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Introdução

Este documento teve sua primeira versão redigida em abril de 2020, como parte do
processo de formulação e formalização de políticas da Numerik para reafirmar seu
compromisso com sua missão, visão e valores, e com seus stakeholders1. As políticas aqui
reunidas se aplicam às duas entidades fiscais da Numerik, no Brasil e na Espanha.

O Código de Conduta serve, para os sócios e trabalhadores da empresa, como guia de
uma conduta comprometida com aquilo que acreditamos e com a contribuição que
queremos dar à sociedade e ao planeta.

Também foi formulado como um um Instrumento para que todos os stakeholders, -
clientes, fornecedores, colaboradores, comunidade, ONGs, governo e sociedade em geral
- saibam o que podem esperar de nossa conduta, e para indicar a necessidade de
correções de rota.

Princípios

Alguns princípios norteiam o entendimento e a prática das políticas.

- Seguimos as referências globais. Somos uma jovem organização. Seguimos o exemplo
de instituições thought leader em suas áreas como guia para nossas políticas. Registrar
estas referências ao longo do texto, incluindo links sempre que possível.

- Mais do que uma posição, uma direção2. As políticas aqui incluídas indicam um
caminho a seguir. Somos humanos e, portanto, sujeitos a erros. Sabemos que nem
sempre temos a sabedoria de atuar adequadamente a todo momento. Nosso
compromisso é adotar boas diretrizes como guias, corrigir rumos quando necessário, e
zelar por melhoria constante.

- Para cada política, um indicador. Para viver as políticas no dia-a-dia da organização,
estabelecemos indicadores, metas, prazos e uma rotina de acompanhamento.

- Aprendizado vivo. Atualizamos o documento sempre que necessário para contemplar o
que o aprendizado da vivência das políticas.

- Responsabilidade de todos. Todas as pessoas que atuam dentro da Numerik estão
comprometidas com as políticas. Estimulamos que desvios sejam tratados diretamente
entre as pessoas envolvidas e, alternativamente, comunicados através deste canal que
permite o anonimato opcional. É dever da gestão tratar cada denúncia com urgência e
gravidade adequadas.

2 Tomamos a liberdade de tomar de empréstimo uma frase frequentemente usada pelo Sistema B. Obrigado pelo insight!

1 Utilizamos as expressões stakeholders e “partes interessadas” como sinônimos, em referência aos grupos com quem a
empresa se relaciona direta e indiretamente e são impactados por nossa atividade - na maior parte dos casos, clientes,
colaboradores, fornecedores, comunidades, governo e sociedade.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_IVCNOOKURzHf5iRj8HT4JhfiOukDsKhahm5rCP3ht62bZQ/viewform
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Propósito, Missão, Visão e Valores

Propósito

Operacionalizar a capacidade das organizações de realizar o seu propósito.

Missão

Nós acreditamos que a execução estratégica é chave para que as organizações
cumpram seu propósito e criem valor de longo prazo.

Apoiamos nossos clientes em alinhar estratégia e prática, adotar uma visão orientada a
todos os stakeholders e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Utilizamos processos de inovação aberta para chegar lá.

Visão

Nossa visão é que as organizações devem alinhar propósito, estratégia e prática ao
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Agenda 2030
da ONU. Acreditamos que, ao melhorar os atributos ambientais, sociais e de governança
em seus produtos e / ou serviços, as organizações permanecerão competitivas, gerando
mais valor e sobrevivendo por mais tempo do que outras que desconsideram seu papel
na sociedade. A Numerik apoia as organizações na jornada de transformar estratégias
baseadas em propósito em ações concretas, comunicando-as de forma eficaz - ou seja,
operacionalizar a capacidade de nossos clientes de cumprir seu propósito.

Valores

Os valores da Numerik orientam o trabalho que fazemos, o processo no qual
selecionamos clientes, contratamos funcionários e executamos nossas operações diárias.
Nossos valores proporcionam um certo grau de paz de espírito: acreditamos que fazemos
o bem para nós mesmos, para nossos clientes e para o mundo. Nossos valores devem,
antes de mais nada, refletir os valores universais do ser humano. Sob esta luz, o sistema
de valores de Numerik é baseado na ideia de que nosso trabalho deve ser relevante e
consistente.

