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INTRODUÇÃO
A missão da Tecton Engenharia é oferecer as melhores soluções de engenharia para os seus
clientes, respeitando as principais orientações éticas para a condução dos nossos negócios. Este
código de Ética deve ser praticado por todos os nossos colaboradores e transmitidos a todos
que compõe a Tecton Engenharia.
Para tanto a Tecton Engenharia, tem a condução das suas atividades baseados no conjunto de
valores que refletem elevados padrões éticos e morais:
•
•
•
•
•

Ética e Confiança
Qualidade
Inovação e Criatividade
Visão otimista do futuro
Foco no cliente, economia, segurança e durabilidade

VALORES
ÉTICA E CONFIANÇA
No seu relacionamento com clientes a TECTON valoriza um comportamento ético, de respeito e confiança
mútua. Toda a sua equipe é estimulada a seguir esta política.
QUALIDADE
Os profissionais da TECTON têm compromisso com a qualidade. Existe uma política de qualidade implantada
e todos os documentos são produzidos de acordo com as normas da ABNT e com os objetivos das normas
ISO série 9000.
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
O ambiente de trabalho na empresa é informal, os profissionais se relacionam de igual para igual e há
poucos níveis hierárquicos, o que reduz a burocracia e cria um clima de estímulo à criatividade.
Os profissionais são estimulados a apresentar novas soluções e a exercer a sua criatividade de forma ampla,
de modo a atender às necessidades dos clientes, oferecendo as melhores opções disponíveis.

VISÃO OTIMISTA DO FUTURO
A TECTON tem uma visão otimista do futuro. A TECTON acredita na capacidade de criação e de adaptação de
seus profissionais aos novos desafios da sociedade do conhecimento.
A TECTON acredita que uma postura otimista em relação ao futuro e no seu relacionamento com os Clientes
e Parceiros resulta numa forma de trabalho com mais realização profissional e que o otimismo transmitido a
eles retorna na forma de estímulos e encorajamentos para a preparação de projetos ainda melhores.
FOCO NO CLIENTE, ECONOMIA, SEGURANÇA E DURABILIDADE
A equipe da TECTON trabalha com o objetivo permanente de obter as construções mais econômicas
possíveis dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Cliente.
A economia só é ótima quando a construção é também segura e durável. As construções projetadas pela
TECTON são para durar.

REGRAS DE CONDUTA E ÉTICA
1. Realizar as atividades de acordo com este Código;
2. Manter um comportamento profissional de respeito mútuo, confiança, honestidade e colaboração com os
demais colegas de trabalho;
3. Atuar com imparcialidade, honestidade, respeito e transparência na relação com administradores,
empregados, fornecedores e clientes;
4. Atuar de acordo com todas as leis aplicáveis, inclusive as de anticorrupção que se aplicam às operações da
Tecton Engenharia;
5. Conservar e manter o patrimônio da Tecton Engenharia, como instalações, equipamentos e materiais,
utilizando-os apenas para os fins a que se destinam;
6. Zelar e preservar a boa reputação, a imagem e a boa relação da empresa com seus clientes, parceiros,
colaboradores externos, profissionais que atuam no meio técnico e o público em geral, no que tange ao
exercício das suas atividades regulares;

7. Assegurar que as comunicações e informações estejam de acordo com as políticas e procedimentos da
Tecton Engenharia e com a legislação aplicável;

8. Não estabelecer relações comerciais com empresas ou indivíduos que não observem padrões éticos,
compatíveis com os da Tecton Engenharia, bem como as práticas de anticorrupção adotadas pela Tecton
Engenharia;
9. Não realizar a divulgação de qualquer informação ou estratégia confidencial a que tiver acesso, mesmo na
condição de terceiro, inclusive se deixar de ter vínculo com a Tecton Engenharia, bem como manter
confidencialidade sobre as informações privilegiadas da Tecton Engenharia;
10. Operar com responsabilidade social e com respeito à dignidade humana;
11. Atuar nas redes sociais respeitando este Código de Conduta e Ética e os valores da Tecton Engenharia.

São condutas intoleráveis e sujeitas a medidas disciplinares:
1. Utilização do cargo visando obter vantagens pessoais, facilidades ou qualquer outra forma de
favorecimento ou benefício pessoal ilegítimo, ou para terceiros de suas relações;
2. Discriminação em função de etnia, origem, gênero, orientação sexual, crença religiosa, condição de
sindicalização, convicção política, ideológica, classe social, condição de portador de deficiência, estado civil
ou idade;

3. Assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual, provocando o constrangimento alheio;
4. Tratamento privilegiado a qualquer cliente ou fornecedor em desacordo com as políticas e normas da
Tecton Engenharia;
5. Oferecer ou receber presentes em desacordo com as políticas e normas da Tecton Engenharia e como
meio de exercer influência indevida, ou obter ganho pessoal ou prêmio para si ou para terceiros;

6. Realizar doações ou contribuições sociais em nome da Tecton Engenharia em desconformidade com suas
políticas e normas ou sem a obtenção da autorização interna necessária;
7. Ofertar, pagar, prometer ou autorizar um benefício pessoal, direta ou indiretamente, a qualquer
Funcionário de Governo;
8. Contratar parentes para posições em que haja subordinação direta ou indireta ou possível conflito de
interesses próprios com os interesses da Tecton Engenharia;
9. Uso de drogas psicoativas ilegais em quaisquer das dependências da Tecton Engenharia;
10. Adulterar os números ou a caracterização contábil de itens que venham a refletir nos relatórios
gerenciais ou nas demonstrações financeiras da Tecton Engenharia.

Disposições gerais

Situações que caracterizem violação ou descumprimento deste Código
devem ser imediatamente comunicadas aos canais de comunicação da
empresa.
Tais violações aos dispositivos constantes deste Código, às normas e às
orientações disciplinares da Tecton Engenharia provocarão a tomada
das medidas de punição cabíveis, por parte da direção da Tecton
Engenharia, inclusive no que tange à comunicação destas violações às
autoridades públicas competentes, se for o caso.

Anexo 1
Termo de Recebimento e Compromisso com o Código de Ética e
Conduta da Tecton Engenharia
Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta da Tecton Engenharia e estou ciente de seu conteúdo e da sua
importância para o exercício de todas as atividades da empresa. A assinatura do presente Termo, anexo ao referido
Código, é manifestação de minha livre concordância e do meu compromisso em cumpri-lo integralmente

Local

Dia

Nome:

(Assinatura)

Mês

Ano

