CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA
TERRA BRASILIS DIDÁTICOS
- Pensar Ciência - Fazer Ciência -

QUEREMOS DESENVOLVER
PRODUTOS E MANTER
RELAÇÕES COM ÉTICA E
PROFISSIONALISMO
Apresentamos aqui, o nosso Código de Ética e de Conduta que define os
princípios orientadores da empresa e de todos os colaboradores em
relação aos clientes, fornecedores e demais públicos com os quais
mantemos relacionamentos.
Esperamos que esse instrumento seja um norteador de boas práticas, desde
a produção, setor comercial, assim como no setor financeiro e que
reverbere na imagem transparente e cuidadosa com que a Terra Brasilis
Didáticos tanto se esmera.
Assim como valorizamos as relações interpessoais, também cuidamos da
nossa relação com o meio ambiente e seus recursos. Dessa forma, esse
código também permite tornar transparente nosso compromisso com a
qualidade ambiental e com as gerações futuras.
Estamos sempre abertos a ouvir novas propostas que venham aperfeiçoar
esse código, tornando mais exequível e em conformação com toda a
contemporaneidade, e alinhado aos conhecimentos científicos.
Atenciosamente,
Terra Brasilis Didáticos
1a Edição - Dezembro de 2020
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1 A TERRA BRASILIS DIDÁTICOS
Criada em 1994, com o propósito de produzir material didático
diferenciado para o ensino de Ciências da Natureza, com foco em
Geociências, vem desde então, diversificando seus produtos e serviços
sempre pautada na ética e respeito com seus colaboradores, clientes,
fornecedores e meio ambiente.

1.1 MISSÃO
Dinamizar o trabalho docente e fomentar o interesse
por temas ligados à Geociência, à Evolução e à
dinâmica da vida na Terra, tornando o ensino
instigante e direcionado para o pensar e fazer Ciência.

1.2 VISÃO
Ser reconhecida como a empresa de referência no
Brasil, na produção de réplicas de fósseis e outros
materiais pedagógicos para o ensino de Geociências
e Evolução.

1.3 VALORES
Inovação, qualidade, pesquisa e busca por novos
conhecimentos, assim como respeito com os clientes,
parceiros, fornecedores, colaboradores e meio
ambiente.

2 POLÍTICAS E PRÁTICAS
As atividades da Terra Brasilis Didáticos são pautadas por uma Política de
Sustentabilidade e por práticas norteadas em seus valores e compromissos.
Assim, o Código de Ética e Conduta serve como documento norteador
para situar ações que visem o respeito aos recursos naturais, ao uso de
embalagens menos impactantes e com isso contribuindo com a redução
de resíduos sólidos e adotando os 3Rs em sua linha de produção.

Adota práticas que visam
contribuir com a diminuição dos
efeitos que levam às mudanças
climáticas e diminuição de sua
pegada ecológica. Por isso, tem
como princípio os ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável)
orientado pela ONU.

2.1

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

O compromisso com a conservação dos recursos naturais é sempre revisto
e visa reduzir resíduos, reaproveitar materiais, adotar insumos com potencial
de reciclagem e utilizar equipamentos de baixo consumo de energia.
Procura por parceiros que adotem as mesmas práticas para que a cadeia
produtiva seja de fato sustentável e não apenas um elo da corrente.
Prática também importante é a pesquisa por insumos que sejam mais
direcionados a diminuir a pegada ecológica e que permitam uma maior
durabilidade dos itens produzidos e que estão no catálogo.

2.2

APOIO À COMUNIDADE

Faz parte dos compromissos da Terra Brasilis Didáticos a preocupação com
as pessoas, com a cultura e com a responsabilidade socioambiental. Por
isso apoia causas ambientais como as ações realizadas pela ONG SOS Vida
Silvestre, que se ocupa em realizar o resgate de animais vítimas de
atropelamento em rodovias do interior do Rio de Janeiro e em promover
ações de Educação Ambiental. Apoia também eventos que visam realizar
a divulgação da fauna brasileira e formação de profissionais ligados às
áreas de Biologia da Conservação.
Tais atitudes reforçam o ideal e compromisso da empresa com as novas
gerações, demonstrando na prática, ações que levem ao desenvolvimento
sustentável.

2.3

IMAGEM INSTITUCIONAL

A imagem institucional da Terra Brasilis Didáticos e o que ela representa
diante dos clientes, fornecedores e da comunidade é um bem imaterial
e que deve ser zelado. Portanto, somos todos responsáveis pela sua
preservação contínua visando manter transparência nos negócios,
credibilidade da marca e confiabilidade das informações geradas e
obtidas.
Ações que visam o conhecimento público devem expressar seus
princípios e a integridade de suas políticas e práticas, que são
essenciais para conquistar e preservar a lealdade dos nossos
colaboradores, clientes, consumidores e demais públicos de
relacionamento.
Dessa forma, todos os colaboradores são orientados a:
zelar pela imagem da empresa, dentro e fora do ambiente de
trabalho.
prestar declarações ou entrevistas somente sob autorização.
assegurar que os registros e documentações contenham
informações corretas e atualizadas.
zelar pela guarda e sigilo das informações relacionadas à empresa
e aos clientes.
não divulgar informações confidenciais ou fórmulas químicas.
zelar pela imagem da empresa nas redes sociais.
não realizar publicações pessoais de cunho preconceituoso,
discriminatório e ofensivo, pois os mesmos não estão alinhados com
os valores da empresa.

