a legislação concorrencial e 
antitruste. Sendo assim, integrantes da Empresa não devem discutir preços, 
custos, planos comerciais, estratégias empresariais ou outras informações 
confidenciais de negócio com os seus concorrentes.

O relacionamento com os concorrentes deve ser pautado pela ética e 
lealdade.

É proibida a obtenção de informações de mercado ou de seus concor-
rentes através de procedimentos questionáveis e ilegítimos.

Nenhum integrante da Empresa está autorizado a fornecer informações 
internas aos nossos concorrentes.

Diretores, executivos e funcionários da EDF Norte Fluminense devem 
comunicar imediatamente ao seu superior caso tenha grau de parentesco com 
outro colaborador de concorrentes diretos para avaliação da existência ou não 
de conflito de interesse pelo Comitê de Ética.

9
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É PROIBIDA A OBTENÇÃO DE 
INFORMAÇÕES DE MERCADO 
OU DE SEUS CONCORRENTES 
ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS 
QUESTIONÁVEIS E ILEGÍTIMOS.
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Os fornecedores e prestadores de serviços devem ser selecionados de acordo  
com as práticas de negócio da EDF Norte Fluminense e tratados com ética.  
Devemos honrar os compromissos tratados e ter transparência nas negociações. 

Os seguintes preceitos devem ser norteadores do comportamento junto 
a fornecedores e prestadores de serviços: 

•	 Os nossos fornecedores devem conhecer os nossos valores e respei-
tar o Manual de Ética e Conduta.

•	 Todos os contratos e compromissos devem ser respeitados e monito-
rados quanto às obrigações assumidas e só podem ser firmados por 
pessoas legalmente autorizadas pela Empresa.

•	 A EDF Norte Fluminense repudia e rejeita realizar negociações com 
fornecedores e prestadores de serviço que utilizam mão de obra in-
fantil ou em condição semelhante à escravidão para realização de 
suas atividades.

•	 As normas de segurança da Empresa devem ser seguidas com rigor 
pelos fornecedores e prestadores de serviço. O acesso às áreas restri-
tas ou áreas definidas para realização do serviço somente será libera-
do se os prestadores de serviços estiverem devidamente identificados 
e autorizados.

RELACIONAMENTO  
COM 
FORNECEDORES

10
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•	 Nas negociações com fornecedores e prestadores de serviço não é 
permitido obter ganho pessoal ou qualquer tipo de vantagem direta 
ou indireta.

•	 As empresas prestadoras de serviços deverão prestar contas de suas 
obrigações fiscais e previdenciárias do contingente de pessoas a ser-
viço da EDF Norte Fluminense, mensalmente. 

•	 Qualquer colaborador que tenha o poder de influenciar uma nego-
ciação de compra ou contratação de serviços deve se declarar impe-
dido caso exista na outra ponta uma pessoa próxima (amigo, parente 
ou conhecido), visando evitar eventuais conflitos de interesse.

•	 A realização de negócios com empresas pertencentes ou geridas por 
ex-funcionários deve ser previamente avaliada pela Diretoria e, em 
última instância, pelo Comitê de Ética.
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RELACIONAMENTO 
COM ENTIDADES  
DE CLASSE E 
SINDICATOS

A EDF Norte Fluminense mantém relacionamento com as entidades repre-
sentativas de classe, a fim de promover o debate de questões que tenham 
possível impacto nos interesses da Empresa, de forma direta ou indireta.

É permitida aos colaboradores da EDF Norte Fluminense a participação 
em entidades de classe, tais como câmaras de comércio, sindicatos, entida-
des profissionais e setoriais. O colaborador deve solicitar autorização formal 
prévia ao seu superior imediato quando representar a EDF Norte Fluminense 
em uma entidade de classe.

11
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É PERMITIDA AOS 
COLABORADORES DA EDF NORTE 
FLUMINENSE A PARTICIPAÇÃO 
EM ENTIDADES DE CLASSE, TAIS 
COMO CÂMARAS DE COMÉRCIO, 
SINDICATOS, ENTIDADES 
PROFISSIONAIS E SETORIAIS.
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RELACIONAMENTO 
COM AGENTES 
PÚBLICOS

Nenhum colaborador, exceto se devidamente autorizado na condição de 
representante legal e/ou por procuração (quando requerida), pelo Grupo EDF, 
pode agir como porta voz da EDF Norte Fluminense. 

Todo documento oficial, de cunho jurídico e/ou não operacional, en-
dereçado por autoridades públicas deve ser encaminhado imediatamente 
ao Setor Jurídico da Empresa. São aplicáveis a esta regra, não se limitando 
a esses casos, documentos como notificações judiciais, intimações e autos 
de infração.

As informações solicitadas à EDF Norte Fluminense e devidamente au-
torizadas pela Diretoria devem ser divulgadas de forma correta, consistente, 
exata, verdadeira e completa.

É terminantemente proibido prometer, oferecer ou dar, direta ou indi-
retamente, a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada (esposa, 
marido, filhos, tios, sócios etc.), qualquer tipo de vantagem indevida (dinheiro, 
diversão, viagens, presentes, doações ou algo de valor).

