
 

 

ANEXO II – MANUAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 
 
1. Introdução 
 

Este Manual de Segurança das Informações foi desenvolvido com o intuito de estabelecer as diretrizes e 

melhores práticas necessárias para a proteção de nossas informações, bem como informações de 

terceiros armazenadas em nossa estrutura, principalmente as de clientes. 

Nele estão contemplados um conjunto de princípios, práticas e cuidados mínimos necessários que 

norteia a gestão de segurança de nossas informações corporativas. 

Este documento é aplicável a todos os funcionários, sócios, fornecedores, prestadores de serviços e 

parceiros comerciais da ENCOM ENERGIA (“colaboradores”) e será regularmente atualizado e divulgado 

pela área de Compliance, responsável também pelo monitoramento e estabelecimento de procedimentos 

e mecanismos de controles internos que visem à observância das disposições aqui contidas. 

Em linha com as expectativas da diretoria da ENCOM ENERGIA, é responsabilidade de todos a 

implementação e o cumprimento das regulamentações aplicáveis sobre o tema e de todo o conteúdo 

deste Manual. 

 

2. Objetivo e Abrangência 
 

Este Manual foi desenvolvido com o objetivo de definir regras, responsabilidades e estratégias essenciais 

relacionadas aos procedimentos e mecanismos de controles internos relacionados à segurança da 

informação, visando minimizar os impactos associados à ação de ameaças e riscos em todo o “ciclo de 

vida de cada informação”. A abrangência das regras e controles aqui dispostos refere-se ao ciclo de vida 

físico e lógico da informação, conforme ilustrado e detalhado abaixo: 

 

Fase / Meio Meio Físico Meio Lógico 

Criar Documentos gerados e 

disponibilizados pela 

ENCOM ENERGIA 

Bases de dados e 

informações geradas e 

disponibilizadas pela 

ENCOM ENERGIA 



 

 

Transmitir Documentos (inclusive 

mídias móveis) que 

circulam internamente ou 

aqueles recebidos e 

enviados (externamente). 

Transmissão ou 

recebimento de arquivos e 

informações 

eletronicamente (ou por 

telefonia) 

Manusear Uso e acesso a 

informações e dados 

físicos (inclusive mídias 

móveis). 

Uso e acesso a 

informações e dados 

lógicos (inclusive mídias 

móveis). 

Armazenar Formas de acesso e 

organização do 

armazenamento de 

documentos e mídias em 

locais físicos internos ou 

externos. 

Arquivos de dados de 

documentos e informações 

eletrônicas. 

Descartar Fragmentação de 

documentos físicos e 

mídias. 

Exclusão de dados e 

informações lógicas. 

 

 
3. Classificação das Informações 

3.1. As informações são divididas em 02 (dois) grandes grupos: 

● GRUPO 1: Informações de clientes; 

● GRUPO 2: Informações corporativas (incluindo informações de produtos e serviços). 

O acesso as informações, independente do grupo à qual pertença, se dará em relação aos seguintes 

níveis: CONFIDENCIAL, RESTRITO, INTERNO e PÚBLICO. 

Confidencial – As informações de acesso CONFIDENCIAL são aquelas que, uma vez divulgadas ou 

acessadas por pessoas não autorizadas podem expor Encom de maneira gravíssima, devendo ser 

tratadas com um rigor mais acentuado, divulgando-as somente às autoridades públicas competentes e 

desde que preceda de ordem judicial nesse sentido. São exemplos de informações com nível de acesso 



 

 

confidencial: toda e qualquer informação estratégica da empresa; toda e qualquer informação financeira 

da empresa; informações sobre a tecnologia aplicada nos processos da empresa. 

Em relação a esse nível de acesso devem ser observadas as seguintes precauções: 

- É vedada a divulgação fora da empresa ou mesmo internamente para pessoas que não necessitem de 

seu conhecimento para o exercício de suas funções (need to Know Policy); 

- O acesso é exclusivo ao reduzido número de colaboradores autorizados pelo Diretoria Executiva; 

- Deve ser armazenada em local de acesso restrito e seguro; 

- Quaisquer informações de clientes devem ser classificadas e tratadas como estritamente confidenciais 

assim como os relatórios de fiscalização, auditoria, rating (quando aplicável), e de órgãos reguladores ou 

fiscalizadores. 