Nossos valores devem ser refletidos na qualidade do nosso trabalho, tornando-o valioso
para nossos clientes e seus clientes e para a sociedade que nos integra. Também
entendemos que nossos valores podem mudar com o tempo, conforme a sociedade e a
organização evoluem e novos colaboradores se unem à empresa.

Quatro valores essenciais orientam nosso trabalho:
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1 Impacto
relevante

Acreditamos que para gerar impacto relevante é necessário ter
propriedade e executar com excelência.

2 Aprender
fazendo

Buscamos o aprendizado mútuo durante nossa execução,
seguindo um processo eficiente e adequado a cada caso.

3 Dois é melhor
que um

Trabalhamos em equipes dinâmicas, adaptadas a cada projeto
e cliente. Cada membro contribui com sua experiência,
histórico e perspectiva específicas, criando diversidade de
pensamento.

4 Seriedade com
um sorriso no
rosto

Levamos a sério porque o que fazemos é importante e
sorrimos porque sabemos que o que fazemos tem um impacto
positivo. Dedicamos muito tempo e esforço, então tentamos
fazer isso de uma forma divertida.

5 Foco no Planeta
A

Não há um planeta B, e por isso prezamos pelo bem-estar de
todos nossos colaboradores, clientes, fornecedores,
comunidade e da sociedade e do ambiente que nos integram.
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Histórico

2014 Numerik é fundada como empresa individual no Brasil.
Curiosidade: o nome original era Numérique, que significa “digital” em francês.

Campus Party: nosso primeiro cliente é um festival global de inovação comprometido
com impacto social. Edições realizadas em 30 países reunindo 50.000 pessoas por
ano. É referência em envolvimento de stakeholders - comunidades, academia,
governo, investidores -, promoção de oportunidades econômicas, educação
empreendedora e inovadora.

2016 Primeiras edições da Campus Party na Holanda e na Argentina.

2017 The Big Hackathon: Campus Party e PNUD realizam primeira edição com foco em
ODS.

Novas edições Campus Party no Uruguai e no Paraguai.

2018 Mudamos de nome! Agora Numerik, reforçamos a atuação na Europa com parceiros
locais, e conquistamos clientes na Espanha e na Dinamarca.

Campus Party chega a Singapura para sua primeira edição na Ásia.

Hyperloop Transportation Technologies: criamos um projeto de hub de P&D na
América Latina para a startup californiana. Acompanhamos o CEO em visitas técnicas
no Brasil e na Argentina.

UNWTO Tourism Startup Competition e Wakalua Innovation Hub: realizamos
estratégia e execução de dois marcos na política global de inovação em turismo, com
foco em desenvolvimento sustentável. A primeira edição da competição atraiu 2.700
inscrições de 132 países.

2019 Contratamos nossa primeira colaboradora.

South Summit conta com a Numerik para representá-lo no Brasil.

2020 Wakalua Brasil: nossos consultores atuam na execução de um grande plano
estratégico de desenvolvimento da inovação em turismo. Realizamos diagnóstico,
estratégia, competição de startups e projeto executivo.

Meta Ventures: realizamos o desafio “Bring your SaaS”, desafio nacional de startups
com foco SaaS B2B. A vencedora captou R$ 4 mi em rodada de investimento.

Desafio São Paulo: desafio de startups turistech para a recuperação do setor.

Renovamos nosso planejamento estratégico, orientado a stakeholders e projetos de
impacto. Numerik se transforma em sociedade limitada e amplia capital social.

UNWTO SDGs Global Tourism Startup Competition: terceira edição da competição
global de startups de turismo é focada em SDGs, e tem Wakalua como main partner. A
competição global principal da SDGs Global

Ashoka e Fundação Calouste Gulbenkian: em Portugal, realizamos comunicação e
community engagement do Desafio Gulbenkian 25sub25, projeto de desenvolvimento
de jovens changemakers, líderes da mudança social.

