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CONCEITO  

  

O Código de Conduta é a nossa diretriz fundamental para o trabalho do dia a 

dia. Ele é complementado por regulamentos internos e externos. Além disso, 

respeitamos as legislações nacionais e internacionais vigentes. Isso também 

significa que não nos envolvemos em atividades baseadas em fraude, desfalque, 

extorsão, roubo, sonegação ou qualquer outra forma de desapropriação de 

bens. 

A inobservância do Código de Conduta pode causar danos consideráveis não 

apenas ao Projeto, mas também para nós, enquanto colaboradores, para 

nossos parceiros institucionais e outros grupos de interesse. Por isso, aderir ao 

Código de Conduta é obrigatório para todos, independentemente da função ou 

vínculo. 

Não toleramos violações contra o Código de Conduta. Quem violar o Código de 

Conduta deve saber que haverá consequências apropriadas que, dependendo 

da gravidade da violação, chegando eventualmente a sanções penais. 

Para que isso não aconteça, cada um de nós tem a responsabilidade de se 

familiarizar com os conteúdos do Código de Conduta, integrá-los na sua própria 

conduta e levá-los em conta nas suas decisões. Em caso de dúvidas, pedimos 

que você sempre busque o devido aconselhamento. 

O Código de Conduta estabelecido para é o guia para um comportamento 

correto, fornecendo orientações e auxílio no trabalho do dia a dia do mesmo. 

A forma como exercemos as nossas funções, realizamos nossas tarefas, o modo 

como tomamos decisões, lidamos uns com os outros e com terceiros é 

determinado pelo nosso conjunto de valores. 

 Quando percebemos que algo está errado, comete- mos ou reconhecemos 

falhas, devemos falar sobre elas e reagir de maneira adequada – mesmo 

quando o assunto for desconfortável. Ignora-las nunca foi e nem nunca será o 

caminho correto. Em caso de dúvidas, devemos buscar aconselhamento 

competente ou pedir ajuda. 
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Neste código, apresentamos regras claras e transparentes, bem como exemplos 

práticos bastante concretos para servir como guia. 

Se eu não tiver certeza se meu comportamento está de acordo com os 

fundamentos do nosso Código de Conduta, devo me fazer as seguintes 

perguntas: 

 

1. Levei em conta e ponderei corretamente todos os fatores relevantes na 

minha decisão? (teste técnico) 

2. Estou seguro de que, com a minha decisão, estou agindo dentro dos 

requisitos legais e internos? 

(teste de legalidade) 

3. Defendo minha decisão quando ela é revelada? (teste dos superiores) 

4. Sou a favor de que toda a empresa tome as mesmas decisões em casos 

semelhantes? 

(teste de generalização) 

5. Continuo considerando minhas decisões corretas se minha empresa é 

obrigada a justificá-las publicamente? (teste do público) 

6. Eu aceitaria minha decisão se eu fosse uma pessoa afetada por ela? 

(teste do envolvimento) 

7. O que minha família diria sobre minha decisão? (segunda opinião) 

Se respondi as perguntas de 1 a 6 com “sim” e se a pergunta 7 também for 

respondida de maneira afirmativa, meu comportamento provavelmente está de 

acordo com nossos princípios. 

 

NOSSA VISÃO SOBRE COMPLIANCE 

CONTEXTO 

 Para o sucesso de qualquer atividade, é crucial que todos os envolvidos ajam 

de maneira honesta, íntegra e eticamente correta. Isso também significa que 

devemos nos reportar e comunicar, interna ou externamente, de forma 

verdadeira, abrangente e no momento certo. 
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 A sustentabilidade cobra de nós a consciência da nossa responsabilidade pelos 

efeitos econômicos, sociais e ecológicos do nosso negócio. Isso também inclui 

observar e respeitar as regras vigentes a todo momento e em qualquer lugar. 

Os membros da diretoria e os gestores carregam um papel especial e de grande 

responsabilidade: devem servir de exemplo e têm de evitar comportamentos 

irregulares, protegendo os colaboradores e representando a instituição com a 

máxima integridade, dentro ou fora dela. 

O presente Código de Conduta nos ajuda mostrando as possíveis áreas de risco 

e de conflito, assim como a importância, explicando-as por meio de exemplos. 

O conteúdo deste Código de Conduta está reunido em três seções básicas: 

1. → Nossa responsabilidade enquanto membros da sociedade; 

2. → Nossa responsabilidade enquanto parceiro Institucional; 

3. → Nossa responsabilidade no local de trabalho. 

4.  

 NOSSA RESPONSABILIADDE ENQUANTO MEMBRO DA SOCIEDADE 

A nossa responsabilidade social resulta na óbvia observância e respeito às leis. 

Em todas as decisões comerciais somos obrigados a respeitar a ordem jurídica 

dentro da qual operamos. 

Cada colaborador também deve se conscientizar de sua responsabilidade social, 

em especial com relação ao bem do ser humano e do meio ambiente, e cuidar 

para que a instituição contribua para o desenvolvimento sustentável. 

