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De acordo com as diretrizes da Polí�ca do Sistema de Gestão 

Integrado da OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda., este Código de 

É�ca e Conduta apresenta obje�vamente as condutas que 

estão alinhadas com a Missão da Empresa.

Este Código foi desenvolvido para garan�r que os valores desta 

Organização sejam conhecidos e seguidos plenamente.

O Código de É�ca e Conduta estabelece regras e a�tudes a que 
estão comprome�dos todos os nossos Colaboradores.

Apresentação
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“A ama de leite do rei James I, da 
Inglaterra, pede-lhe que faça de seu filho 
um gentleman. Sua Majestade, então, 
esclarece: Posso fazer dele um conde, 
mas para que seja um gentleman ele 
mesmo terá de fazê-lo, pois precisará 
pensar, decidir e assim agir por sua 
própria vontade”. (Immanuel Kant; 
1724-1804)

A OIKOS foi fundada a par�r da intenção de criar uma empresa onde fosse 
muito agradável trabalhar. Que fosse um lugar onde cada colaborador 
pudesse aplicar seus conhecimentos, profissões e esforços para gerar 
produtos que os orgulhassem. Produtos que resultassem do prazer de 
encontrar amigos (pessoas leais, confiáveis e com obje�vos convergentes) 
e da sa�sfação de vencer desafios realizando projetos que fizessem 
diferença para o desenvolvimento do nosso País e, assim, contribuindo 
para um Mundo melhor. 

Foi a par�r desta intenção que adotamos o nome OIKOS (marca registrada 
no INPI desde 1985), palavra grega que significa o nosso “lar”, ou, mais 
ainda, iden�fica o ambiente natural que nos permite viver, definindo o 
nosso compromisso como Equipe. Todos os membros da equipe OIKOS 
têm o compromisso de dedicar o exercício de suas profissões para a 
geração de produtos excelentes que sa�sfaçam plenamente seus 
clientes e, através deles, contribuam significa�vamente com o 
desenvolvimento sustentável sob os pilares econômico e ambiental.
Ou, de forma concisa:

MISSÃO DA EQUIPE OIKOS

Gerar Produtos Excelentes para o Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental.

É neste mesmo sen�do que fica estabelecido o presente CÓDIGO DE 
ÉTICA E CONDUTA, por meio do qual todos os colaboradores da OIKOS 
firmam o compromisso adicional de pensar, decidir e agir avaliando, 
prévia e permanentemente, as consequências do cumprimento da 
Missão sobre terceiros, individual ou cole�vamente, sejam ou não 
humanos, buscando que os afetados o sejam sempre de modo posi�vo 
e, na completa impossibilidade, verificada a necessidade cole�va, os 
prejudicados sejam compensados da melhor forma possível.

Compromisso
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Obje�vo

O Código de É�ca e Conduta da OIKOS tem por obje�vo tornar 
transparente as diretrizes de um bom relacionamento – no âmbito da 
Empresa, da Comunidade e do Meio Ambiente - bem como, ressaltar a 
importância da Polí�ca de Gestão Integrada da Companhia.

Este Código de É�ca e Conduta é considerado de máxima importância 
para a Organização e deve  balizar as ações e o comportamento dos seus 
colaboradores, visando es�mular o crescimento e melhorar 
con�nuamente os relacionamentos estabelecidos. 

Abrangência

Este Código de É�ca e Conduta aplica-se a todos que integram o quadro 
funcional e gerencial da OIKOS e suas diretrizes devem ser u�lizadas na 
interação com todas as partes interessadas (stakeholders): 
colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores, comunidades, órgãos 
públicos, organizações privadas, além dos parceiros comerciais.

É dever de cada um exercer as suas a�vidades em consonância com este 
Código de É�ca e Conduta, ancorado no relacionamento interpessoal 
harmonioso, fundamentado no respeito, no profissionalismo, na 
hierarquia, na confiança mútua e na transparência.