Web Summit: apoiamos a candidatura do Rio Grande do Sul à sede do evento global,
como parte de um projeto estratégico de renovação da matriz econômica do Estado.

2021 B Impact Assessment: começamos a jornada em busca da certificação B Corp.
Formalizamos nosso código de conduta e produzimos o primeiro relatório de Impacto.

Race to Zero: assumimos o compromisso de ser neutros em carbono até 2030.

Pacto Global da ONU: assinamos compromisso com os 10 princípios.

Global Innovation Catalyst: novo cliente tem a missão de criar empregos inovadores
em todo o mundo através da educação experiencial de alto nível.
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Compromisso com a sociedade e o planeta

Acreditamos que certificações e assinatura de compromissos são um excelente
instrumento para comprometer a gestão a levar em consideração os parâmetros
propostos por organizações líderes em suas áreas. Por isso, buscamos aderir a estas
diretrizes e incorporar princípios e práticas compatíveis.

Cláusulas B

Como afirmação do seu compromisso com a sociedade e o planeta, a Numerik incluiu em
seu Contrato Social, em abril de 2021, as chamadas “Cláusulas B” (abaixo). As cláusulas
requerem que o Comitê de Gestão contemple os interesses de todos os stakeholders em
sua tomada de decisões.

“O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar:
● Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios; e
● Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das

operações da Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores,
consumidores e demais credores da Sociedade e de suas subsidiárias, como
também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.”

“No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o
melhor interesse da Sociedade, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de
curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Sociedade e a
suas subsidiárias:

● os sócios;
● os empregados ativos;
● os fornecedores, consumidores e demais credores;
● a comunidade e o meio ambiente local e global.”

Pacto Global

Em abril de 2021, a Numerik enviou à ONU sua carta de
compromisso com o Pacto Global (UN Global Compact),
“uma chamada para as empresas alinharem suas
estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas
de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para
o enfrentamento dos desafios da sociedade”.

https://www.sistemab.org/modificaciones-legales-brasil/
https://www.pactoglobal.org.br/
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Através da carta, a Numerik expressa o seu compromisso e apoio aos dez princípios do
Pacto Global sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

A empresa expressa sua intenção de implementar os princípios como parte da estratégia,
da cultura e das operações cotidianas da empresa, e em envolver-se em projetos
cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações
Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Uma vez aceita como participante do Pacto Global, a empresa enviará anualmente uma
Comunicação do Progresso (COP), descrevendo os esforços da empresa na
implementação dos dez princípios, bem como nosso apoio à(s) plataforma(s)
especializada(s) do Pacto Global. O documento incluirá:

● a reafirmação do compromisso da empresa com o Pacto Global,
● ações práticas que a empresa realizou (ou pretende realizar) para implementar os

princípios do Pacto Global em cada uma das quatro áreas temáticas (direitos
humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção), e

● medição dos resultados.

10 Princípios

A Numerik se compromete a respeitar e promover os seguintes princípios,
incorporando-os às suas práticas organizacionais.

Direitos
Humanos

1. Apoio e respeito à proteção de direitos humanos reconhecidos
internacionalmente.

2. Não participação em violações destes direitos.

Trabalho 3. Apoio à liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do
direito à negociação coletiva.

4. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
compulsório.

5. Abolição efetiva do trabalho infantil.

6. Eliminação da discriminação no emprego.

Meio ambiente 7. Abordagem preventiva aos desafios ambientais.

8. Desenvolvimento de iniciativas para promover maior
responsabilidade ambiental.

9. Incentivo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias
ambientalmente amigáveis.

Anticorrupção 10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive
extorsão e propina

https://www.pactoglobal.org.br/10-principios
https://www.pactoglobal.org.br/10-principios
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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A Numerik expressa, ainda, o seu reconhecimento e comprometimento com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos
Humanos.

A empresa disponibiliza um canal para relatos relacionados com violações destes
princípios, e se compromete a analisá-los e tratá-los no mais alto nível de gestão.

