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CÓDIGO DE ÉTICA DO INCT CO2 ZERO 

            Artigo III – DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

              “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 

    

 

 

O Código de Ética do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação CO2 Zero, 

compartilha a visão Corporativa e o compromisso de todos os integrantes da Instituição e tem 

por objetivo apresentar com clareza os princípios que norteiam as ações dos Colaboradores e 

do INCT CO2 Zero, quanto à coerência entre discurso e atitude, tanto interna como 

externamente e oferece parâmetros e diretrizes que fortalecerão a cultura e a identidade da 

Instituição que assume como premissa a responsabilidade social, divulgando ações de forma 

transparente, aperfeiçoando constantemente as  práticas de gestão e governança, buscando 

sempre criar impactos sociais, econômicos e ambientais positivos aos nossos Stakeholders 

(colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, etc.). 

 

O INCT CO2 Zero, está empenhado em ser reconhecido por seus acionistas, colaboradores, 

parceiros, clientes e Governo, como uma Instituição engajada no desenvolvimento econômico 

sustentável de seus empreendimentos, obedecendo a requisitos legais e éticos, além de 

colaborar para disseminar o compliance com as melhores práticas de governança corporativa.   

 

Este Código de Ética foi aprovado pela Assembleia Geral do INCT CO2 Zero e constitui o guia 

básico para todos os stakeholders. O Código alerta os colaboradores para questões críticas 

que requeiram consideração e cautela, e deve ser considerado como uma ferramenta 

preventiva e de orientação, que ajuda a detectar e evitar violações das políticas da Instituição e 

da legislação vigente.   

 

 

 

O INCT CO2 Zero, atuará sempre em conformidade com a legislação e regulamentações da 

Constituição da República Federativa do Brasil, assim como, de todos os Países que 

mantemos relações Institucionais.  

 

Dentro deste princípio, o INCT CO2 Zero conduzirá todas as atividades por meio de um 

sistema de Compliance (integridade), combatendo a utilização do tráfico de influência e o 

oferecimento ou o recebimento de suborno ou propina por parte de qualquer pessoa ou 

entidade pública ou privada e influenciaremos nossos fornecedores e parceiros para que 

também combatam práticas de corrupção, nas esferas pública e privada.  

 

 

 

Declaração Geral 

Da Governança Organizacional 

http://www.co2zero.eco.br/
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Cuidaremos para que não haja, em nenhuma etapa de nosso processo de trabalho, qualquer 

ato ilícito ou de improbidade e exigiremos a mesma conduta de todas as partes envolvidas em 

nossos projetos e serviços. 

 

 

 

O INCT CO2 Zero, assume o compromisso de defender e garantir os direitos civis e políticos, 

direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos fundamentais do trabalho. Para nós, o 

princípio ético do recíproco respeito aos direitos de cidadania e à integridade física e moral das 

pessoas constitui a base que orienta e fundamenta nossas relações com toda e qualquer 

pessoa envolvida e/ou afetada por nossas atividades.  

 

O Instituto rejeita todas as formas de violação de direitos em decorrência de cor, raça, sexo, 

etnia, idade, nacionalidade, religião, orientação sexual, opção política, condição física, mental 

ou psíquica e demais formas de discriminação social que interfiram no desempenho das 

atividades do INCT CO2 Zero. 

  

 

 

O INCT CO2 Zero assume o compromisso público de garantir o direito dos trabalhadores, o 

diálogo social, a saúde e segurança ocupacional e o desenvolvimento humano dos 

trabalhadores; 

 

O INCT CO2 Zero rejeita veementemente a exploração do trabalho infantil e do trabalho 

escravo, bem como todas as formas de degradação das condições humanas de trabalho. 

 

A segurança, a qualidade de vida e o bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho 

são valores prioritários e determinam as diretrizes do INCT CO2 Zero para implementar, 

cumprir e fazer cumprir as ações de Segurança e Prevenção de Riscos de modo a assegurar a 

integridade física e mental de todos os envolvidos em seus processos de trabalho. 

 

 

 

O INCT CO2 Zero compromete-se a oferecer serviços de qualidade em um padrão de 

atendimento profissional, eficiente, eficaz e respeitoso, visando à plena satisfação dos clientes 

e parceiros, estabelecendo relacionamentos duradouros. 

