
Código
de Ética



As disposições do presente Código de Ética se aplicam aos sócios da empresa de

engenharia Projec4, terceirizados e colaboradores.

É esperado que os sócios, terceirizados, colaboradores e clientes respeitem e

tenham os mesmos comportamentos dos valores de conduta ética, integridade e

transparência em suas ações. 

Ao receber este Código, todos os mencionados estão cientes que devem conduzir

suas atividades em concordância com as diretrizes aqui estabelecidas.

A Projec4 firma o compromisso de agir com ética, integridade e transparência, além

de contar com o apoio e cooperação de cada um de seus terceirizados e

colaboradores, buscando, assim, maior satisfação e confiança de seus clientes.

Abrangência
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Cabe aos sócios, terceirizados e colaboradores observar os princípios de ética,
integridade e moralidade, bem como os mandamentos constitucionais e legais,

no exercício de suas funções e perante suas ações para com os outros.

Ainda e não menos importante, devem obedecer os seguintes Princípios de
Conduta:

— Agir com compromisso e coerência;

— Desempenhar suas atividades com consciência social, considerando as

desigualdades econômicas e sociais do país;

— Estimular, propagar e apoiar, no âmbito de suas atividades, o uso adequado,

racional e sustentável dos recursos em geral;

— Assegurar igualdade, confiança, lealdade e justiça no tratamento com os

colegas e com os clientes, reconhecendo e aceitando as diferenças inerentes à

diversidade de pessoas com quem trabalham;

— Exercer as atividades com transparência, honestidade e compromisso com a

verdade;

— Zelar pela boa imagem perante a sociedade;

— Agir consciente que seu trabalho é regido por princípios éticos.

Princípios
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É vedado aos sócios, terceirizados e colaboradores:

— Praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, no

exercício de suas funções, ato contrário à ética e aos interesses da empresa;

— Utilizar-se de cargo ou função com a finalidade de obter favores pessoais ou

profissionais para si ou para outrem;

— Utilizar as redes sociais da empresa para a propagação e divulgação de boatos,

pornografia, pedofilia, preconceito de qualquer espécie (racial, de gênero, idade,

origem, orientação sexual e identidade sexual), propaganda comercial, religiosa ou

política.

— Discriminar ou tratar, em função do trabalho, os sócios, terceiros e clientes (ou

qualquer outro) com descortesia, desrespeito ou agressividade, ou praticar

violência física e/ou verbal.

Vedações

Rua José Getulío, 297, cj. 21
Cep: 01509-001

Telefones: 
(11) 3207-2319
(11) 3876-2319

contato@projec4.com.br
www.projec4.com.br