- O acesso a informações desse nível será concedido pela Diretoria Executiva ou por pessoa por ela 

devidamente designada, devendo ficar apenas no nível Diretoria Executiva, Gerentes e Compliance, 

sendo vedada sua divulgação a todos os demais setores/departamentos. 

Restrito – As informações de nível RESTRITO são aquelas que, uma vez acessadas por pessoas não 

autorizada podem acarretar danos, trazendo prejuízos graves ou moderados para a ENCOM ENERGIA. 

São exemplos de informações de nível RESTRITO: cadastro e documentos de clientes relacionados ao 

cadastro; informações financeiras sobre os clientes; contratos firmados com terceiros. 

Em relação a esse nível de acesso devem ser observadas as seguintes precauções: 

- É vedada a divulgação fora da empresa ou mesmo internamente para pessoas que não necessitem de 

seu conhecimento para o exercício de suas funções (Need to Know Policy); 

- As informações desse nível de acesso devem ser igualmente preservadas, em seu estado original, 

durante todo o período de necessidade de armazenamento. 

- O acesso a informações desse nível será concedido pela Diretoria Executiva ou por pessoa por ela 

devidamente designada. 

Interna – informação com acesso autorizado somente aos colaboradores que a necessita para o 

exercício pleno de suas funções. Os danos ou prejuízos causados pela divulgação não autorizada são de 

impacto brando ou moderado para a ENCOM. Deve, ainda, ser passível de controles básicos a fim de 

evitar que sua integridade seja abalada.  



 

 

Pública – esta é de conhecimento irrestrito e pode ser divulgada fora da empresa, desde que sejam 

respeitadas as regras dispostas neste Manual e demais políticas e diretrizes internas. 

Obs: Toda e qualquer informação, salvo as informações confidenciais, poderão ser utilizadas pela equipe 

de vendas desde que imprescindíveis e necessárias para a captação de novos clientes e a manutenção 

dos já existentes. As estratégias de marketing e divulgação serão sempre tratadas previamente com a 

Gerência Administrativa e com a anuência Departamento de Compliance. 

Caso o colaborador se depare com uma situação em que lhe seja solicitado acesso a informações (do 

tipo Confidencial, restrito e interna) relacionadas ao GRUPO 01 ou 02, fica autorizado a imediata consulta 

ao Departamento de Compliance ou, ainda, à Diretoria Executiva, sob pena de sofrer as penalidades 

cabíveis. 

4. Relevância e Integridade  
 
As informações serão tratadas, ainda, em relação à sua relevância e integridade. Os gestores agirão 

para que as informações já existentes cheguem de maneira correta a cada um dos colaboradores que 

será responsável pelo seu manuseio. Por sua vez, tratando-se de informações novas ou inéditas para o 

colaborador/receptador este deverá agir de acordo com o nível de acesso concedido, conforme disposto 

neste manual.  

 

Dessa forma, para o GRUPO 01 deverá agir da seguinte maneira: 

 

Informação/solicitações recebidas Ação 
Documento novo de cliente Lançar registro no sistema. Enviar email ao 

cliente, arquivar em pasta física própria e 

armazená-la em local apropriado. 

Solicitação de acesso a informações do 

cliente por autoridade pública 

Pedir para se identificar. Tirar cópia do 

documento funcional, se possível. Solicitar o 

inteiro teor do mandado. Ler o inteiro teor e 

conceder acesso somente àquelas 

informações que constam no mandado. 

Registrar a visita da autoridade no sistema, 

indicando o cliente ou terceiro fiscalizado. 

Em caso de dúvida, solicitar imediato auxílio 

do superior ou, na ausência deste, da 



 

 

diretoria. 

Solicitação de acesso à informações pelo 

próprio cliente. 

* Não aplicável à administração pública, 

pois seguirá a sistemática disposta no 

contrato administrativo. 

Solicitar documento de identificação. 

Confirmar dados no sistema. Conceder 

acesso somente ao que for solicitado.  