 

Respeitar os acordos firmados entre todas as partes envolvidas e somente atenderemos 

empresas concorrentes com prévia anuência de ambas as partes, mediante acordo formal 

(Acordo de Confidencialidade) e inclusive, caso necessário, com equipes distintas e sempre 

será designado um responsável técnico para atuar como contato formal entre o INCT CO2 Zero 

e os nossos parceiros e clientes.  

 

Dos Direitos Humanos 

Das Práticas do Trabalho 

Das Relações de Negócios 

http://www.co2zero.eco.br/
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Enquanto perdurarem os contratos de trabalho em comum, exigiremos dos nossos parceiros 

respeito aos princípios éticos e aos compromissos de conduta definidos neste Código de Ética. 

 

O INCT CO2 Zero agrega aos processos de desenvolvimento e execução de projetos e 

serviços os mais elevados padrões em métodos, técnicas, qualidade e competitividade 

permitidos pelas condições contratadas. 

  

O INCT CO2 Zero promove a conformidade dos projetos e serviços às normas e 

regulamentações pertinentes no mais alto padrão de qualidade total.  

  

A Instituição adota práticas comerciais alinhadas aos preceitos da ética concorrencial e aos 

valores deste Código de Ética de modo a promover a transparência e a lealdade nos processos 

concorrenciais e demais negócios da empresa. 

  

O Instituto mantém rigoroso critério de seleção de fornecedores de modo a assegurar  produtos 

e serviços com confiabilidade e conformidade às legislações e regulamentações concernentes.  

 

O INCT CO2 Zero realizará constantes investimentos em aperfeiçoamento técnico e 

tecnológico de projetos e serviços, adotando os paradigmas da Pesquisa e Desenvolvimento 

de modo a promover a melhoria contínua dos processos e da criação de soluções inovadoras.  

 

 

 

O INCT CO2 Zero atuará sempre na identificação e gerenciamento dos aspectos ambientais 

que promovam a sustentabilidade no consumo e na produção e o uso sustentável de recursos, 

buscando sempre minimizar os impactos das constantes mudanças climáticas, desenvolvendo 

serviços ecológicos que venham a garantir a vida de todas as espécies no planeta.  

 

O Instituto não adotará nenhuma postura e política radical em relação as questões ambientais 

e participaremos das discussões nas câmaras setoriais no âmbito público ou privado, propondo 

sempre políticas públicas de Proatividade em favor do meio ambiente, atuando 

preventivamente nas causas e minimizando os efeitos, pois entendemos que as mudanças 

climáticas e suas graves consequências ao meio ambiente exige uma atenção mais do que 

especial e para isto, o Instituto buscará o entendimento e a união de toda a humanidade em 

torno deste urgente tema. 

 

A Instituição promoverá a difusão das práticas da eficiência energética e do melhor uso dos 

recursos naturais, compatibilizando os objetivos fundantes do INCT CO2 Zero às atuais 

demandas de sustentabilidade socioambiental. 

 

O Instituto atua contribuindo para a superação dos desafios impostos pelas mudanças 

climáticas por meio da implementação de projetos e serviços que resultem em impacto positivo 

na preservação e recuperação do meio ambiente. 

Do Meio Ambiente 

http://www.co2zero.eco.br/
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O INCT CO2 Zero adotará práticas leais e justas de negócios, marketing e de proteção dos 

dados de nossos, clientes, parceiros e consumidores e usuários de nossos produtos e serviços, 

assim como, adotaremos também práticas de educação e conscientização para um consumo 

consciente.  

 

O INCT CO2 Zero disponibilizará de forma eficiente e acessível ao público em geral, todos os 

dados e informações, divulgando de forma clara todas as ações e impactos sociais e 

ambientais de nossas atividades, ressalvadas as informações confidenciais. 

 

O Instituto assume o compromisso de não transferir nenhum tipo de informação de nossos 

parceiros e clientes para terceiros em nenhuma hipótese, salvo expressamente autorizada 

pelos mesmos. Asseguraremos aos nossos doadores o direito de não integrarem listas 

vendidas, alugadas ou cedidas para outras organizações; e jamais revelaremos nenhum tipo 

de informação privilegiada sobre doadores efetivos ou potenciais a pessoas não autorizadas, a 

não ser mediante concordância de ambas as partes (receptor e doador). 

