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“Acredite, incentive e 
realize!”

PROPÓSITO
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Desenvolver soluções de investimento social e con-
sultoria em Responsabilidade Social  para empresas, 
governos e organizações através da criação, capta-
ção e execução de projetos culturais, esportivos e 
ações sociais visando o desenvolvimento de pessoas 
e territórios. 

MISSÃO
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Ser referência em inovação e investimento social a 
partir do apoio a projetos que promovam o direito à 
cultura, esporte e cidadania. 

VISÃO



Respeito à diversidade humana

Compromisso com resultados 

Realizar com paixão 

Diálogo e conhecimento 

Inovação e Excelência 

Empoderamento feminino

Equidade de gênero

VALORES
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Este Código de Ética estará disponível para consulta 
de todos os funcionários a qualquer momento e 
pode ser incluído em todas as negociações e contra-
tos nos quais a empresa se envolver.

2. DIVULGAÇÃO

Atuação ética e íntegra é dever de todos os funcio-
nários e parceiros diretos.

3. COMPROMISSO

Este Código de Ética define a conduta esperada dos 
funcionários e da empresa em diversas situações, 
pautando suas ações na integridade e em valores 
humanísticos dentro do princípio da equidade e 
justiça.

1. APLICAÇÃO
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4. REGRAS E
RECOMENDAÇÕES

4.1. Ambiente de Trabalho

O ambiente no local de trabalho deve ser de respei-
to, ordem e harmonia, coibindo-se atos como o assé-
dio de qualquer natureza e discriminações quanto à 
raça, cor, religião, orientação sexual, status social, 
nacionalidade, idade, opção político-partidária ou 
qualquer tipo de incapacidade mental ou física. 
Todos os funcionários, estagiários e terceiros que atuam 
em nome da Rede Educare devem contribuir para a 
criação e preservação de um ambiente saudável. 
As dúvidas devem ser dirimidas junto aos gestores 
das áreas ou responsável direto.

4.1.2 Informações confidenciais

O uso de informações classificadas como confiden-
ciais sobre clientes e projetos devem ser 
exclusiva-mente para fins profissionais, sendo 
proibido utilizá-las em benefício próprio ou de 
terceiros.
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4.2. Cumprimento das Leis

Deve ser observado o cumprimento das leis e regula-
mentos aplicáveis às atividades da empresa em 
todos os níveis da administração pública e privada 
(federal, estadual e municipal). Os funcionários e 
terceiros que atuam em nome da Rede Educare 
devem repudiar qualquer prática de fraude ou 
corrupção.

4.3 Informações confidenciais

O uso de informações classificadas como confiden-
ciais sobre clientes e projetos devem ser exclusiva-
mente para fins profissionais, sendo proibido utilizá-
-las em benefício próprio ou de terceiros.

4.4 Compromisso com clientes e fornecedores 

Você tem responsabilidade direta na construção de 
um relacionamento sólido e duradouro com nossos 
Clientes.
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A escolha e contratação de fornecedores devem se 
basear em critérios técnicos, profissionais, éticos e 
de sustentabilidade visando melhores resultados 
para a empresa e a melhor execução do serviço.

Você deve repudiar e denunciar qualquer forma de 
suborno ou influência por parte de Cliente para favo-
recimento em negociações.

 4.5 Relacionamento Externo
      
Deve ser mantida a confidencialidade das informa-
ções estratégicas da empresa. Somente as pessoas 
autorizadas podem repassá-las a terceiros. Os 
funcionários e terceiros que atuam em nome da 
Rede Educare devem repudiar qualquer prática que 
possa ser direta ou indiretamente considerada 
suborno ou tentativa de suborno para obtenção de 
vantagem para si ou para terceiros em operações 
comerciais com uso dos recursos da empresa.
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 4.6 Responsabilidade Social

A Rede Educare não utilizará  mão-de-obra infantil e 
não adquire produtos ou serviços de fornecedores 
que sabidamente façam uso deste tipo de recurso.

Temos compromisso com práticas e iniciativas rele-
vantes para a equidade de gênero e o empodera-
mento das mulheres na cadeia de valor. 

Além do cumprimento da legislação ambiental apli-
cável, a Rede Educare promove o uso racional dos 
recursos naturais, a preservação do meio ambiente, a 
reciclagem e a redução de resíduos gerados nos pro-
cessos produtivos.

As penalidades aplicáveis ao descumprimento deste 
Código de Ética serão definidas de acordo coma a 
gravidade da ocorrência, podendo envolver adver-
tência, suspensão, rescisão contratual por justa causa 
ou outras medidas cabíveis conforme legislação 
vigente.
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