Da responsabilidade corporativa resultam especialmente os seguintes 

princípios: 

 

DIREITOS HUMANOS 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na 

Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais estão registrados quais requisitos e expectativas a comunidade 

internacional mantém com relação à observância e ao respeito aos direitos 

humanos. 
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POLÍTICA DA CORPORATIVA 

Respeitamos, protegemos e estimulamos no mundo todo o cumprimento das 

diretrizes para proteção dos Direitos Humanos e das Crianças (doravante 

Direitos Humanos) como requisitos fundamentais e universalmente válidos. 

Condenamos qualquer uso de trabalho infantil, forçado ou compulsório, assim 

como toda forma de escravidão moderna e tráfico de pessoas. Isso vale não 

apenas para a colaboração dentro de a instituição, mas também obviamente 

para o comportamento de parceiros comerciais e com relação a eles. 

  

CONTRIBUIÇÃO DO COLABORADOR 

Eu, enquanto colaborador, também posso contribuir para respeitar os Direitos 

Humanos. Eu respeito os Direitos Humanos como diretriz fundamental e estou 

atento com relação a violações de direitos humanos que ocorrem no meu 

entorno. 

Se eu tiver indícios de violações dos Direitos Humanos no meu ambiente de 

trabalho, cuido para que essas violações sejam evitadas ou interrompidas. Se 

necessário, informarei isso aos meus superiores. 

 

SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE PARENTES DIRETOS – PROJETOS. 

No âmbito da administração da instituição, nomeações, contratações ou 

designações de familiares, familiar da máxima autoridade administrativa 

correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança de direção, chefia ou assessoramento para nomeação 

em cargo comissionado ou função de confiança, contratações para  

atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse  

institucional e às contratações para estágio, exceto se essas contratações 

forem precedida de processo seletivo que assegure o princípio da isonomia 

entre os concorrentes. 

 

EQUIDADE 



 

Página | 6  

 

Igualdade de oportunidades e de tratamento são pilares importantes para 

relações justas, livres de preconceitos e sinceras. Incentivamos uma convivência 

respeitosa e de parceria, a diversidade e a tolerância. Assim poderemos atingir 

o máximo em produtividade, competitividade e capacidade de inovação, 

criatividade e eficiência. 

Não será tolerada qualquer discriminação, por etnia, nacionalidade, gênero, 

religião, visão de mundo, idade, deficiência, orientação sexual, cor de pele, 

posição política, origem socioeconômica ou outras características protegidas 

por lei. Vivemos a diversidade, nos engajamos ativamente na inclusão e criamos 

um ambiente que incentiva a individualidade de cada um dentro do interesse 

comum da Instituição e ou projeto. 

 

CONFORMIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

Respeitar as diretrizes legais e oficiais vigentes, bem como padrões internos não 

é apenas nossa obrigação legal, mas também nossa vocação. Os produtos a 

serem entregues corresponderão a conformidade com os requisitos legais. Isto 

é assegurado de modo contínuo e sistemático graças aos processos e estruturas 

implementados e também por meio do monitoramento dos produtos a ser 

implementado.  

 

DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS 

Com o objetivo de dar transparência, contribuindo para reputação e nossa 

percepção pelo público, bem como para evitar conflitos de interesses e garantir 

um comportamento uniforme dentro da instituição, doações e ações de 

patrocínio só são permitidas no contexto da respectiva ordem jurídica. 

 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

A instituição preza pela comunicação clara e sincera com os colaboradores, 

parceiros comerciais, com a imprensa e outros grupos de interesse, de maneira 

honesta e legal. 
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Cada um de nossos colaboradores é responsável por seguir os regulamentos 

internos durante a comunicação para garantir uma apresentação unida e 

consistente do Projeto. 

  

REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES POLÍTICOS 

Política e legislação influenciam as condições gerais econômicas na sociedade, 

no mercado, sendo assim, podemos pode promover objetivamente os seus 

interesses em processos decisórios, exercer influência em decisões políticas em 

nome do Projeto se eu não tiver em conformidade com a finalidade. Aqui, basta 

se ater às diretrizes internas correspondentes no que tange à realização das 

minhas tarefas. 

 

NOSSA RESPONSABILIDADE QUANTO AOS PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

Integridade, transparência e justiça são questões decisivas para gerar 

credibilidade e confiança nas relações institucionais. 

Por isso, há que se valorizar muito a comunicação clara e a aplicação coerente 

do ordenamento jurídico, e demais diretrizes internas. 

 

Nossa responsabilidade como parceiro Institucional resulta nos seguintes 

fundamentos: 

 

1. CONFLITO DE INTERESSES 

Um possível conflito de interesses surge se os interesses particulares de um dos 

nossos colaboradores colidirem ou puderem colidir contra os interesses do 

Projeto. Tal conflito de interesses pode surgir a partir de outras atividades 

profissionais paralelas. Se um colaborador colocar seus interesses pessoais 

acima dos interesses da Instituição ou Projeto, isso pode causar danos à a 

execução do projeto. 

Respeitamos os interesses pessoais e a vida particular de nossos colaboradores. 