 

A Instituição assegurará que os nossos parceiros, cliente, doadores e público em geral, 

recebam informações precisas sobre a administração dos recursos, e assumimos o 

compromisso público de jamais alterar o uso e destinação dos mesmos sem o prévio 

consentimento por escrito do doador.    

 

O INCT CO2 Zero compromete-se a divulgar publicamente os resultados obtidos pela nossa 

organização com a aplicação dos recursos, por meio de documento que contenha informações 

avalizadas por auditores independentes. 

 

O Instituto firma o compromisso publico de não aceitar qualquer doação indiscriminadamente, 

considerando que determinados recursos podem não condizer com o propósito da nossa 

organização, principalmente partindo de organizações que não respeitam o meio ambiente e a 

Constituição Brasileira.    

 

 

 

O INCT CO2 Zero buscará sempre a diversidade dentro da organização, respeitando as 

diferenças e criando condições em que todos os colaboradores possam agir em conformidade 

com seus valores individuais, e estimularemos e apoiaremos uma postura ética de nossos 

membros. 

 

O direito a privacidade ocorre tanto por parte da organização em relação com seus membros 

quanto este em relação à nossa Instituição. Pois a vida privada é um direito fundamental do ser 

humano, não condicionado a certos horários do dia, sendo, por exemplo, a interceptação de e-

mails e conversas telefônicas violações éticas, sendo que esse desvio será caracterizado como 

invasão de privacidade. 

Das Melhores Práticas 

Das Relações com o Mercado 

http://www.co2zero.eco.br/
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O Instituto realizará investimento permanente em desenvolvimento, atualização e capacitação 

profissional dos nossos colaboradores de modo a promover a melhoria contínua de suas 

competências no exercício das atividades. 

 

O INCT CO2 Zero realiza gestão contínua de controles adequados para que as medidas de 

promoção, proteção e prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho tenham 

abrangência e alcancem todos os colaboradores de modo que conheçam e obedeçam as 

normas de segurança e redução de riscos com zelo permanente pelo bem-estar e pela 

segurança individual e coletiva. 

 

O Instituto recomenda, apoia e exige a participação de seus colaboradores em treinamento e 

capacitação sobre rotinas e condutas de segurança e saúde. Desta forma, aperfeiçoa, qualifica 

e melhora o nível de desempenho de seus quadros técnicos e contribui para a formação de 

uma cultura organizacional pautada na qualidade de vida no ambiente de trabalho e na 

prevenção de danos à segurança e à saúde ocupacionais. 

 

O Instituto rejeita todas as formas de preconceito social, de assédio moral e sexual que 

venham a constranger ou ameaçar a harmonia no ambiente de trabalho. 

 

O membro do INCT CO2 Zero que, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiver 

acesso a informações estratégicas¹ ou confidenciais – sobre Instituto, empresas parceiras ou 

clientes, ainda não divulgadas publicamente, não pode passá-las a terceiros durante o período 

do Acordo de Confidencialidade. Nesse caso, é dever do membro impedir o acesso de quem 

quer que seja a tais informações, redobrando o cuidado com documentos e até mesmo com 

materiais deixados sobre as mesas, gavetas, armários e em arquivos eletrônicos. 

 

¹Informações estratégicas ou confidenciais são aquelas não 

conhecidas pelo mercado e cuja divulgação poderá afetar as 

operações da Empresa. São exemplos dessas informações: 

resultados financeiros aquisições ou vendas, segredo industrial, 

investimentos e assuntos afins. 

 

É conduta esperada de todos ouvir e considerar novas ideias, opiniões distintas, 

questionamentos e argumentações que representem uma forma de aprendizado e melhoria 

dos processos. 

 

O INCT CO2 Zero valoriza a sinergia entre as áreas, a cooperação entre empregados de todas 

as Unidades e o compartilhamento de conhecimentos como forma de aprendizado e 

disseminação das melhores práticas, resguardados os critérios de Acordo de 

Confidencialidade. 

http://www.co2zero.eco.br/
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Os membros do INCT CO2 Zero assumem o compromisso com o sistema de governança  

corporativa e compliance e homologaram a seguinte identidade corporativa: 

 

MISSÃO 

“Promover atividades de caráter científico, tecnológico e de inovação como mecanismo 

estratégico para fomentar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e atuar 

sobretudo na conscientização da sociedade brasileira em relação a necessária 

compensação das emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa (Pegada de Carbono), 

objetivando sobretudo, a continuidade de todas as formas de vida da ¹Biosfera terrestre 

para o bem estar da presente e das futuras gerações”. 

