
MENSAGEM DO DIRETOR GERAL

A Elecnor do Brasil, totalmente, alinhada com a estratégia
global de nossa Matriz - Elecnor S.A. - tem o firme
compromisso com um ambiente de negócio ético, em
âmbito nacional e internacional, como expresso em nosso
Código Ético.

Eu, como Diretor Geral da Elecnor do Brasil, apoio
firmemente o Programa de Compliance e todas as ações
decorrentes e baseadas nele. Destacando que a questão
ética deve fazer parte de todos os ambientes do nosso
negócio. Ratifico que essa é a orientação de nosso principal
acionista e minha, como parte da Alta Direção. Tenho o
firme compromisso em consolidar a nossa Cultura
Compliance.

Assim, o Compliance faz e fará parte de todas as estratégias
de crescimento da Elecnor do Brasil, pois somos
conhecidos pela nossa capacidade de realizar e também de
sermos éticos em todas as nossas condutas.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Pablo Uribarri Gonzalez
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MENSAGEM DO DIRETOR
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

A Elecnor do Brasil mantem um crescimento sustentável e
coerente com a sua estratégia global e local, marcada pela
precisão, confiabilidade e transparência em sua gestão
administrativo-financeira.

Eu, como Diretor Administrativo-financeiro da Elecnor do
Brasil, apoio firmemente o Programa de Compliance e
todas as ações decorrentes e baseadas nele, inclusive com
um orçamento próprio. Buscarei, constante e
continuamente, fortalecer todos os nossos controles
financeiros e administrativos, a fim de evitar quaisquer
condutas considerada antiética, assegurando ao  mercado
o nosso compromisso com a transparência e a
confiabilidade das nossas informações financeiras e
contábeis. 

A Cultura Compliance faz parte de nosso dia-a-dia,
consubstanciada em compromisso de transparência,
confiabilidade e precisão, contribuindo com toda a
sociedade. 

Somos Elecnor, somos Compliance!

Jesus Andres Peña Esteban
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MENSAGEM DO DIRETOR
JURÍDICO E COMPLIANCE
OFFICER

A Elecnor do Brasil está compromissada com uma
sociedade justa e pacífica, consolidada por instituições
fortes e eficazes, através do cumprimento de todas as
normas, contribuindo e promovendo o fortalecimento do
ordenamento jurídico, com responsabilidade social e
desenvolvimento cultural do País.

Eu, como Diretor Jurídico e Compliance Officer da Elecnor
do Brasil, ratifico a seriedade e empenho de toda a
organização em disseminar e consolidar a Cultura
Compliance, através do cumprimento de contratos,
legislações aplicáveis e da atuação cotidiana de todos, na
condução de nossos negócios. O Compliance atua com
autonomia para tornar efetivo o programa em todos os
ambientes de negócio da Elecnor do Brasil, gerando valor
para toda a sociedade civil.

O compromisso ético é inegociável para Elecnor do Brasil
em todos os ambientes em que atua.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Josilmar Abreu de Souza Andrade
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MENSAGEM DO DIRETOR DA
ÁREA DE ENERGIA

A Elecnor do Brasil busca desenvolver todos os seus
negócios e projetos de forma sustentável, eficiente e
inovador, cumprindo todos os contratos, políticas internas
e externas e legislações, com vistas na consolidação do
setor energético, baseado em uma matriz sustentável
ambientalmente e acessível a todos.

Eu, como Diretor da Área de Energia da Elecnor do Brasil,
ratifico o compromisso de toda a Área de Energia em
cumprir as políticas internas e legislações aplicáveis, além
de motivar e acompanhar que toda a liderança de nossos
projetos e cadeia de fornecedores se envolvam e se
comprometam com a consolidação de nossa Cultura
Compliance.

Nossa ótima reputação em realizar projetos complexos são
também por fazê-los respeitando todas as normas e
políticas.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Javier Angoso Garcia

ESCRITO POR
JAVIER ANGOSO

COMPROMISSO COMPLIANCE
ELECNOR DO BRASIL

Janeiro 2021 | Compliance



MENSAGEM DO DIRETOR DA
ÁREA DE GRANDES REDES

A Elecnor do Brasil desenvolve todos os seus projetos e
negócios sempre de forma ética, a fim de gerar em toda a
sociedade impactos positivos e sustentáveis, agregando
valor aos nossos colaboradores, fornecedores e
comunidades que se relacionam com nossos projetos.

Eu, como Diretor da Área de Grandes Redes da Elecnor do
Brasil, ratifico o compromisso de toda Área de Grandes
Redes a buscar, incansavelmente, agregar valor para todos
que se relacionam com os nossos projetos, a fim de que a
Cultura Compliance seja consolidada na condução dos
nossos projetos, interagindo positivamente com a
sociedade civil e, que todos os nossos gerentes e demais
colaboradores compartilhem desse mesmo compromisso.

Estamos totalmente compromissados em desenvolver um
ambiente ético e ambientalmente sustentável.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Rodrigo Maia Luque
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MENSAGEM DO DIRETOR DE
DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS

A Elecnor do Brasil busca parceiros de negócio que estejam
alinhados com os seus valores e objetivos, principalmente,
compromissados em desenvolver e fortalecer um ambiente
de negócio ético e transparente.

Eu, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios da
Elecnor do Brasil, ratifico o compromisso de transmitir e
buscar parceiros de negócios e clientes que compartilhem
os valores expressos em nosso Código Ético, assim como
desenvolver ambientes de negócios que respeitem a
legislação, a livre concorrência e a transparência.

A Cultura Compliance é essencial e determinante para a
nossa tomada de decisão.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Marcelo Martins
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MENSAGEM DO DIRETOR DE
PRODUÇÃO DE GRANDES REDES

A Elecnor do Brasil executa todos os seus projetos
respeitando as leis, as políticas e as regras dos contratos,
priorizando a excelência técnica e a conduta ética, que são
nossos valores.

Eu, como Diretor de Produção de Grandes Redes da
Elecnor do Brasil, ratifico o compromisso de agir,
desenvolver e motivar todos os nossos colaboradores e
fornecedores a agirem com ética e consolidar nossa Cultura
Compliance, agregando valor a todos.

Temos o compromisso em respeitar e agir eticamente com
todos que interagem conosco no desenvolvimento de
nossos projetos.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Victor Soria Perez
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MENSAGEM DA DIRETORIA
ESCRITO PELA DIRETORIA

A Elecnor do Brasil, através de toda a sua diretoria, ratifica

o seu compromisso com o desenvolvimento de um

ambiente de negócio ético, social e ambientalmente

sustentável e responsável, agregando valor ao nosso

principal acionista, aos nossos colaboradores, aos nossos

clientes, fornecedores e toda a sociedade civil.

Apoiar, consolidar e disseminar o Programa de

Compliance da Elecnor do Brasil e da sua Matriz - Elecnor

S.A. - fortalecendo a cultura ética em todos ambientes,

instâncias e níveis de negócio que interagir e influenciar.

Somos Elecnor, somos Compliance!

Diretoria

"Nosso compromisso com a
Ética é inegociável. Fazemos o
certo, simplesmente porque é o
Certo."



"Nosso compromisso com a
Ética é inegociável. Fazemos o
certo, simplesmente porque é o
Certo."

SOMOS
ELECNOR,
SOMOS
COMPLIANCE
Diretoria - Elecnor do Brasil