Informações obtidas através do canal de 

denúncia (Compliance Officer) 

Nessa situação o Compliance Officer deverá 

receber a informação e proceder com a 

análise de sua pertinência ou não, iniciando 

o Processo de Apuração Institucional-PAI 

quando necessário. Uma vez iniciado o 

processo este deverá ser conduzido até que 

se obtenha uma conclusão firme acerca da 

denúncia lançada. A conclusão obtida 

poderá resultar, para o colaborador, na 

aplicação de sanções trabalhistas e, para o 

colaborador e demais envolvidos, o 

encaminhamento da apuração para as 

autoridades competentes. Além disso, a 

própria Encom poderá ajuizar demanda em 

face dos envolvidos, em razão de situações 

que lhe atribuam legitimidade. 

 

Para conceder acesso às informações novas/inéditas relacionadas ao GRUPO 02, o colaborador deverá 

proceder da seguinte forma: 

 

Informação/solicitações recebidas Ação 
Informações obtidas após reuniões; 

documentos relacionados ao programa de 

integralidade, código de ética, e qualquer 

outro relacionado à empresa, incluindo as 

atualizações 

Tomar pleno conhecimento do que lhe for 

apresentado, ler os documentos na integra e, 

em relação àquilo que for necessário, 

assinar. Guardar as informações consigo e 

somente divulgá-las quando autorizado. 

Quando tiver dúvidas sobre a divulgação 

dessas informações, deve solicitar a ajuda 



 

 

de seu superior e, na ausência deste, da 

Diretoria Executiva. 

Solicitação de acesso a informações do 

cliente por autoridade pública 

Pedir para se identificar. Tirar cópia do 

documento funcional, se possível. Solicitar o 

inteiro teor do mandado. Ler o inteiro teor e 

conceder acesso somente àquelas 

informações que constam no mandado. Em 

caso de dúvida, solicitar imediato auxílio do 

superior ou, na ausência deste, da diretoria. 

Solicitação de acesso à informações por 

pretensos clientes (eventuais novas 

contratações). 

* Não aplicável à administração pública, 

pois seguirá a sistemática disposta no 

contrato administrativo. 

Fornecer informações estritamente 

necessárias para o fechamento do negócio, 

conforme tratado em reunião própria em que 

se imporá os limites de acesso às 

informações estratégicas. Caso o cliente 

insista em obter determinada informação 

(know-how do negócio, p. ex.) avaliar sobre a 

pertinência e, sempre que necessário, 

solicitar auxílio da Diretoria Executiva. 

Solicitação de acesso à informações pelos 

clientes. 

* Não aplicável à administração pública, 

pois seguirá a sistemática disposta no 

contrato administrativo. 

Ao receber a solicitação o colaborador deve 

avaliar a sua pertinência em relação aos 

serviços prestados ao cliente. Caso tenha 

pertinência, poderá responder desde que 

não exceda os níveis CONFIDENCIAL e 

RESTRITO. Em caso de dúvida, deverá 

solicitar auxílio do superior ou da Diretoria 

Executiva. 

 

Os procedimentos aqui eleitos visam manter a integridade das informações gerenciadas pela ENCOM 

ENERGIA e que estão sob sua responsabilidade, buscando minimizar prejuízos internos ou em relação a 

terceiros. 

 

 
5. Retenção 
 



 

 

A ENCOM ENERGIA adota como período mínimo de guarda o prazo definido pelas leis e normas 

aplicáveis às nossas atividades e, em alguns casos, define períodos de retenção mais restritivos que os 

próprios órgãos reguladores, conforme classificação prévia da informação. 

As informações relacionadas ao GRUPO 01, especificamente no que se refere à documentação do 

cliente, permanecerão armazenadas pelo prazo máximo de 02 (dois) anos após o encerramento do 

contrato. Após esse prazo os documentos poderão ser eliminados. 

Ainda no que se refere ao GRUPO 01, os documentos relacionados ao cadastro dos clientes (cópia de 

documentos pessoais, atos constitutivos, dentre outros) serão devidamente digitalizados e comporão a 

base de dados da ENCOM ENERGIA, sendo o descarte realizado a critério único e exclusivo da Diretoria 

da empresa. 

 

6. Tratamento e proteção dos ativos de informação 

A seguir, estão dispostas regras e diretrizes não exaustivas quanto à proteção e tratamento dos ativos de 
informação da ENCOM ENERGIA e quaisquer dúvidas ou esclarecimentos devem ser imediatamente 

direcionados ao departamento de Gerência Administrativa. 