Polí�ca de Relacionamento com as Partes Interessadas

A polí�ca de relacionamento estabelecida neste Código de É�ca e 
Conduta da OIKOS aborda questões prá�cas do dia a dia. Desta forma, ao 
seguir as diretrizes e as determinações deste Código, acredita-se que será 
efe�vado entre as Partes Interessadas elencadas, um relacionamento 
é�co, transparente e harmonioso.

Polí�ca de Relacionamento com os Colaboradores

A OIKOS mantém com seus colaboradores uma relação de confiança 
mútua, respeito às individualidades, transparência nas ações, lealdade 
nas a�tudes e constante busca pela valorização do profissional.

Dessa forma, é obrigação de todos os colaboradores evitarem conflitos 
entre interesses próprios e os da Empresa, nos seus relacionamentos com 
outros colaboradores, com acionistas, clientes, fornecedores, 
comunidade, órgãos públicos, organizações privadas e parceiros 
comerciais. 
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Prestação de Serviços a Outras Empresas

É vedado ao colaborador trabalhar, prestar serviços ou ter par�cipação 
em empresas relacionadas ao mesmo ramo de atuação da OIKOS, ou 
cujos interesses possam ser conflitantes com os da mesma, a não ser que 
seja do conhecimento e sob a autorização prévia da Alta Direção.

Os colaboradores que por ventura vierem a ter a oportunidade de prestar 
serviços terceirizados a outras organizações deverão informar o fato ao 
Setor de Recursos Humanos (RH) da OIKOS e aguardar orientação sobre o 
tema antes de iniciar a prestação de serviços.

Uso dos Sistemas Eletrônicos de Informação

A OIKOS permite a u�lização moderada, para fins pessoais, dos sistemas 
eletrônicos de informação Home-Banking e Skype, e veta, 
terminantemente, a u�lização de sites de relacionamento pessoal, de 
jogos e vídeos, os quais, notadamente, prejudicam o desenvolvimento do 
trabalho. Também não são permi�das mensagens obscenas, correntes de 
arrecadações de recursos e outras de natureza semelhantes.

Além disso, o colaborador não deve possibilitar o acesso de pessoas não 
autorizadas aos sistemas informa�zados da OIKOS por meio de u�lização 
de sua senha pessoal. 

Uso de Materiais, Instalações, Máquinas e Equipamentos

Os materiais, instalações, equipamentos e máquinas de propriedade da 
OIKOS devem ser u�lizados pelos colaboradores apenas para fins de 
trabalho e de interesse da Companhia. Em casos excepcionais, seu uso 
deverá ser solicitado ao Coordenador do Contrato e comunicado ao Setor 
de RH por escrito.
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A Empresa oferece as mesmas oportunidades de crescimento para todos 
os colaboradores, repudiando qualquer �po de discriminação, seja 
rela�va a cor, raça, credo, idade, ascendência, gênero, sexo e/ou 
orientação sexual.

Nenhuma decisão que afete a carreira de um ou mais colaboradores pode 
ser tomada em função de preferências, vínculos pessoais ou interesses 
alheios à OIKOS. Assim, qualquer pessoa pode par�cipar de forma 
igualitária em quaisquer processos, sejam eles de recrutamento, seleção, 
treinamento, promoção ou transferência.

A Companhia entende ainda ser incompa�vel com um ambiente de 
trabalho saudável e harmonioso, qualquer �po de ofensa, difamação, 
restrição à liberdade de expressão, a�tudes de exploração, bem como 
assédio e danos morais, ou favorecimento pessoal.

A contratação de parentes de colaboradores pode ser considerada, desde 
que os mesmos sejam avaliados e concorram às oportunidades de 
emprego em condições semelhantes às de outros candidatos. Não é 
aconselhável a contratação de parentes de primeiro grau na mesma área 
de trabalho, nem a relação Chefe-Subordinado entre pessoas com laços 
familiares, no quadro funcional da Empresa.

Foco em Resultado

O comprome�mento com os resultados, aliado às oportunidades geradas 
pela Empresa é o que forma a base para o estabelecimento de um 
ambiente adequado de desenvolvimento pessoal e profissional.