  
¹Biosfera: (conjunto de todas as partes da Terra onde a vida é possível de modo permanente, e que abrange a 
atmosfera (troposfera), a crosta terrestre (litosfera), a água (hidrosfera)). 

 

VISÃO 

“Ser referência em pesquisas científicas, tecnológicas e soluções inovadoras para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental (TBL – Triple Botton Line).” 

 

VALORES 

“Comprometimento com os stakeholders – Empreendedorismo TBL – Liberdade para Criar  

Desenvolvimento Contínuo –  Ética e Compliance  – Responsabilidade Social” 

 

Política da Qualidade 

“Buscar a melhoria contínua no desenvolvimento de pesquisas, programas e projetos com 

foco no TBL por meio de compliance rigoroso que demonstre ética total em respeito aos 

nossos stakeholders.”                

 

 Alinhamento com as diretrizes da Gestão Corporativa  

http://www.co2zero.eco.br/
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O INCT CO2 Zero pactua publicamente que somente assumirá aqueles compromissos que 

possa efetivamente ser capaz de cumprir e que estimularemos a adoção da mesma prática 

entre os nossos parceiros e clientes. Jamais abriremos mão dos nossos princípios e valores 

para beneficiar quem quer que seja. 

 

 

 

 

Sempre que a conduta de qualquer membro INCT CO2 Zero for objeto de denúncia identificada 

em infração às normas estabelecidas neste Código de Ética, o caso será avaliado pela 

Comissão de Ética, podendo o membro ser punido com mera advertência até desligamento do 

quadro funcional do Instituto, conforme a gravidade do ato e garantindo o pleno direito de 

defesa ao denunciado. 

 

O Instituto assume o firme compromisso de adotar conduta respeitosa, honesta, equânime e 

cordial em todos os relacionamentos estabelecidos com os colaboradores, clientes, parceiros 

de negócios, fornecedores e comunidade. 

 

O INCT CO2 Zero zelará constantemente para que todas as nossas relações sejam pautadas 

por este Código de Ética e conduta profissional. 

 

Todos os membros do INCT CO2 Zero assinam um termo de compromisso com este Código de 

Ética, comprometendo-se publicamente agir sempre com dignidade, respeitando o valor da 

pessoa humana e na igualdade de direitos e compromete-se também em promover o 

progresso social e melhores condições a todos os seres viventes.  

 

Situações não explicitadas neste Código de Ética que possam acarretar conflito de interesses 

devem ser informadas às lideranças imediatas para resoluções. Entretanto, este Código não 

esgota todas as situações ou dilemas com os quais podemos nos confrontar, mas também nos 

ajuda a refletir sobre a melhor forma de agir. 

 

Este Código de Conduta aplica-se sem exceção a todas as unidades que compõem o INCT 

CO2 Zero e a todos os colaboradores, sem distinção de nível hierárquico, bem como a todos 

os públicos de relacionamento, dentro da configuração de legislações nacionais. É de 

responsabilidade de cada colaborador das empresas, qualquer que seja seu nível hierárquico, 

relatar quaisquer casos de violação do Código de Ética. 

Da Relação de Confiança 

Das Considerações Finais 

http://www.co2zero.eco.br/
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Termo de Compromisso com o Código de Ética 

 

Este Termo de Compromisso fornece mais detalhes ao prover indicações específicas de 

comportamento para prover suporte ao Código de Ética. Não são objetivos que devem ser 

buscados; são regras que nenhum profissional verdadeiro violará. As seguintes normas se 

destinam aos princípios aplicáveis à profissão. 