 

 

6.1. Guarda de Informações 

- Documentos classificados como confidenciais ou restritos, principalmente de clientes, devem ficar 

armazenados em locais (físicos ou lógicos) de acesso restrito, seguros e organizados quando não 

estiverem sendo utilizados; 

- Os locais destinados ao armazenamento de informações de clientes e demais informações corporativas 

restritas ou confidenciais devem ser monitorados através de câmeras de segurança, registro/análise de 

“logs” e controle de acesso rigoroso; 

- O período de armazenamento de informações, antes do descarte, deve respeitar os períodos legais 

aplicáveis ou de políticas e diretrizes internas mais restritivas; 

- Quaisquer informações lógicas devem ser armazenadas tão-somente na rede corporativa 

(REMOTO/Storage), ou seja, é vedada a gravação de arquivos no disco rígido local (Diretório “C:”) e, 

ainda, em qualquer tipo de mídia sem análise e autorização da área de Compliance; 

- O e-mail não deve ser utilizado primariamente para guarda de informações; 



 

 

- Documentos de qualquer classificação “esquecidos” nas impressoras ou em locais não apropriados por 

colaboradores serão identificados e os colaboradores estarão passíveis das penalidades internas 

cabíveis; 

- Documentos de qualquer classificação “esquecidos” nas impressoras compartilhadas ou em locais 

acessíveis aos clientes serão identificados e, caso o autor não seja identificado, serão incinerados; 

- O envio e recebimento de informações e documentos em meio físico de/para locais externos devem ser 

necessariamente protocolados e controlados quanto à entrada e saída da ENCOM ENERGIA. O 

motoboy ou outro profissional de entrega deve assinar o “Recebido”, bem como informar o respectivo 

CPF. 

 

6.2.  Acesso Físico e Lógico 

A credencial de acesso a qualquer meio lógico ou físico trata-se de um importante mecanismo de 

controle e segurança de nossos ativos de informação. A Gerência de Administração e de Compliance 

realizará a revisão dos perfis e dos acessos físicos e lógicos no mínimo anualmente ou sempre que 

necessário, de acordo com o procedimento interno definido para tal e respeitando-se a segregação de 

funções. As não conformidades eventualmente detectadas durante esses processos poderão ser 

discutidas pelo Gerência Administrativa. 

 

 

6.2.1. Acesso Lógico 

- Os perfis de acesso devem respeitar a segregação de funções estabelecida pelas normas vigentes e 

regras internas; 

- O gestor deve solicitar, no momento da contratação do novo colaborador ou da movimentação de área 

do colaborador antigo, os acessos necessários ao email e ao sistema de gestão da empresa; 

- Os colaboradores desligados deverão ter seus acessos revogados no momento imediato do 

desligamento; 

- Todo profissional que tenha acesso aos sistemas de informação da Encom é responsável por tomar 

todas as medidas necessárias a fim de impedir o acesso não autorizado; 



 

 

- Adicionalmente à regra lógica de bloqueio automático das estações de trabalho, todos devem travar o 

acesso aos seus computadores (CTRL+ALT+DEL) quando se ausentarem do local físico de trabalho, 

independentemente do período de ausência. 

 

6.2.2. Acesso Físico 

A empresa possui estrutura própria localizada no interior de um lote, com paredes em alvenaria e portão 

de acesso com guarita. No prédio, o acesso se dá por porta única, com tracas em chaves que fica sob a 

guarda exclusiva da gerência administrativa e da diretoria. 

O acesso de visitantes se dá apenas com hora marcada ou mediante prévio aviso e pressupõe a 

autorização de acesso para a área interna do lote. 

Os colaboradores possuem crachá de acesso ao prédio e dependências internas, o qual é pessoal e 

intransferível. 

 

6.3.  Acesso e Protocolo de Correspondências 

As correspondências e documentos recebidos seguem o seguinte esquema de recebimento: 

- Verificação do lacre, em decorrência no nível de classificação da informação; 

- Identificação do destinatário e remetente; 

- Protocolo em agenda; 

 

7. Política de Senhas 

Conforme anteriormente mencionado, cumpre-nos ressaltar que a senha de acesso a qualquer meio 

lógico ou físico trata-se de um dos mais básicos e importantes mecanismos de segurança de nossas 

informações. 

