
COMPORTAR-SE de maneira profissional e respeitosa
Na TNC, entendemos que a maneira como nos  
comportamos impulsiona o sucesso final de nossa 
missão. Fazemos o nosso melhor trabalho quando  
nos tratamos com respeito.

COMPROMETER-SE com a diversidade, agir com 
justiça e aproveitar as nossas diferenças
Nossas diferenças sustentam inovações e podem 
mostrar o melhor de nós. Nosso sucesso depende de 
nossa capacidade de aprender com os pontos fortes  
e as diferenças uns dos outros.

TER CONVERSAS de qualidade
Quando melhoramos a qualidade das conversas,  
melhoramos relacionamentos, inovações e resultados.

•    Integridade irreprochável

•    Respeito por pessoas, comunidades e culturas

•    Compromisso com a diversidade

•    Uma TNC

•    Resultados tangíveis e duradouros

Nossos valores moldam quem somos como organização 
e como nos comportamos como indivíduos.

O Código se aplica a toda a equipe, membros do  
conselho, conselheiros, doadores e voluntários da 
TNC em todos os programas, unidades de trabalho  
e afiliadas da TNC em todo o mundo. Ele é i 
mportante para todos e levamos violações a sério.

Esperamos que terceiros e parceiros com os quais 
fazemos negócios se comportem de maneira  
consistente com o nosso Código.

CUMPRIR leis e regulamentos aplicáveis e evitar 
fraudes, roubo e corrupção
Seguimos as leis e os regulamentos aplicáveis para 
garantir Integridade irreprochável.

SER BONS GESTORES de todos os recursos  
e do dinheiro de doadores
Utilizamos fundos públicos e privados, em qualquer 
forma, apenas para promover a missão da TNC.

MANTER A NOSSA PRÓPRIA SEGURANÇA  
e a de outras pessoas
Devido à natureza exclusiva de nosso trabalho na 
TNC, somos responsáveis por manter a nossa própria 
segurança e a de outras pessoas em uma grande 
variedade de atividades ao redor do mundo.

EVITAR conflitos de interesses
Na TNC, evitamos conflitos de interesses e situações 
que aparentem ser conflitos de interesses.

TER CUIDADO com redes sociais e declarações  
públicas relacionadas à TNC
É importante que falemos de maneira clara, precisa  
e transparente sobre a TNC, mas respeitando
nossas obrigações como funcionários para proteger 
informações.

PRESERVAR nosso status de instituição filantrópica
É nossa obrigação respeitar a privacidade da pessoa 
cujos dados pessoais processamos. Além disso,  
sempre devemos manter todas as informações  
confidenciais sobre nosso trabalho para a TNC  
em segurança.

MANTER A SEGURANÇA de informações confidenciais 
e respeitar a privacidade
It is our obligation to respect the privacy of the person 
whose personal data we process. Additionally,  
we must keep all confidential information about our 
work for TNC safe at all times.

PROTEGER a propriedade intelectual
Nossas propriedades intelectuais ajudam a definir  
nossa marca e quem somos como organização.  
É importante protegê-las.

PROTEGER ativos e usar sistemas de informação  
da TNC com responsabilidade
Como gestores da TNC, protegemos nossos ativos físicos, 
ativos financeiros e sistemas de tecnologia e informação.

RESPEITAR todas as comunidades 
Na TNC, a colaboração com comunidades de todo  
o mundo permite cumprir nossa missão.

RESPEITAR E APOIAR   
a promoção dos direitos humanos
Entendemos que nossos objetivos e missão nunca 
devem se tornar mais importantes que os direitos das 
pessoas que vivem nas comunidades que atendemos.

AGIR de maneira sustentável em nosso trabalho 
Garantir que operemos de maneira ecologicamente 
sustentável é uma parte importante da nossa missão 
de conservar as terras e águas das quais toda a  
vida depende.

Respeitamos uns aos outrosNós nos comprometemos com  
nossos valores

Compreendemos nossas expectativas  
e responsabilidades

Agimos com integridade Protegemos a TNC e a sua reputaçãoRespeite o mundo ao nosso redor

Nosso Código de conduta: Visão geral
Pessoas e natureza prosperam quando...

Sua Voz Importa
Estamos contando com você para fazer perguntas e denunciar  
preocupações sobre má conduta para que possamos trabalhar de  
forma a evitar danos aos nossos funcionários, à TNC e à  
nossa Missão.

Como faço uma denúncia?

Se for um funcionário e tiver dúvidas ou desejar denunciar uma preocupação sobre uma  
violação do nosso Código ou da lei, você pode entrar em contato com o seu gerente, outro 
supervisor da TNC, um membro da equipe de Ética e conformidade ou um membro da  
nossa equipe de RH.

Funcionários e terceiros podem entrar em contato com a equipe de Ética e conformidade, 24 
horas por dia, em diversos idiomas pelo site nature.org/tnchelpline e optar por fazer isso  
de forma anônima. 
 
O que acontece se alguém me retaliar por ter feito uma denúncia?

A TNC não tolera retaliação contra indivíduos que façam perguntas ou levantem  
preocupações quanto a violações do nosso Código ou da lei. É preciso ter coragem para se 
manifestar. Demonstramos compromisso com Nossos valores apoiando uns aos outros  
quando surgem preocupações e problemas.

Acesse nature.org/codeofconduct para ler nosso Código na íntegra.

Acesse nature.org/tnchelpline 24/7 para denunciar preocupações.
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