As eventuais doações para candidatos e partidos políticos serão feitas 
nos termos estabelecidos pela legislação aplicável e com autorização formal 
do Conselho de Administração da EDF Norte Fluminense. 
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12.1. QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Para efeito dessas definições de conduta, é considerado “agente público” 
qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública ou em 
entidade paraestatal, incluindo:

•	 Servidor das esferas Federal, Estadual e Municipal, dos 3 poderes (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário);

•	 Funcionários/servidores de empresas controladas pelo governo (Em-
presas Estaduais de Saneamento, Petrobras, Eletrobras, Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal, BNDES, ANEEL etc.); 

•	 Aquele que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada 
para execução de atividade típica da Administração Pública.

Também entram nesta definição, agentes de administração pú-
blica estrangeira:

•	 Representações diplomáticas de país estrangeiro ou órgãos e entida-
des estatais;

•	 Pessoas jurídicas controladas pelo poder público de país estrangeiro;
Organizações públicas internacionais:
Quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, 

emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representa-
ções diplomáticas de país estrangeiro.
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Somente representantes previamente autorizados podem dar entrevistas 
e/ou se manifestar publicamente em nome da EDF Norte Fluminense. O 
relacionamento com a imprensa ou meios de comunicação deve ser feito 
pelos profissionais da área de comunicação e/ou marketing. 

As entrevistas (verbais ou escritas), declarações, comunicados, ou qual-
quer forma de prestação direta ou indireta de informação poderão ser conce-
didas somente por porta voz da Empresa previamente designado. O conteúdo 
a ser divulgado deve ser previamente revisado e aprovado pelo CEO da EDF  
Norte Fluminense, antes de liberado ao agente de mídia, com o objetivo de 
assegurar a solidez das informações divulgadas. 

Todo e qualquer colaborador só poderá se manifestar em nome da Em-
presa quando devidamente autorizado a se manifestar. O conteúdo da co-
municação deve se ater ao ponto de vista institucional, bem como deve ser 
previamente aprovado. O porta voz ou representante designado não deve ex-
pressar opiniões pessoais a respeito dos assuntos tratados.

RELACIONAMENTO  
COM A IMPRENSA 

13



MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA – 37

O RELACIONAMENTO COM 
A IMPRENSA OU MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO DEVE SER FEITO 
PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 
COMUNICAÇÃO E/OU MARKETING.
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MARKETING

O contato com mídias externas deve ser orientado pelas áreas de comunicação 
e/ou marketing da EDF Norte Fluminense, de modo a garantir a integridade 
das informações a serem transmitidas.

Toda e qualquer informação, fato, evento, como artigos, anúncios, catá-
logos, folhetos, encartes, filmes publicitários ou ação mercadológica deverão 
atender aos princípios e padrões estabelecidos, e não devem, sob qualquer hi-
pótese, levar informações difamatórias, discriminadoras, falsas e/ou incorretas 
ou que possam denegrir a imagem da Empresa.

Os colaboradores devem proteger e resguardar as ideias, projetos, pro-
gramas e planos de expansão desenvolvidos pela Empresa ou por eles próprios.

O uso de imagem e divulgação de fotos de colaboradores poderá ser 
efetuado, desde que haja a prévia autorização escrita por parte dos envolvidos. 

A representação em eventos externos em que o nome da EDF Norte 
Fluminense esteja de alguma forma associado deverá ser precedida de autori-
zação prévia de seu representante legal.

As apresentações institucionais da EDF Norte Fluminense devem seguir 
o padrão estabelecido pelo Grupo EDF, através da Gerência de Comunicação.
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AS APRESENTAÇÕES 
INSTITUCIONAIS DA EDF NORTE 
FLUMINENSE DEVEM SEGUIR O 
PADRÃO ESTABELECIDO PELO 
GRUPO EDF, ATRAVÉS DA GERÊNCIA 
DE COMUNICAÇÃO.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E MEIO 
AMBIENTE

15

15.1. CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

A EDF Norte Fluminense tem compromisso com a proteção e conservação do 
meio ambiente, valoriza a pesquisa e a aplicação de programas ambientais 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável; apoia e incentiva o 
desenvolvimento e aplicação dos conceitos da Gestão Ambiental.

15.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL

A EDF Norte Fluminense considera em suas decisões os impactos potenciais 
nas regiões em que atua e contribui para o crescimento sustentável das 
comunidades.

O sucesso do conjunto de negócios realizados pela Empresa está direta-
mente associado à construção de uma sociedade justa e próspera. 

A EDF Norte Fluminense incentiva seus colaboradores a participar de 
ações comunitárias, seja por meio dos programas desenvolvidos pela Empresa 
(devidamente aprovados pelo Comitê de Patrocínio) ou através da atuação 
voluntária nas comunidades em que atua. 
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O SUCESSO DO CONJUNTO DE 
NEGÓCIOS REALIZADOS PELA 
EMPRESA ESTÁ DIRETAMENTE 
ASSOCIADO À CONSTRUÇÃO 
DE UMA SOCIEDADE JUSTA E 
PRÓSPERA.



