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TERMO DE COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS ÉTICOS. 
  

A Essência serviços de construção especializados Ltda, declara manter seus princípios éticos e morais para 

fornecimentos de serviços baseados nos bons costumes, na condução da vida e regras de comportamento.  

 

NOSSA ÉTICA PROFISSIONAL 

 

 Agir sempre com prudência, diligência, integridade, responsabilidade, honestidade, lealdade e 

transparência;  

 Pautar suas relações pela cooperação, cortesia, respeito mútuo e confiança;  

 Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações e atividades da ESSÊNCIA e o Cliente, no 

que couber, salvo autorização em contrário;  

 Observar sempre a legislação e regulamentação aplicáveis, bem como as demais normas internas. 

 Comunicar prontamente à Gerência da Essência quaisquer irregularidades nas atividades 

empreendidas no âmbito do seu trabalho;  

 Posicionar-se contrariamente a quaisquer práticas, atos e/ou fatos contrários aos princípios, valores e 

compromissos da Essência; 

 Atender ao público em geral com cortesia e eficiência, oferecendo, quando requisitado, as informações 

pertinentes, as quais deverão ser claras, precisas, transparentes, e fornecidas em tempo hábil e 

prevenir conflitos de interesse de qualquer natureza.  

 É estritamente proibida a utilização indevida do cargo, função ou informação interna para influenciar 

decisões e/ou obter quaisquer benefícios, favores ou vantagens junto a quaisquer terceiros, seja para si 

ou para outrem, o uso de informação privilegiada, em benefício próprio ou de quaisquer terceiros, na 

realização de negócios de qualquer natureza;  

 É vedado a prática ou demonstração de qualquer forma de preconceito ou discriminação em razão de 

raça, cor, origem, nacionalidade, classe social, sexo, orientação sexual, opção política, crença religiosa, 

idade, incapacidade física ou outras necessidades especiais;  

  É vedado atividades paralelas conflitantes com as atividades da Associação ou com a jornada diária de 

trabalho. 

 

_____________________ 
      Fernando S. Almeida 
          Gerente Geral 

____________________________ 
      Anderson dos Santos Almeida 
             Gerente Operacional 
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