Contribuição para os ODS

A Numerik se orienta na geração de resultados que contribuam para
o empoderamento, prosperidade econômica e educação dos
beneficiários-alvo de cada projeto. Acreditamos que, ao criar e
executar projetos que operacionalizam o cumprimento de objetivos
orientados para os stakeholders, e utilizando processos de inovação
aberta, criamos experiências mutuamente benéficas para clientes e
beneficiários.

A avaliação foi conduzida utilizando a ferramenta SDG Action Manager, e complementada
com uma análise dos objetivos e metas através do site UN SDGs.

A atividade da Numerik contribui de maneira relevante para o ODS 8. Trabalho decente e
crescimento econômico

Concretamente, contribui com as seguintes metas:

● 8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um
foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra

● 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

● 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico
da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre
Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a
liderança

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_IVCNOOKURzHf5iRj8HT4JhfiOukDsKhahm5rCP3ht62bZQ/viewform
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
https://sdgs.un.org/
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal8
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● 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo
sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

Race to Zero: emergência climática

A Numerik assinou em abril de 2020 sua aderência à
campanha Race to Zero da ONU através do SME Climate
Hub, pela qual assume o compromisso de neutralizar suas emissões de
carbono até 2030.

A Race To Zero é uma campanha global para reunir liderança e apoio
de empresas, cidades, regiões, investidores para uma recuperação
saudável, resiliente e zero de carbono que evite ameaças futuras, crie
empregos decentes e desbloqueie um crescimento inclusivo e
sustentável.

A partir da assinatura do compromisso, a empresa se empenhará em medir, reduzir e
neutralizar suas emissões de carbono dentro do prazo da campanha.

Learning organization

A Numerik é uma empresa comprometida com o aprendizado.

Busca e produz conhecimento, formal e informalmente, a partir do estudo e da prática de
seus consultores nos projetos em que se envolve. Procura estar na vanguarda do
conhecimento e da prática, buscando as melhores referências para os projetos,
participando de cursos, palestras e obtendo certificações.

Se empenha em retribuir à sociedade através da prática de seus profissionais e de
publicações, cursos, palestras e recursos que auxiliem o avanço do conhecimento.

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#eq-3
https://smeclimatehub.org/
https://smeclimatehub.org/
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A. Governança

A.1. Comitê de Gestão

O órgão máximo de administração da empresa é o Comitê de Gestão, um órgão
consultivo com 3 membros, integrado pelos sócios e diretores. Este comitê supervisiona o
cumprimento das metas anuais de gestão da empresa, incluindo seus resultados
econômicos, sociais e ambientais. Realiza reuniões semestrais de acompanhamento. É
responsável por zelar pela aderência da prática organizacional às políticas de gestão e ao
Código de Conduta.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa, aderente às Cláusulas B, o Comitê
de Gestão contempla, na sua tomada de decisões, os interesses de todos os stakeholders.

A.2. Nossos Stakeholders

A Numerik lida com dois grupos de stakeholders3.

O primeiro grupo é formado pelos stakeholders relacionados diretamente com a Numerik
e suas atividades. Seus clientes, colaboradores continuados e eventuais, sócios,
fornecedores, além de governo, ONGs, e sociedade civil.

As políticas relacionadas com cada grupo de stakeholders diretos são tratadas no capítulo
Comunidade deste documento.

O segundo é formado pelos stakeholders relacionados com os projetos da Numerik,
realizados para seus clientes. Neste sentido, são stakeholders dos clientes, com os quais a
Numerik tem envolvimento no âmbito do projeto.

A empresa realiza, em todos os seus trabalhos, um mapeamento de stakeholders
relevantes no contexto do projeto, e procura contemplar suas visões em seus projetos.
Esta política está contemplada na metodologia de desenvolvimento de projetos de
consultoria da empresa.

Os resultados do envolvimento de stakeholders são comunicados anualmente no
relatório de impacto da empresa e ao comitê de gestão.