O colaborador deve responder por prejuízos causados à Empresa, seja por 
dolo, culpa, negligência, imperícia ou imprudência, quando caracterizada 
sua responsabilidade por: sonegação de valores e objetos confiados, 
danos e avarias em materiais, bens e equipamento sob sua guarda ou 
sujeito a sua fiscalização e/ou por erro doloso de cálculo contra a 
empresa.

A�tudes Discriminatórias
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Somente mediante expressa autorização da Alta Direção, os 
colaboradores poderão falar à imprensa (rádio, televisão, jornal, etc.), 
sobre quaisquer informações rela�vas à OIKOS e, principalmente, as 
rela�vas aos seus clientes e/ou aos serviços entre eles acordados. 
Também é vetado ao colaborador divulgar aos fornecedores, aos meios 
de comunicação, à concorrência e/ou a quaisquer outras partes, qualquer 
�po de informação privilegiada a que tenha acesso, havendo ou não 
obtenção de bene�cio pessoal ou de outrem.

Assuntos de caráter sigiloso ou acerca de procedimentos u�lizados na 
organização devem ser restritos ao ambiente interno, evitando-se 
comentários externos que possam comprometer a imagem e os 
resultados da empresa.

Polí�ca de Relacionamento com a Hierarquia

O relacionamento hierárquico deve privilegiar o respeito mútuo, a clareza 
na comunicação, o saber ouvir, o comprome�mento e a par�lha de 
obje�vos individuais e cole�vos.

Os líderes devem estar abertos às ideias que sejam apresentadas pelos 
subordinados. Por ideias, entendem-se as contribuições posi�vas aos 
processos ou aos ambientes da OIKOS. Independentemente de seu 
julgamento sobre a ideia apresentada, o líder deve comunicar ao seu 
superior imediato e prover o retorno sobre a recep�vidade da ideia, com 
sa�sfação e com brevidade.

Relacionamento com o Público Externo

É permi�do aos colaboradores da OIKOS o recebimento de presentes 
e/ou serviços de outras partes, desde que sejam de valor simbólico: valor 
não superior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo tal �po de 
ocorrência ser informada de imediato ao Setor de RH para registro e 
classificação. Da mesma forma, a OIKOS permite que seus colaboradores 
ofereçam material ins�tucional ao público externo, para fins de 
relacionamento, desde que seja feita a solicitação ao Setor de RH, que 
providenciará o aval da Alta Direção.

Não é permi�do aos colaboradores aceitarem do público externo o 
pagamento de quaisquer despesas de viagens, hospedagens ou 
a�vidades de entretenimento. As exceções, caracterizadas por convites 
para eventos que sejam de interesse da OIKOS, devem ser encaminhadas 
à Alta Direção para aprovação.

Divulgação de Informações
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Não é permi�da a ingestão ou porte de drogas ilícitas nas dependências 
da empresa e à permanência no ambiente de trabalho em estado alterado 
pelo uso dessas substâncias, as quais podem afetar a segurança e/ou o 
desempenho dos demais colaboradores.

Nenhuma espécie de arma é permi�da nas instalações da empresa, salvo 
aquelas u�lizadas por profissionais expressamente autorizados.

Polí�ca de Patrocínio e Doações

A OIKOS incen�va e apoia projetos que envolvam pessoas �sicas e/ou 
jurídicas, idôneas, e que estejam comprome�das com a responsabilidade 
social e fiscal.

Caracterizam-se como patrocínios todas as ações de apoio à projetos ou 
eventos sociais, assistenciais, culturais e mercadológicos, realizados pela 
Empresa, que estejam integradas aos interesses ins�tucionais e 
estratégicos, que valorizem a imagem corpora�va, reconheçam e 
incen�vem talentos e levem em conta os bene�cios gerados para a 
comunidade.

Qualquer solicitação de patrocínio, seja através de produtos, de dinheiro 
ou realização de eventos, deve ser encaminhado ao Setor de RH, que o 
conduzirá para a análise da Diretoria Execu�va da OIKOS.