 
 

 
 

 
▪ Evitar conflito de interesses e informar sobre potenciais conflitos; 
▪ Proteger a privacidade e a confidencialidade das informações a mim confiadas; 
▪ Aceitar responsabilidade pelo trabalho que executo; 
▪ Nunca vou me envolver em hipótese alguma em nenhum esquema de corrupção ativa 

ou passivamente, serei justo, honesto e objetivo nos relacionamentos profissionais; 
▪ Suportar, respeitar e cumprir as Leis nacionais e internacionais pertinentes; 
▪ Fazer todos os esforços para garantir que possuo o conhecimento mais atual e que os 

conhecimentos especializados apropriados estarão disponíveis quando necessário; 
▪ Compartilhar meu conhecimento com outros e apresentar informações reais e objetivas 

da melhor forma possível; 
▪ Cooperar com os outros para alcançar o entendimento e para identificar problemas; 
▪ Proteger os interesses do INCT CO2 Zero e dos meus clientes durante todo o tempo; 
▪ Adotar ações apropriadas com relação a qualquer prática ilegal e não ética; 
▪ Somente acusar qualquer pessoa quando houver fundamentos razoáveis para acreditar 

na verdade das alegações e sem considerar interesses pessoais; 
▪ Não utilizar conhecimento de natureza confidencial ou pessoal de forma não autorizada 

ou para benefício próprio e de terceiros; 
▪ Nunca deturpar ou reter informações que sejam pertinentes a um problema ou 

situações de interesse público, nem permitir que tais informações permaneçam 
incontestadas; 

▪ Não tirar vantagem da falta de conhecimento ou da falta de experiência dos outros; 
▪ Não utilizar ou aceitar créditos pelo trabalho de outros sem o conhecimento e 

autorização específicos; 
▪ Não abusar da autoridade a mim confiada. 

 
 

Os membros que integram o quadro de colaboradores do Instituto Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação CO2 Zero, como membro efetivo, funcionário ou voluntário, 

permanentes ou temporários, com qualquer tipo de vínculo, em qualquer nível da organização, 

comprometem-se a conduzir suas atribuições e responsabilidades com elevados padrões 

profissionais, considerando a ética, a honestidade, a dignidade, a veracidade, a exatidão, a 

imparcialidade, a disciplina e o sigilo, contribuindo para o aumento do prestígio da instituição e 

de sua credibilidade perante todas as partes interessadas. 

............................................................................................................. 

 

 Comprometo-me com  as seguintes formas de conduta:  

http://www.co2zero.eco.br/
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1. Comprometimento: A perenidade e o crescimento sustentável decorrem dos compromissos 

assumidos por todos com os nossos valores e políticas, no cumprimento da nossa missão e na 

busca da nossa visão. 

............................................................................................................. 

 

2. Excelência: Deve estar presente em todas as nossas atitudes e ações, com disposição de 

fazer bem, em espírito e em verdade, promovendo a melhoria contínua, a inovação e o 

aprendizado. Contribuindo para a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, 

convicções e atitudes que acentuem a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da 

organização e dos colaboradores. 

............................................................................................................. 

3. Integridade: A atitude ética e transparente perante todos os públicos com os quais nos 

relacionamos é fundamental para manter a credibilidade conquistada. 

............................................................................................................. 

4. Respeito: Promover um ambiente em que todos desenvolvam suas atividades com alegria, 

espontaneidade e segurança, respeitando a diversidade de gênero, raça e cor, cultura, religião, 

crenças e opiniões, mantendo um clima organizacional saudável. Levar em conta a motivação 

do outro, entender todos os pontos de vista envolvidos. Ouvir opiniões, construir consensos. 

............................................................................................................. 

5. Responsabilidade: Contribuir com o desenvolvimento social, tendo a consciência e atitude 

positiva em relação ao quanto as suas ações impactam no seu ambiente de atuação. 

 

Reconheço e li, entendi e defenderei o Código de Ética profissional do INCT CO2 Zero e 

concordo plenamente com este termo de compromisso e padrões de conduta. 

 

Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. 
 
 
Eu Marcus Andrey Vasconcellos declaro que li o Estatuto e o Código de Ética da instituição, 
declaro que concordo com ambos documentos e me comprometo a defender publicamente e 
incondicionalmente este Código de Ética e a Política Anticorrupção contida nele em todas as 
relações com os stakeholders do INCT, manter a Confidencialidade das Informações e não 
participar de nenhum ato de corrupção, extorção, propina ou lavagem de dinheiro de nenhuma 
espécie, quer seja ativa ou passivamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marcus Andrey Vasconcellos 
Associado nº 0001 

http://www.co2zero.eco.br/
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