3 Utilizamos, como sinônimos, os termos stakeholders e partes interessadas
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A.3. Transparência empresarial

A.3.1. Estrutura societária

A Numerik informa voluntariamente a seus públicos internos, bem como a fornecedores e
clientes, e a quaisquer outras partes interessadas que o demandem, informações
completas sobre a estrutura societária da empresa.

A.3.2. Relatórios de desempenho

A Numerik informa anualmente:
● O desempenho financeiro da empresa, a seu público interno,
● O desempenho socioambiental da empresa, a todos os públicos.

O relatório socioambiental (Relatório de Impacto) é disponibilizado publicamente através
do website da empresa. Contém o acompanhamento de indicadores e metas
socioambientais anuais da empresa. É avaliado anualmente pelo comitê de gestão.

O primeiro relatório socioambiental, relativo ao ano de 2020, será publicado no mês de
maio de 2021.

A.3.3. Responsabilidade fiscal

A Numerik acredita que o pagamento da quantidade justa de impostos é uma
responsabilidade que expressa o compromisso da empresa com a sociedade em que atua.
Neste sentido, zelamos para que nossas entidades fiscais nos mercados em que atuamos
realizem o pagamento correto dos impostos, segundo legislação local, e orientada por
nossos assessores contábeis.

Como referência, adotamos os princípios da Fair Tax Mark, certificação disponível no
Reino Unido.

https://fairtaxmark.net/
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B. Nossos Trabalhadores

A nossa equipe é a espinha dorsal da Numerik e a razão pela qual é demandada por
organizações que necessitam da nossa consultoria. Nossos trabalhadores, sejam em
tempo integral ou parcial, são o ativo mais importante da organização. Por isso,
buscamos construir um ambiente profissional saudável, respeitoso e enriquecedor.

A empresa pratica remuneração digna e adequada aos parâmetros de mercado para os
trabalhadores que emprega. Cumprimos as normas legais e éticas relacionadas com o
trabalho, reconhecemos e valorizamos o direito dos trabalhadores à negociação coletiva e
à livre associação. Somos contrários ao trabalho infantil e ao trabalho forçado ou
compulsório.

Acreditamos que é essencial que nossos trabalhadores devem realizar jornadas de
trabalho com duração digna, com direito a descanso apropriado. Acreditamos na
flexibilidade horária, dentro dos limites regulamentares, e preservando o balanço entre
trabalho e demais atividades vitais como valor fundamental. Remuneramos o descanso,
os feriados e os períodos de férias conforme a regulamentação e a cultura de nossas
comunidades.

Mantemos a prática de ter descrições de trabalho (job descriptions) para as posições
ativas na empresa, indicando as responsabilidades e o nível de autoridade de cada
posição, e incluímos o desempenho socioambiental nas responsabilidades dos cargos
gerenciais.

Ouvimos nossos colaboradores como parte do processo de formulação e/ou alteração de
estratégia, políticas de gestão e práticas. Adotamos uma abordagem de livros abertos
quanto à gestão geral da empresa, compartilhando informações-chave de gestão da
empresa com nosso público interno.

B.1. Diversidade

Estamos empenhados em garantir que a Numerik seja diversa em termos de origem, raça
ou cor, gênero e orientação sexual, religião ou crença, idades. Por isso, a Numerik pratica
um método de recrutamento baseado em direitos iguais.

Não discriminamos de forma alguma, e não toleramos tal comportamento. Respeitamos e
valorizamos a diversidade porque entendemos que ela impulsiona a qualidade superior
em nosso trabalho, e é uma vantagem competitiva e uma forma de levar adiante nossa
missão.

A empresa inclui, em todas as publicações de vagas de emprego, uma declaração
afirmando seu compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão. Em cada
descrição do trabalho, incluímos o seguinte texto:
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Declaração de Oportunidades Iguais:
Na Numerik, acreditamos que o melhor negócio é melhorar o estado do nosso
mundo. Cada um de nós tem a responsabilidade de promover a igualdade em
nossas comunidades e locais de trabalho. Temos o compromisso de criar uma
cultura de trabalho que reflita os valores da empresa, e a diversidade da nossa
sociedade através de iniciativas inclusivas, como remuneração igual, recursos que
apoiam o desenvolvimento e desempenho de nossos funcionários, benefícios
inclusivos e muito mais. Os candidatos qualificados receberão consideração para
emprego independentemente de raça, cor, religião, sexo, orientação sexual,
percepção ou identidade de gênero, nacionalidade, idade ou estado civil.