A fim de assegurar as melhores práticas relacionadas a este tema, seguem abaixo algumas das 

diretrizes que devem ser observadas por todos: 

- A senha deve ser memorizada e é de uso pessoal e intransferível; 

- O eventual uso ou acesso indevido é de total responsabilidade do detentor e titular da senha que deve 

tomar todas as precauções necessários para salvaguardá-la; 



 

 

- A senha de acesso aos sistemas internos deverá seguir os critérios definidos pela Gerência 

Administrativa; 

- O compartilhamento de senhas somente será permitido em casos de indisponibilidade para uso 

individual e se aprovado prévia e formalmente pela Gerência Administrativa; 

- Toda e qualquer senha, de acesso físico ou lógico, deverá ser imediatamente bloqueada em casos de 

desligamento e/ou demissão; 

- Especificamente com relação à senha de acesso à rede corporativa, a política é a seguinte: 

- Deve ter, no mínimo, 6 (seis) caracteres e atender, no mínimo, a 3 dos 4 grupos de caracteres 

abaixo citados: a) Letras maiúsculas (de A a Z); b) Letras minúsculas (de a a z); c) Algarismos (de 

0 a 9); e d) Caracteres não-alfabéticos (Ex. !, #, @, #, %). 

- Não pode conter seu nome completo ou o de sua conta; 

- Em hipótese alguma será concedida senha de acesso a outro funcionário que não seja o próprio 

usuário. 

 

8. Mídias e Recursos Portáteis 

- Mídias e recursos portáteis ou móveis devem ser controlados e registrados; 

- Os funcionários usuários de recursos portáteis (incluindo telefones celulares) devem comprovar, através 

de um termo de responsabilidade, que tomarão todos os cuidados no transporte e utilização destes 

equipamentos conforme orientação da Gerência Administrativa; 

- Na hipótese de eventual extravio/furto/roubo do equipamento celular de uso corporativo, o ato deverá 

ser imediatamente comunicado à gerência administrativa para que seja realizado o bloqueio do 

equipamento/acesso. 

 

9.   E-mail e Telefonia 

Em relação ao uso do e-mail e comunicação por voz, todos devem observar as seguintes regras abaixo 

transcritas: 

- O uso para fim pessoal deve ser de caráter resumido e objetivo. Todavia, é proibido o uso para ganho 

pessoal, malas diretas, “correntes”, ameaças, assédio, entretenimento, dentre outros considerados 

impróprios, ilegais ou desnecessários para as atividades diárias; 



 

 

- E-mails de remetentes ou assuntos desconhecidos não devem ser abertos em nenhuma hipótese, 

sendo imediatamente reportados à área de Compliance.  

- O uso do webmail corporativo e acesso remoto à rede e arquivos somente são concedidos a alguns 

colaboradores e mediante aprovação prévia da gerência administrativa; 

- Todos os E-mails encaminhados pelo serviço de webmail disponibilizado pela ENCOM ENERGIA deve 

conter a assinatura digital padrão da instituição. 

 
10. Uso da Internet 

O uso da Internet pelos empregados da Encom é permitido e encorajado desde que seu uso seja 

aderente aos objetivos e atividades fins do negócio da Empresa. Entretanto, a Encom tem uma política 

para o uso da Internet desde que os funcionários/colaboradores assegurem que cada um deles: 

- Siga a legislação corrente (sobre pirataria, pedofilia, ações discriminatórias); 

- Uso razoável da Internet, sempre prezando pelo bom senso quanto aos sites acessados e tempo de 

utilização; 

- Não crie riscos desnecessários para o negócio da Encom. 

- É estritamente proibido e inaceitável visitar sites da Internet que contenha material obsceno e/ou 

pornográfico; 

- Usar o computador para executar quaisquer tipos ou formas de fraudes, ou software/música pirata; 

- Usar a Internet para enviar material ofensivo ou de assédio para outros usuários; 

- Baixar (download) software comercial ou qualquer outro material cujo direito pertença a terceiros 

(copyright), sem ter um contrato de licenciamento ou outros tipos de licenciamento; 

-  Atacar e/ou pesquisar em áreas não autorizadas (Hacking); 

- Criar ou transmitir material difamatório; 

- Executar atividades que desperdice os esforços do pessoal técnico ou dos recursos da rede; 

- Introduzir de qualquer forma um vírus de computador dentro da rede corporativa. 