Polí�ca de Relacionamento com o Patrimônio

Todo colaborador deve zelar pelo patrimônio da Empresa, atuando, 
principalmente de forma a combater o desperdício. É obrigação de todos 
estarem a par dos cuidados específicos que se deve ter com os 
equipamentos disponibilizados para o trabalho, além de estar atentos à 
manutenção preven�va dos mesmos.

O patrimônio da OIKOS des�na-se ao uso exclusivamente profissional, 
salvo quando por autorização expressa da Alta Direção.

É dever de cada Unidade de Gestão da OIKOS (Matriz e Filial) gerenciar a 
aquisição, a u�lização e a transferência dos seus bens, envolvendo 
sempre o Setor de Controle, Administração e Documentação. Somente 
haverá compra ou venda de bens com a aprovação da Alta Direção.

Não é permi�da a venda de a�vos imobilizados (máquinas, 
equipamentos, móveis, utensílios) da OIKOS à colaboradores, salvo em 
situações excepcionais que sejam aprovadas pela Alta Direção.

Uso de drogas e porte de armas
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A responsabilidade social da OIKOS e de seus colaboradores é exercida 
por meio de ações na comunidade na qual está inserida. Os colaboradores 
da OIKOS devem empenhar-se para estabelecer um bom relacionamento 
com a comunidade e estar abertos para receber e analisar eventuais 
demandas oriundas da mesma.

Não devem ser adotadas prá�cas comunitárias que venham beneficiar 
interesses pessoais de administradores, de colaboradores da OIKOS ou de 
polí�cos, em detrimento dos interesses ins�tucionais.

A Empresa preserva e respeita o meio ambiente, além de cumprir as 
exigências legais, agindo de forma a prevenir e reduzir os impactos 
ambientais, melhorar os seus processos e aplicar tecnologias adequadas à 
manutenção e preservação da flora e da fauna.

Polí�ca de Relacionamento com Acionistas, Órgãos 
Públicos, Organizações Privadas e com Parceiros Comerciais

A OIKOS respeita a legislação e as autoridades de todas as instâncias de 
governo. O relacionamento da Empresa com seus acionistas, órgãos 
públicos, organizações privadas e com parceiros comerciais, deve se 
basear na comunicação precisa e transparente, disponibilizando 
informações relevantes, que lhes permitam acompanhar as a�vidades da 
Empresa.

A OIKOS está comprome�da com a u�lização dos recursos financeiros de 
forma segura e rentável para os acionistas.

Polí�ca de Relacionamento com Fornecedores

Os fornecedores da OIKOS devem ser avaliados por meio de critérios 
claros e obje�vos, agindo de maneira compa�vel com os valores da 
Empresa e com os princípios deste Código de É�ca e Conduta. Assim, toda 
decisão deve ter sustentação técnica e econômica, não sendo permi�do 
favorecimento de nenhuma natureza.

Além disso, o relacionamento com os fornecedores deverá ser conduzido 
de forma é�ca e respeitosa, não sendo tolerada qualquer vantagem 
pessoal ob�da por colaboradores da OIKOS perante os fornecedores ou 
que possa ter influência na decisão de Aquisições/Compras.

Polí�ca de Relacionamento com as Comunidades
e com o Meio Ambiente
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A OIKOS e seus colaboradores atenderão seus clientes pautados no 
respeito aos seus direitos, observando a missão, a visão e os valores da 
Empresa, e prestando informações de forma clara, rápida e precisa, com 
igualdade de tratamento e sem dis�nções.

É dever de todos os colaboradores atender os clientes da OIKOS com 
cortesia, presteza e eficiência, com a intenção de conhecer as suas 
necessidades, buscar a sua sa�sfação e promover um relacionamento 
mutuamente proveitoso e duradouro.

