
 

Código de Conduta PPA 
 

  
  

1.                   APRESENTAÇÃO 

 

A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) – liderada e formada por empresas, instituições sem fins 

lucrativos e organizações associativas empresariais que entendem seu papel fundamental na promoção 

da conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável da Amazônia –  institui o presente 

Código de Conduta, que deverá ser cumprido pelos signatários da Plataforma, seus parceiros 

estratégicos, colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores na execução de suas atividades, 

rigorosamente pautadas em ações éticas, eficazes e transparentes. 

 

Este Código estabelece princípios e regras que, após aprovados pelo Comitê de Governança, são de 

observância obrigatória aos signatários da Carta de Compromisso. Este código poderá ser atualizado na 

medida que os membros do PPA considerem esta ação relevante, requerendo para tal aprovação do 

Comitê de Governança. 

 

Entende-se por Amazônia a Amazônia brasileira legal, ou seja, o conjunto dos nove estados que têm o 

bioma Amazônia em seus territórios e águas continentais, a saber, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

  

2.                   VALORES E COMPROMISSOS 

 

A atuação da PPA será pautada por seus valores: 
 

Confiança: A Plataforma deve operar como um espaço de confiança entre seus membros, de forma a 

favorecer soluções conjuntas e benéficas para todos. Isso implica uma estrutura de governança 

democrática, representativa e com espírito colaborativo. 

 

Transparência: A transparência deve permear todas as tomadas de decisão e posicionamentos da PPA, 

de forma que os membros estejam plenamente informados e capacitados a participar da mesma. Ainda, 

a plataforma deve seguir os padrões de transparência com o público externo de forma a garantir sua 

idoneidade e confiança. 

 

Parceria: A Plataforma se mantém aberta a novos membros que possam contribuir com a efetivação dos 

objetivos e busquem expandir conexões e parcerias, dialogando em um trabalho conjunto para a 

solução de problemas na Amazônia. 
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Rigor Científico: A atuação da Plataforma deve ser pautada pelo rigor científico, de modo a aperfeiçoar a 

alocação de recursos em iniciativas com comprovada viabilidade técnica, alto potencial de eficácia e 

eficiência financeira e alto impacto socioambiental. Para tanto, a PPA promoverá o diálogo com 

organizações e especialistas em suas diferentes áreas de atuação. 

 

Dinamicidade: A Plataforma deve responder às demandas de seus membros e da sociedade amazônica 

em particular, e da sociedade brasileira em geral, de forma ágil e competente. Essas demandas podem 

mudar periodicamente e, portanto, a PPA deve manter uma agenda de trabalho atual e inovadora. 

 

Prestação de contas: Os membros da Plataforma devem garantir suas responsabilidades social e 

ambiental perante uns aos outros e frente à sociedade sobre seus negócios, compromissos e ações para 

o bem-estar social e a conservação ambiental da Amazônia. 

 

Conformidade com Leis e Regulamentos:  A PPA obedece a todas as leis, regras e regulamentos do 

Brasil e os acordos internacionais firmados pelo governo federal. 

  

3.                   DIREITOS 

 

A todos os membros signatários, é permitido: 

I. participar e votar na Assembleia Geral; 

II. participar ativamente em um ou mais grupos temáticos, de acordo com seu interesse; 

III. participar de eventos e demais ações promovidas pelas diferentes instâncias da PPA; 

IV. a empresas privadas e associações empresariais, é permitido também ocupar mandato rotativo no 

Comitê de Governança e outras instâncias de liderança na PPA 

  

4.                   DEVERES 

 

Espera-se que as atividades da PPA: 

● Obedeçam às boas práticas e à legislação local e, quando aplicável, padrões e certificações; 

● Proporcionem benefícios substanciais, mensuráveis e positivos às pessoas, comunidades e ao 

meio ambiente; 

● Contribuam para a conservação da biodiversidade, para a manutenção dos diferentes 

ecossistemas e seus habitats naturais;  

● Contribuam com o bem estar e desenvolvimento socioeconômico das comunidades e povos 

locais da Amazônia,apoiando suas capacidades, autonomia e independência, e 

● Baseiem-se em altos padrões éticos e operem de forma transparente. 
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Conduta ética esperada dos colaboradores da Plataforma Parceiros pela Amazônia 

 