3 RELACIONAMENTOS
A Terra Brasilis Didáticos pauta a relação
entre clientes, parceiros, fornecedores e
concorrentes, com ética, respeito,
credibilidade e transparência.

3.1 COLABORADORES
A Terra Brasilis Didáticos promove capacitação e reconhecimentos por bom
desempenho. Investe em ambientes e trabalho seguros, ergonômicos e saudáveis
para um relacionamento interno respeitoso, cuja preservação cabe à conduta de
todos os colaboradores. Valoriza a diversidade entre os colaboradores no ambiente
de trabalho e condena qualquer prática de discriminação ou assédio de qualquer
natureza. Além disso, considera todos iguais, com as mesmas responsabilidades e
direitos. Respeita a legislação trabalhista, não fazendo uso de trabalhos ilegais,
informais, infantis ou escravos.
RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES:
Estar atentos a situações que configurem um conflito de interesse, real ou
potencial, e que possam interferir na capacidade de se manter isento.
Não se utilizar de seu cargo, do acesso a informações privilegiadas ou do nome
da empresa, dentro e fora do ambiente de trabalho, para obter benefícios
pessoais ou vantagens de qualquer natureza para si ou para terceiros.
Não desenvolver atividades paralelas, remuneradas ou não, que sejam
concorrentes ou incompatíveis com os negócios da Terra Brasilis Didáticos.
Respeitar os demais colaboradores, evitando qualquer conduta preconceituosa,
agressiva ou que possa fazer com que qualquer colaborador se sinta agredido,
humilhado, intimidado, discriminado, assediado ou excluído.
Não adotar condutas que possam colocar em risco a saúde e a segurança
própria e dos demais, tais como fumar, consumir bebidas alcoólicas ou drogas
ou portar armas no trabalho, ou apresentar-se para o trabalho embriagado ou
sob o efeito de drogas.
Zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio da empresa e não utilizar
as instalações ou bens, para fins particulares, ilícitos e antiéticos.

3.2 CLIENTES
Os clientes inspiraram a Terra Brasilis Didáticos a estar em constante
desenvolvimento, revertendo em processos inovadores através de tecnologia e arte
para produzir materiais didáticos com qualidade e sustentáveis. É para estes
públicos que a empresa trabalha diariamente.
RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES FRENTE AOS CLIENTES:
Tratar os clientes e consumidores com respeito, cordialidade, atenção, eficácia,
pro-atividade e agilidade no atendimento de suas necessidades e,
principalmente, com ética.
Atender aos clientes e aos consumidores com imparcialidade e livre de
preconceito de qualquer natureza, obedecendo rigorosamente às leis, bem
como as regulamentações estabelecidas pelo Código de Defesa do
Consumidor e pelo Código Comercial Brasileiro.
Zelar pelos interesses dos clientes e consumidores, ajudando a solucionar
problemas e encaminhando suas solicitações e reclamações para as áreas
responsáveis na empresa, com eficiência e rapidez, retornando aos mesmos
sempre que necessário.
Cumprir o que prometemos no prazo acordado.
Resguardar a confidencialidade das informações sigilosas a ele repassadas por
seus clientes e consumidores.
Manter o padrão estabelecido e desejado para os produtos, pois ele é nosso
certificado de garantia de qualidade, sustentabilidade e inovação.
Ser abertos a críticas e contribuições na busca permanente de melhoria de
qualidade e eficiência de nossos produtos e serviços.
Difundir as práticas da Terra Brasilis Didáticos, servindo de referência e
engajamento.

3.3 FORNECEDORES
A Terra Brasilis Didáticos preza por práticas éticas na
seleção, negociação e administração de todas as
atividades comerciais, tratando com respeito todos
os fornecedores, sem privilégios ou discriminação
de qualquer natureza, independentemente do
volume de negócios que cada um mantenha com
a empresa. Os fornecedores devem ser íntegros na produção, entrega e prática
dos contratos firmados, mantendo de forma ética a confidencialidade das
informações e cumprindo com as condições comerciais estabelecidas dentro da
lei. O incentivo às boas práticas, valorizando as questões de sustentabilidade, deve
ser buscado constantemente e será especialmente observado. A escolha e a
contratação de fornecedores devem ser sempre baseadas em critérios técnicos,
profissionais e éticos, alinhadas com as diretrizes desse Código de Ética e Conduta.
RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES FRENTE AOS FORNECEDORES:
Assegurar-se de que todos os fornecedores respeitam a legislação trabalhista,
não fazem uso de trabalho infantil ou escravo e prezam pela saúde e segurança
de seus trabalhadores.
Certificar-se de que todos os fornecedores respeitam a legislação ambiental e
adotam atitudes compatíveis com respeito ao meio ambiente.
Assegurar-se de que todos os fornecedores atuam de acordo com os princípios
expressos neste documento, no Código de Ética de Fornecedores e de acordo
com as normas aplicáveis às suas atividades.
Estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos.
Manter a confidencialidade dos dados do fornecedor e assegurar-se de que o
mesmo mantenha confidencialidade quanto às informações da empresa.
Não solicitar e/ou aceitar qualquer tipo de presente, benefício ou vantagem de
qualquer espécie e natureza de fornecedores. Caso não seja possível recusar o
brinde, o mesmo deve ser encaminhado para a gerência, que se
responsabilizará pela sua destinação.
Representar a empresa, firmando contratos e outros documentos somente
quando lhe for conferida tal atribuição e ou tiver poderes legais de
representação da empresa.