42 – MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA

Todos os integrantes da Empresa devem estar informados de que uma 
violação do exposto neste Manual deve ocasionar a aplicação de medidas 
preventivas ou disciplinares que o Comitê de Ética e Conduta considerar 
apropriadas.

16.1. MEDIDAS DISCIPLINARES

É a aplicação de uma advertência formal, suspensão ou dispensa por justa 
causa ao empregado, em função de conduta que viole o Regulamento 
Interno, o Código de Ética, o Manual de Ética e Conduta e/ou outra forma 
de orientação escrita ou verbal, desde que esta esteja em consonância com a 
lei e bons costumes.

A medida disciplinar é uma ação que visa punir e orientar ao mesmo 
tempo, nunca podendo ser desproporcional ao fato praticado. 

Fatores considerados para aplicação das medidas disciplinares:
•	 Gravidade da falta.
•	 Motivo(s) que levou o empregado a cometer a falta.

MEDIDAS 
DISCIPLINARES 
APLICÁVEIS AOS 
EMPREGADOS  
DA EDF NORTE 
FLUMINENSE
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•	 Tempo de serviço na empresa.
•	 Histórico funcional: punições anteriores, elogios, desempenho, co-

laboração para com a empresa/colegas, etc.
Penalidades passíveis de serem aplicadas aos empregados da EDF Norte 

Fluminense:
•	 Advertência Verbal.
•	 Advertência por escrito, através de carta.
•	 Suspensão.
•	 Dispensa do empregado por justa causa.
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TRATAMENTO DE 
VIOLAÇÕES AO 
CÓDIGO DE  
CONDUTA POR 
PARCEIROS 
DE NEGÓCIO 
(PRESTADORES DE 
SERVIÇO, CLIENTES E 
FORNECEDORES)

A EDF Norte Fluminense se reserva o direito de, a qualquer tempo, verificar 
se os Parceiros de Negócio estão cumprindo as disposições deste Manual. No 
caso de a EDF Norte Fluminense tomar conhecimento de quaisquer ações ou 
condições que violem o Manual, a EDF Norte Fluminense se reserva o direito 
de comunicar e exigir ao parceiro de negócio a adoção de medidas corretivas 
apropriadas, considerando-se a natureza da violação. 

A EDF Norte Fluminense também se reserva o direito de rescindir o vín-
culo de negócio com qualquer parceiro de negócio que viole o Código de Ética 
do Grupo EDF e/ou o Manual de Ética e Conduta da EDF Norte Fluminense.

Prestadores de serviço, clientes e fornecedores devem utilizar preferen-
cialmente o Canal de Ética da EDF Norte Fluminense caso identifiquem qual-
quer violação ao Código de Ética ou a este manual através do endereço:www.
contatoseguro.com.br ou pelo telefone 0800 601 6947.
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PRESTADORES DE SERVIÇO, 
CLIENTES E FORNECEDORES DEVEM 
UTILIZAR PREFERENCIALMENTE O 
CANAL DE ÉTICA DA EDF NORTE 
FLUMINENSE
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Diretoria Executiva

DIRETOR PRESIDENTE  

Yann des Longchamps

DIRETOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO

Jean Jolyot Brouchon

DIRETOR DA PLANTA 

Alfredo Poblador Moreno

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

Jérôme Cadeot

Compliance Officer

GERENTE DE AUDITORIA INTERNA E COMPLIANCE

Carlos Hoeller



Termo de Recebimento e de Conhecimento do 
Manual de Ética e Conduta da EDF Norte Fluminense e  
Declaração sobre Conflito de interesses

Declaro que recebi o Manual de Ética e Conduta da EDF Norte Fluminense 
e que estou ciente do seu teor, o qual será aplicado no exercício das minhas 
funções, e que estarei sujeito a responsabilidades administrativas, cíveis, 
trabalhistas e criminais cabíveis advindas do seu descumprimento.

Declaro conhecer a existência do Canal de Ética e ter recebido o panfleto 
com as instruções para acessá-lo quando necessário. 

Ademais, pelo presente Termo, DECLARO:

•	 Deter direta ou indiretamente (ex.: através de cônjuge ou parente), parti-
cipações e/ou interesses de qualquer natureza em sociedades, empresas 
ou organizações (fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes) que 
tenham a gestão do seu relacionamento comercial subordinada a mim, 
como colaborador da EDF Norte Fluminense.
(   ) NÃO 
(   ) SIM
Em caso afirmativo, favor informar a participação societária (em %) e o 
nome da pessoa jurídica em questão:

•	 Deter grau de parentesco (cônjuge, pais, filhos, irmãos e/ou avós) com 
pessoa que possui cargo ou função em uma das empresas da EDF.
(   ) NÃO 
(   ) SIM
Em caso afirmativo, favor informar o grau de parentesco, o cargo ou a 
função exercida pelo cônjuge ou parente na Empresa, bem como sua 
unidade de negócio:

Nome Completo:

Cargo:

Empresa: 

Matrícula:

CPF:

Data e Assinatura:
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