Os colaboradores deverão agir de boa fé na condução das atividades da Plataforma e no seu 

relacionamento com parceiros estratégicos, os públicos internos e externos, prestadores de serviços, 

fornecedores, representantes do Poder Público e membros da sociedade em que interagem. As 

instituições executoras, apoiadoras e/ou parceiras da PPA têm o dever de exigir e zelar que os seus 

colaboradores e prestadores de serviços mantenham as seguintes posturas: 

● Não buscar ou praticar atos movidos por interesse meramente pessoal, em especial aqueles que 

estejam em conflito com os interesses da Plataforma Parceiros pela Amazônia, suas instituições 

executoras, apoiadoras e parceiras, bem como os que afrontem as normas legais vigentes; 

● Abster-se de oferecer ou receber pagamentos, favores, presentes ou outros estímulos e 

vantagens de natureza imprópria, indevida ou ilegal a quem quer que seja, em benefício próprio 

ou das instituições, em razão do cargo ou função que ocupem; 

● Assegurar que todas as transações financeiras estejam adequadamente registradas na 

contabilidade de suas instituições, pautando-se sempre de acordo com os normativos, leis e 

princípios contábeis aceitos no Brasil e internacionalmente; 

● Evitar compromissos e relacionamentos que envolvam conflitos de interesse com as instituições 

executoras, apoiadores e/ou parceiras da Plataforma Parceiros pela Amazônia; 

● Evitar o envolvimento impróprio em atividades político partidárias, tais como o beneficiamento 

de candidatos a cargos públicos, doação irregular a campanhas políticas ou iniciativas similares, 

aliciamento de eleitores na condução das iniciativas e atividades da PPA; 

● Não oferecer ou fornecer qualquer coisa de valor direta ou indiretamente a qualquer 

representante do poder público, em qualquer esfera da administração pública, bem como para 

empresas privadas, para influenciar decisão, ato administrativo ou para induzir qualquer pessoa 

a desempenhar seus deveres de forma ilícita, desleal ou imprópria; 

● Não tolerar ou aceitar ocorrência de atos que se caracterizem como assédio, inclusive moral, a 

qualquer título, no ambiente de trabalho, ou fora, contra qualquer colaborador, prestador de 

serviço, fornecedor e/ou parceiro institucional; e, 

● Não praticar ou ser conivente com ato de preconceito, discriminação, ameaça, chantagem, falso 

testemunho, violência verbal, gestual ou física, humilhação, constrangimento, coação, assédio 

moral, político, religioso e sexual, ou qualquer outro ato contrário aos princípios e 

compromissos deste Código de Conduta. 

  

Conduta ética esperada das empresas, instituições sem fins lucrativos e associações empresariais 

membros da Plataforma Parceiros pela Amazônia 

 

Espera-se um envolvimento aberto e construtivo das organizações membro e parceiras, assim como dos 

programas e projetos que eventualmente receberem financiamento ou apoio da Plataforma. 

  

Para programas de aceleração e co-investimento, cada recipiente (empresa/startup) deverá: 
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● Cumprir com as leis ambientais, sociais e trabalhistas nacionais; 

● Sempre que possível, atender à Política e Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e 

Ambiental da IFC (Corporação Financeira Internacional); e, 

● Sempre que possível, garantir que as iniciativas tenham salvaguardas sociais, ambientais e de 

governança, seja para ação agroflorestais ou de manejo de recursos naturais ou de outra 

natureza, identifiquem indicadores e monitorem os impactos, bem como garantam a sua 

certificação em órgãos reconhecidos no âmbito internacional (ou específicos ao mercado em 

questão). 

  

Os projetos a receber investimento da Plataforma devem demonstrar que: 

● Estão em conformidade com as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

sobre trabalho infantil, trabalho forçado, igualdade, direitos de associação; 

● Têm um processo abrangente de envolvimento e consulta das partes interessadas, 

especialmente se estiver trabalhando em áreas públicas; 

● Garantem o consentimento livre, prévio e informado (Convenção OIT 169) caso os projetos 

afetem a terra sob o uso tradicional pelos povos indígenas e / ou povos quilombolas e povos e 

comunidades tradicionais dependentes de ambientes naturais e recursos aquáticos; afetem o 

acesso destes povos aos recursos; tenham acesso ou comercializem conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade, ou onde de outra forma exigido por meio de melhores práticas; 