3.4 CONCORRENTES
A competitividade da Terra Brasilis Didáticos será exercida com base na nossa
capacidade e na nossa gestão ética, sempre orientados pelos valores de conduta
e respeito da mesma. Todas as informações de mercado e de concorrentes,
legítimas e necessárias ao negócio, devem ser obtidas por meio de práticas
transparentes e idôneas, não sendo admitida a sua obtenção por meios ilícitos.

RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES FRENTE AOS CONCORRENTES:
Não adotar qualquer atitude que denigra a imagem de concorrentes, devendo
esse concorrente ser tratado com respeito e ética com que a Terra Brasilis
Didáticos quer ser tratada.
Não obter de forma ílícita, qualquer informação que venha beneficiar a
empresa, mas ter acesso apenas àquelas que são publicamente veiculadas nas
mídias.

3.5 PODER PÚBLICO
A Terra Brasilis Didáticos respeita as leis e tem interesse em contribuir com o
desenvolvimento social e econômico do país, respeitando as boas práticas de
governança. Todas as operações e negócios realizados pela empresa estão, e
devem permanecer, respaldados pela respectiva documentação sendo objeto de
imediato lançamento contábil nos livros e registros oficiais da empresa, em estreita
observância às normas e aos princípios contábeis. A empresa não oferece nem
promete, diretamente ou por meio de terceiros, pagamentos, presentes ou
benefícios a agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros e candidatos a
cargos políticos, bem como a seus familiares ou equiparados, com o intuito de obter
benefício para a empresa.
RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES FRENTE AO PODER PÚBLICO:
Manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentares e demais
instruções relevantes ao desempenho de suas atividades.
Manter um bom relacionamento com os órgãos governamentais com os quais
se relaciona em função das atividades, sendo cooperativo nos termos da
legislação vigente e transparente, a fim de combater a corrupção, o
favorecimento e a obtenção de vantagens ilegais e contra os princípios deste
código e defendendo sempre os interesses legítimos da empresa.
Representar a empresa perante o Poder Público somente quando lhe for
conferida tal atribuição, sempre respeitando os documentos de constituição e
representação da empresa.
Abster-se de práticas que violem as leis, normas ou regulamentos em vigor no
país, bem como que contrarie os princípios de conduta expressos nesse Código.

4 APLICAÇÃO DO CÓDIGO
4.1 CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO
Todos os colaboradores da Terra Brasilis Didáticos devem respeitar e cumprir os
termos contidos neste Código de Conduta e Ética, assim como se responsabilizarem
pela sua aplicação em todas as suas relações profissionais e com demais públicos.

4.2 VIOLAÇÃO DO CÓDIGO
Qualquer pessoa que tenha conhecimento de quaisquer condutas ou atividades
contrárias aos princípios aqui estabelecidos deve comunicar o fato ao seu superior
imediato ou encaminhar denúncia ao Comitê de Ética e de Conduta. Todas as
informações e/ou denúncias recebidas pelo Comitê serão tratadas como sigilosas,
sendo preservada a identidade do informante. A violação de qualquer conduta ou
prática contida neste Código será penalizada mediante avaliação do Comitê de
Ética e Conduta, bem como estará sujeita à aplicação das leis vigentes no Brasil.

4.3 COMITÊ DE CONDUTA E ÉTICA
A Terra Brasilis Didáticos manterá, permanentemente, um Comitê de Ética e de
Conduta, composto por membros da Diretoria e por Pesquisadores independentes
e terá como responsabilidades:
Revisar a cada dois anos, este Código.
Receber denúncias sobre violações deste Código e garantir o sigilo sobre as
informações recebidas.
Analisar e avaliar as violações do Código, apurando os fatos e dando suporte à
tomada de decisão.
Encaminhar à Diretoria os casos mais graves de violações do Código de Ética e
de Conduta.
Ficar responsável pela divulgação deste Código, que será entregue a todos os
colaboradores durante a sua integração e disponibilizado em seu site oficial.
Sanar dúvidas e apresentar demais informações aos colaboradores com
relação a este Código, através dos canais disponibilizados.

Este código foi inspirado no Código de Conduta da empresa Malve e o cita com
fonte:
Grupo Malvee. Código de Conduta e Ética. 2018.

www.terrabrasilisdidaticos.com.br
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