BIOCIENCIA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Carta Social e de Ética
A BIOCIÊNCIA não pressupõe que seu êxito advém, unicamente, da qualidade dos
serviços que oferece. E sim reputa que referido triunfo está atrelado à confiabilidade. Por
conseguinte, incumbe-se do indispensável comprometimento relativamente à ética e à
transparência, haja vista serem a junção do discurso e da ação no desempenho de seus
propósitos.
A BIOCIÊNCIA reconhece a importância do investimento contínuo no aperfeiçoamento
de uma cultura eticamente consciente. Com isso, direciona suas ações para a
materialização de gestão corporativa integrada, participativa, proba, íntegra e socialmente
responsável, no intuito de externar essas aludidas práticas a seus clientes por meio da
qualidade e efetividade dos serviços prestados.
Nesse sentido, a BIOCIÊNCIA manifesta o presente conjunto de princípios de atuação
profissional e normas de conduta empresarial elencados a seguir:

Compromisso com direitos humanos fundamentais
A BIOCIÊNCIA contrata seus colaboradores com base em suas aptidões para
desempenharem funções laborais cabíveis. Dessa maneira, não faz qualquer diferenciação
em seu recrutamento, desenvolvimento de suas competências e carreiras, bem como nos
relacionamentos

internos.

Assegura, também, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e a liberdade
de associação.
Mostra-se contrária a todas as formas de discriminação ou assédio no local de trabalho,
em que a primeira é entendida como qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada
em motivos racistas, antissemitas ou outros referentes à ideologia, religião ou crenças,
situação familiar, pertença a uma etnia, raça ou nação, origem nacional, sexo, orientação
ou identidade sexual, gênero, doença ou deficiência, classe social, idade, estado civil ou
filiação partidária.
Aliás, proíbe qualquer comportamento tendente a criar um ambiente de trabalho
intimidativo, hostil, ofensivo ou degradante para os direitos pessoais dos seus
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colaboradores, visto que os trata de maneira justa, respeitando sempre as leis laborais
aplicáveis, sobretudo no que concerne ao salário mínimo, às horas extraordinárias e aos
benefícios sociais. Assim, busca promover a diversidade e o respeito mútuo, bem como
proibir a utilização de castigos corporais, mentais, coerção física ou abuso verbal.
Além disso, a BIOCIÊNCIA propicia a seus colaboradores condições de trabalho e de
segurança conforme os diplomas legais, os acordos coletivos de trabalho ou o contrato
individual aplicável. Adota as diretrizes expressas nas convenções da Organização
Internacional do Trabalho no que tange à proteção dos trabalhadores, à proibição de estar
envolvida ou apoiar a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, entendido como
aquele que é exigido a uma pessoa em situação de servidão ou sob ameaça, coação,
extorsão, violência física, psicológica ou trabalho escravo, tal como a retenção dos
documentos dos colaboradores ou a obrigação de fazerem depósitos como condição para
serem admitidos. Há, ainda, a adoção à vedação ao emprego de mão-de-obra infantil,
concebida como aquela que não atinge a idade mínima de acesso ao emprego consoante
o quadro legal nacional aplicável, em conformidade com as normas internacionalmente
aceitas, e que, em nenhum caso, pode ser inferior à idade de finalização da escolaridade
obrigatória prevista na legislação nacional própria.
Nessa toada, garante ambiente laboral oportuno, em virtude de cumprir as exigências de
segurança, saúde e higiene no trabalho previstas legalmente, em conformidade com as
normas internacionais. Além disso, promove práticas que respeitam o meio e encoraja
seus colaboradores a adotarem comportamentos que evitem o desperdício de energia e
dos recursos naturais, com o objetivo de atingir crescimento sustentável que respeite o
ambiente e os direitos das gerações futuras.

Compromisso com a legalidade e com a ética

A BIOCIÊNCIA respeita e atua de acordo com as leis e os regulamentos em vigor,
essencialmente os relacionados à anticorrupção. Instrui seus colaboradores a respeitaremnos, como também os que dizem respeito à concorrência, à propriedade intelectual, ao
trabalho e ao emprego, à segurança, à saúde e à proteção do meio ambiente.
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Compromete-se em atuar pautada na responsabilidade, honestidade, ética, transparência,
confiabilidade técnica e financeira, integridade na condução da negociação, e no respeito
com todos os públicos com os quais se relaciona, em virtude de a ética ser um de seus
valores fundamentais.
Portanto, possui política de tolerância zero perante qualquer forma ou gênero de
corrupção ou suborno no desenvolvimento de sua atividade empresarial. Dentre esses
atos, incluem-se a oferta ou promessa, direta ou indireta, de qualquer tipo de vantagem
imprópria ou qualquer instrumento para o seu encobrimento e para o tráfico de
influências.

Compromisso com a confidencialidade de informações

A BIOCIÊNCIA não consente com a execução de ações, condutas ou práticas que
suponham intromissão ilegítima ou violação de direitos ao segredo das comunicações, à
privacidade e à intimidade e à proteção das informações de carácter pessoal dos seus
colaboradores e clientes.
Desse modo, adota medidas de segurança adequadas e suficientes para evitar a alteração,
perda, tratamento ou acesso não autorizado de informação reservada e confidencial a que
tenha acesso. Igualmente, responsabiliza-se por proteger as informações confidenciais e
segredos comerciais de seus clientes e evitar a sua revelação aos concorrentes,
fornecedores e colaboradores que não tenham razão para obter tais informações.
Obriga-se a não divulgar a terceiros ou a membros da equipe não autorizados as
informações profissionais confidenciais a que tem acesso e a zelar para que a informação
que fornece e que é necessária à correta execução do trabalho seja exata, confiável e
compartilhada com as pessoas interessadas.

Compromisso com concorrência leal, saudável e justa

A BIOCIÊNCIA acorda em não executar qualquer conduta que restrinja a efetiva e real
concorrência de maneira sensível, estimule a alteração dos preços que resultarem da livre
competição mercantil e a troca de informações sensíveis entre concorrentes.
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Pactua também que, sob nenhuma circunstância, irá apropriar-se, descobrir, difundir,
divulgar, revelar, ceder ou utilizar qualquer informação não pública que possa vir a ser
considerada segredo comercial de um terceiro (seja concorrência ou não), mesmo que não
tenha participado na sua obtenção, mas cuja origem possa, razoavelmente, ser
considerada ilícita.
Compromisso com clientes
A BIOCIÊNCIA assente que dispõe de procedimentos adequados para avaliar e
selecionar parceiros de negócios com base em seu compromisso com a responsabilização
ética, social e ambiental e em seu envolvimento na exigência de aludido engajamento em
relação a eles.
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