● Têm consentimento informado dos proprietários de terras onde a posse ou propriedade da terra 

é relevante para um projeto; 

● Impulsionam a conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais, de habitats naturais e 

espécies silvestres de importância local e internacional, bem como aqueles listados como 

ameaçados ao nível local, nacional e internacional; 

● Não envolvam perdas de biodiversidade, nenhuma conversão ou drenagem de ecossistemas e 

habitats nativos, e nenhum impacto negativo na vida selvagem ou de ecossistemas de alto valor 

de conservação; 

● Proporcionam empregos e renda e, quando assalariados, que paguem salários dignos e 

compatíveis e com os benefícios sociais associados; 

● Têm um mecanismo de reclamações que permita que problemas, preocupações ou reclamações 

da força de trabalho, da comunidade e de outras partes interessadas sejam registradas e 

tratadas, com base na mediação independente, se necessário. 

  

5.                   VEDAÇÕES 

As atividades da PPA e quaisquer projetos nos quais a Plataforma opte por investir devem implementar 

uma política que proíba os funcionários ou colaboradores de qualquer natureza, de dar ou receber 

presentes, pagar ou receber propinas ou similares. Os fundos e as organizações nas quais a PPA investe 

devem estar atentos e não tolerar qualquer forma de corrupção e de lavagem de dinheiro ou 

financiamento de ações ilícitas como o terrorismo. 

É vedado aos signatários: 
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I. Desrespeitar os valores e compromissos previstos neste Código; 

II. Usar a denominação, a marca e o logotipo da PPA sem a devida autorização da Coordenação 

Executiva; 

III. Desenvolver atividades consideradas ilícitas pela legislação brasileira em vigor; 

IV. Praticar corrupção, ativa ou passiva; e, 

V.  Figurar no “Cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à 

de escravo” (lista suja do trabalho escravo, atualmente regulada pela Portaria 540/2004 do 

Ministério do Trabalho e Emprego). 

  

6.                   PENALIDADES APLICÁVEIS 

 

Este Código é de cumprimento obrigatório. Por isso, é importante que os membros da PPA saibam que 

condutas contrárias podem levar à aplicação de medidas disciplinares, que incluem o afastamento da 

empresa ou organização da Plataforma, sem prejuízo das responsabilizações legais cabíveis. Este Código 

não esgota todas as possíveis questões éticas relacionadas e, por isso, não restringe a PPA na aplicação 

de medidas disciplinares, que serão sempre orientadas pelo Comitê de Governança. 

 

O registro de uma denúncia ou pedido de esclarecimentos poderá ser feito diretamente à Coordenação 

Executiva ou Comitê de Governança por escrito. Sempre que a conduta de um membro for denunciada 

como infração a este Código e à Carta de Compromisso, o caso será avaliado pelo Comitê de Governança 

que poderá criar um comitê específico para o caso e adotar as medidas abaixo previstas, no prazo 

definido pelo Comitê de Governança conforme a gravidade do ato/fato: 

I. Propor advertência por escrito, no caso das condutas dos incisos I e II do Item 5 deste Código; 

II. Solicitar esclarecimento por escrito perante os membros do Fórum, no caso das condutas descritas 

nos incisos I, II, III, IV, e V do Item 5 deste Código; 

III. Propor suspensão de participação nas atividades da PPA, no caso das condutas descritas nos incisos 

III, IV e V do Item 6 deste Código; 

IV. Encaminhar proposta de exclusão ao Comitê de Governança, a ser deliberada na reunião seguinte, 

com suspensão prévia até decisão final, no caso das condutas descritas nos incisos III, IV, e V do 

Item 5 deste Código. 

Da decisão que decretar a exclusão do signatário caberá recurso, por escrito e com efeito suspensivo, à 

Coordenação Executiva, em prazo a ser definido pelo Comitê de Governança. 

A exclusão será considerada definitiva se o signatário excluído não apresentar recurso no prazo e 

condição acima descritos. 

O Comitê de Governança pautará todas as suas análises nos princípios constitucionais de presunção de 

inocência, devido processo legal, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, entre outros. 

 

 

  

7.                   DISPOSIÇÕES FINAIS 
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A participação na PPA não confere a seus membros reconhecimento ou validação de condutas pautadas 

em critérios de responsabilidade socioambiental no que concerne à atuação na Amazônia ou fora dela. 
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