 

10.1.  Monitoramento 



 

 

A ENCOM ENERGIA reafirma que o uso da Internet é uma ferramenta valiosa para seus negócios. 

Entretanto, o mau uso dessa facilidade pode ter impacto negativo sobre a produtividade dos funcionários 

e a própria reputação do negócio.  

Assim, todo e qualquer  pode ser monitorado pela Gerência Administrativa e pelo Departamento de 

Compliance, não havendo qualquer privacidade em relação ao tráfego de dados utilizados nas estações 

de trabalho dos colaboradores, tudo de modo a facilitar a transparência e o controle das atividades. 

11. Utilização de Software 

Toda instalação de software deve ser feita pelo departamento de suporte e todos os softwares e 

aplicativos devem ser homologados e licenciados. Softwares instalados pela Internet, CD-ROM ou 

qualquer outro meio de mídia magnética, diretamente pelo usuário ou por terceiros em qualquer 

equipamento ligado à rede da ENCOM ENERGIA, sem conhecimento do departamento de suporte, e não 

considerado de interesse da empresa, ou que infrinjam as regras desta política, podem ser desinstalados 

pela equipe de suporte sem aviso prévio. 

A utilização de softwares fora dos padrões (como navegadores), bem como softwares livres ou 

temporários e sendo a sua utilização necessária, deverão ser tratados como exceções e deverão ser 

autorizados pelo responsável do departamento de suporte, desde que não prejudique o funcionamento 

de sistemas ou inflijam alguma regra, avisos ou boletins de segurança. 

A utilização de softwares não licenciados é considerada uma Não-Conformidade Gravíssima e acarretará 

punições ao funcionário ou colaborador, em qualquer nível, da Encom. 

 
12. Descarte de Informações 

Toda informação que não necessite de sua manutenção em arquivos deve ser descartada, depois de 

decorrido o prazo legal, observando as diretrizes deste Manual, somente através de máquinas 

fragmentadoras (neste caso, somente para as classificadas como confidenciais ou restritas) e/ou 

conforme orientação da área de Compliance. 

Adicionalmente à vedação de uso do e-mail para armazenamento primário de mensagens e arquivos, 

ressaltamos que todos os colaboradores devem adotar a prática de apagar mensagens (principalmente 

as que contenham arquivos anexados) antigas ou desnecessárias. 

 

13. Comunicação Verbal 



 

 

Os colaboradores devem adotar cuidados especiais para evitar o comprometimento da segurança das 

informações através da comunicação verbal. 

É vedado tratar sobre assuntos confidenciais, restritos ou internos em locais onde estejam presentes 

pessoas não autorizadas. Adicionalmente, recomenda-se fortemente não gravar mensagens com 

conteúdo confidencial ou restrito em secretárias eletrônicas, caixas postais e afins; 

Informações classificadas como confidenciais não devem ser comunicadas por telefone. 

 

14. Incidentes de Segurança 
 

Em caso de ocorrência de um vazamento de informações ou incidente de segurança, o colaborador deve 

registrar e comunicar o fato imediatamente à área de Compliance. 

 

 
15. Treinamento 

Todos os colaboradores da ENCOM ENERGIA deverão, além de aderir a este Manual, receber, 

periodicamente, treinamentos e materiais educativos que visem, principalmente, a conscientização e 

reciclagem de conhecimento de todos sobre o tema. 

Novos colaboradores serão submetidos obrigatoriamente a um treinamento inicial acerca de suas 

funções e responsabilidades quanto ao assunto. 

O Departamento de Compliance efetuará o registro e o controle formal de presença, indicando a 

frequência e o tipo de treinamento ministrado, de modo a possibilitar o planejamento e a manutenção dos 

níveis mínimos de segurança. 

Todos os treinamentos são preferencialmente ministrados por profissionais internos capacitados e 

diretamente ligados aos controles de segurança de informação da empresa 

 

16. Considerações finais 

Todos os colaboradores devem atestar a leitura e perfeita compreensão deste documento e suas 

posteriores alterações. Em casos de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste Manual ou 

sobre a aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, o departamento de compliance 

deverá ser consultado. 



 

 

O descumprimento de alguma regra desta política será considerado como falta Grave, conforme disposto 

no Código de Ética e Conduta da Encom ou de acordo com análise de decisão do Grupo. 

 


