
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Teknogea Ltda  
 
Código social e de ética 
 

 

 
 

 



 
  

 
Teknogea Ltda           Pagina 2 de 2 
Estrada da Paciência nº 1131, sala 214   
CEP 24756-660 Bairro Pendotiba | Niterói (RJ) | Brasil 
https://teknogea.info/ 

 

 

CÓDIGO SOCIAL E DE ÉTICA DA TEKNOGEA LTDA 

 

Teknogea pauta seus negócios e suas atuações na observância da ética e no desenvolvimento e 
crescimento sustentáveis razão pela qual se compromete a respeitar e a proteger os direitos 
humanos, o direito do trabalho, os princípios da proteção ambiental e da luta contra a corrupção, à 
luz dos princípios do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, assim como espera que todos 
os seus parceiros comerciais estejam comprometidos com tais princípios e valores éticos e sociais, 
assumimos que: 

 

1. Todos os nossos negócios devem respeitar: 

 

(a) a honestidade, a lealdade e a transparência para com os seus acionistas, clientes, parceiros, 
fornecedores, contratados, mercado, órgãos governamentais, comunidade e demais 
stakeholders/partes interessadas; 

(b) os interesses da sociedade e das partes contratantes, acima dos interesses individuais de seus 
funcionários, representantes e prestadores de serviços;  

(c) as normas de segurança e saúde nos locais de trabalho; e 
(d) o meio ambiente e a saúde pública, adotando-se, inclusive, uma abordagem preventiva aos 

problemas correlacionados. 

 

2. Desaprovamos e repudiamos:  

 

(a) qualquer ato que atente contra os direitos humanos, principalmente aqueles protegidos pela 
Constituição; 

(b) o trabalho infantil, ilegal ou escravo;  
(c) atos que impliquem ou resultem em torturas, físicas ou mentais;  
(d) atos que atentem contra a saúde e a segurança nos locais de trabalho, inclusive visando a evitar 

acidentes e danos à saúde; 
(e) atos que prejudiquem o direito de livre associação de seus empregados;  
(f) atos discriminatórios em suas relações de trabalho, inclusive na definição de remuneração, acesso 

a treinamento, promoções, demissões ou aposentadorias, seja em função de raça, nacionalidade, 
religião, orientação sexual, idade, deficiência física ou mental, filiação sindical, nem tampouco 
apoiará qualquer outra forma de discriminação ou assédio; e  

(g) atos de corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 

 

3. COMPROMETEMO-NOS, CONFORME FOR APLICÁVEL, A OBSERVAR E A DIFUNDIR EM NOSSAS 
ATIVIDADES E CADEIA DE NEGÓCIOS TAIS PRINCÍPIOS E VALORES ACIMA MENCIONADOS.  
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