No entanto, prezamos por evitar conflitos entre os interesses particulares e 

aqueles do Projeto, ou mesmo indícios de um conflito neste sentido. Tomamos 



 

Página | 8  

 

nossas decisões exclusivamente com base em critérios técnicos e não nos 

deixamos influenciar por interesses e relações pessoais. 

2. PRESENTES, BRINDES E CONVITES 

Doações na forma de presentes, brindes e convites são muito comuns nas 

relações na sociedade.  Ocorre que, se forem usadas para influenciar em 

indicações ou na tomada de decisão, podem ser passíveis de punição. 

 

PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO  

A corrupção é um problema grave que aflige a sociedade. Ela resulta em 

decisões tomadas por razões impróprias, atrasa o progresso e a inovação, 

impede a livre concorrência e prejudica a sociedade. A corrupção é proibida. 

Além de não estar de acordo com nossos valores, ela pode trazer multas e 

sanções penais para os colaboradores envolvidos. 

 

LIDANDO COM FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E MANDATÁRIOS 

Ao lidar com funcionários públicos e mandatários, governos, órgãos e demais 

instituições públicas, frequentemente aplicam-se certas condições legais, 

segundo as quais quaisquer violações têm consequências graves. 

Nossos contatos com funcionários públicos e mandatários se orientam 

estritamente pelos regulamentos internos e leis aplicáveis para evitar conflitos 

de interesses e corrupção. Estão proibidas quaisquer formas de suborno ou 

propina. Isto é, não permitimos pagamentos ou outras vantagens a funcionários 

públicos para agilizar atos administrativos rotineiros. 

  

CONCORRÊNCIA JUSTA E LIVRE 

A concorrência justa e livre é protegida pelas leis vigentes de defesa da 

concorrência. A observância dessas leis garante que não haja distorções de 

competição no mercado – no melhor interesse dos seus participantes. São 

proibidos acordos e comportamentos combinados entre competidores que 

objetivem ou causem o impedimento e a restrição da livre concorrência. 

Também não é permitido se aproveitar de uma posição dominante no mercado. 



 

Página | 9  

 

Um comportamento anticompetitivo pode causar prejuízos consideráveis, bem, 

como também implicar em multas e penas severas. 

  

COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

A instituição possui o seu próprio regulamento de compras e contratações, por 

isso, todas as demandas relacionadas ao tema deverão ser balizadas no 

respectivo regulamento. 

As compras e contratações que não respeitarem os referidos regulamentos 

serão anuladas e seu executor punido. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS COLETADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

Existem regulamentos especiais para proteger a privacidade ao lidar com dados 

pessoais. A obtenção, o armazenamento, o processamento e outros usos de 

dados pessoais precisam, à princípio, da aprovação da pessoa envolvida, uma 

regulamentação contratual ou alguma outra base legal correspondente. 

Protegemos os dados pessoais de colaboradores, fornecedores e demais 

pessoas. 

Todos os componentes do processamento de informação devem estar 

protegidos para garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade, 

rastreabilidade e a confiabilidade de informações sigilosas, além de impedir o 

uso interno ou externo não autorizado. 

 

LIDANDO COM OS BENS ADQUIRIUDOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

O patrimônio material e imaterial adquirido para a execução do projeto deve 

ser utilizado pelos nossos colaboradores para ajudar no atingimento dos seus 

objetivos institucionais e só pode ser utilizado respeitando os regulamentos. 

 

REPORT OU CANAL DE DENÚCIAS 

A primeira pessoa de contato em caso de dúvidas ou incertezas sobre os 

princípios de conduta é o superior hierárquico do colaborador.  
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Reclamações e informações relativas aos regulamentos em vigor também 

poderão ser encaminhadas aos setores especializados competentes. 

Se suspeitamos de uma possível violação do Código de Conduta ou outro 

comportamento incorreto, podemos comunicar a situação (de forma anônima 

ou identificada) por meio do Canal de Denúncias. 

Gestores que possuam evidência concreta de uma violação regulatória, devem 

servir como exemplo a ser seguido e são obrigados a relatar imediatamente tais 

suspeitas ao Canal de Denúncias.  

O Canal de Denúncias está disponível como ponto de contato interno e é a 

principal ferramenta para indicar violações relacionadas às atividades da 

Instituição. 

Nosso Canal de Denúncias protege o denunciante e as pessoas envolvidas. Não 

toleramos pressão e discriminação contra os denunciantes de boa-fé. Para as 

pessoas envolvidas, por sua vez, vale o princípio da inocência até que a má 

conduta seja de fato comprovada. 

O uso indevido do Canal de Denúncias também não é tolerado: qualquer pessoa 

que faça mal uso deliberado do sistema está cometendo uma violação 

regulamentar grave e enfrentará sanções disciplinares. 

 

O canal de denúncias pode ser utilizado pelos seguintes canais: 

Telefone: +55 65 99248 8477 

Endereço postal: www.amazonlab.org.br 

 

 

 

http://www.amazonlab.org.br/