Polí�ca do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho)

A OIKOS se compromete a buscar con�nuamente o aperfeiçoamento de 
forma sustentável, seus produtos e serviços para atender as necessidades 
de seus clientes e partes interessadas, conquistando seu respeito, 
fidelidade e confiabilidade através das seguintes prá�cas:

• A excelência técnica e melhoria con�nua dos produtos OIKOS;

• Uso sustentável de insumos materiais e energé�cos
em suas a�vidades;

• Atendimento à legislação e outros requisitos relacionados
ao meio ambiente, segurança e saúde e aos requisitos 
contratuais aplicáveis às suas a�vidades e serviços;

• Aquisição preferencial de produtos e contratação de 
fornecedores ambiental e socialmente responsáveis;

• Promoção da é�ca e do desenvolvimento sustentável;

• Redução dos riscos na realização das a�vidades para 
prevenção de lesões e doenças;

• Minimizando impactos ambientais através do
gerenciamento dos resíduos e da poluição;

• Sa�sfação dos clientes e partes interessadas com
Projetos de Engenharia Consul�va, Gerenciamento
Ambiental e Estudos Socioambientais.

Polí�ca de Relacionamento com Clientes
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Não é permi�do aos integrantes do corpo técnico da OIKOS a alteração de 
projetos e/ou de especificações técnicas, a alteração de resultados de 
ensaios, de produtos e de relatórios técnicos, que coloquem em risco a 
idoneidade técnica da Empresa e de seus Diretores, assim como, 
quaisquer prá�cas de atos lesivos à Administração Pública, incluindo, mas 
não se limitando, aos atos previstos no ar�go 5º da Lei 12.846/2013.

Papéis e Responsabilidades

A OIKOS não u�liza mão de obra infan�l e não adquire produtos ou 
serviços de fornecedores que sabidamente façam uso deste �po de 
recurso. Compete a todas as pessoas que fazem parte do contexto da 
OIKOS o cumprimento deste Código de É�ca e Conduta, bem como fazer 
cumprir as regras através do exemplo posi�vo.

Os colaboradores podem esclarecer suas dúvidas a qualquer momento 
com o Setor de RH e/ou com a chefia imediata. Além disso, é dever 
comunicar e encaminhar ao Comitê de É�ca (e�ca@oikos.com.br), todo 
caso de não cumprimento deste Código por parte de qualquer 
colaborador da empresa, para que seja devidamente analisado.

Aspectos Finais

É importante destacar que o Código de É�ca e Conduta da OIKOS foi 
elaborado para orientar o relacionamento entre todos aqueles que fazem 
parte da Empresa (colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores, 
comunidade, órgãos públicos, organizações privadas e parceiros 
comerciais).

Cabe aos líderes da OIKOS, em todos os níveis, garan�r que seus 
subordinados e contratados conheçam e apliquem os preceitos deste 
Código. Eles devem ser exemplos de conduta a serem seguidos na 
Empresa.

Sugestões de melhorias a este Código devem ser encaminhadas para a 
OIKOS, através do e-mail: oikos@oikos.com.br

Cabe ao Setor de RH, juntamente com o Comitê de É�ca, a análise das 
sugestões e à Diretoria a determinação de sua per�nência, e autorização 
para inclusão numa edição de atualização dos Códigos de É�ca e Conduta 
e de Compliance da OIKOS.

Postura no Desenvolvimento de Trabalhos Técnicos
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OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA  •  CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Declaro ter recebido, estar ciente e de acordo com as informações e orientações con�das no 
Código de É�ca e Conduta da empresa OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda., comprometendo-me a 
cumprir e a zelar pela observância de todas as suas regras, princípios e recomendações.

___________________________________________________

Local e Data

___________________________________________________

Assinatura

___________________________________________________

Nome Completo

___________________________________________________

Matrícula

___________________________________________________

Nome da Empresa Terceirizada e CNPJ (se for o caso)

___________________________________________________

Responsável pela Empresa Terceirizada (se for o caso)

Este termo deve ser encaminhado ao Setor de Recursos Humanos da
OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda.

Termo de Compromisso
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