Para garantir que estamos alinhados à nossa Declaração de Oportunidades Iguais, a
Numerik analisa a linguagem e os requisitos expostos nas descrições dos cargos para
garantir que sejam inclusivos e equitativos. Esta Política de Revisão é encarregada pela
Diretora de Pessoas da empresa.

Nosso compromisso com a diversidade de colaboradores bem como a igualdade de
oportunidades também se reflete na nossa cultura de aprendizagem contínua (veja
capítulo de Learning Organization). Como isso, a empresa oferece capacitação para todos
os funcionários em relação a questões relacionadas à diversidade, equidade e inclusão
uma vez ao ano, liderado por uma terceira parte com expertise no tema.

B.2. Integração, Crescimento e Feedback

A Numerik conta com um processo de integração de novos funcionários, por meio de
duas reuniões de “Onboarding” durante sua primeira semana de trabalho. Utilizamos uma
apresentação orientativa sobre a missão, visão, valores da Numerik, projetos passados, e
capacitamos quanto às questões socioambientais relevantes em nossa atuação.

Também proporcionamos uma atividade de engajamento com a equipe chamada “User
Manuals for Humans”, que visa acelerar o conhecimento pessoal (e hábitos profissionais)
de cada colaborador.

Buscamos contribuir com a formação e crescimento pessoal e profissional de nossos
colaboradores. Procuramos que suas experiências de trabalho sejam significativas, que
contribuam para o desenvolvimento de suas habilidades e interesses. Sempre que
possível, contribuímos com atividades formativas, seja através da flexibilização horária,
ajuste de tarefas e responsabilidades, seja com o oferecimento de subsídios parciais ou
completos para a realização de cursos, treinamentos e participação em eventos. Também
nos consideramos uma empresa-escola, em que o aprendizado é parte fundamental do
trabalho cotidiano, e procuramos que aqueles mais experientes em um determinado tema
conduzam o aprendizado dos demais membros da equipe de projeto.

Nosso processo de feedback para o desempenho de cada funcionário é realizado duas
vezes ao ano, por meio de um formulário de desempenho e logo uma reunião de debrief
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sobre os resultados. Um formulário é feito para cada colaborador, e todos os funcionários
e colegas precisam preencher como parte do processo. Trata-se de um processo de
avaliação e feedback 360 graus (que envolve supervisores, colegas, subordinados).

Para clientes, utilizamos outra ferramenta conhecida como NPS (Net Promoter Score),
para poder entender a experiência do cliente com a Numerik e poder coletar feedback
sobre o desempenho dos funcionários ao realizar o projeto com o cliente final.

Por último, a empresa possui mecanismos formais de feedback e reclamação que vão
além das vias de reporte direto e visam responder às preocupações dos funcionários e
aprimorar as práticas da empresa por meio de um “Canal de Ética”, como também nos
formulário de desempenho bianuais.

B.3 Trabalhadores autônomos
A Numerik contrata trabalhadores autônomos para exercer funções específicas e
temporárias em projetos. Nestes casos, a empresa zela pelo cumprimento das seguintes
práticas:

- As contratações devem ser realizadas a tempo parcial e por períodos inferiores a
seis meses.

- A empresa mantém as atribuições do trabalhador autônomo dentro dos limites dos
serviços contratados.

- A remuneração pelos serviços é digna, adequada à legislação e aos padrões de
mercado.

- Ao final do período de contratação, a empresa fornece e solicita formalmente
feedback a cada trabalhador utilizando um questionário padrão. Este formulário é
usado tanto para avaliar nossos colaboradores, mas também para autoavaliar,
como uma forma de comparar o seu desempenho com a perspectiva dos outros.

Os trabalhadores autônomos recebem o equivalente a um salário digno, calculado por
hora. A empresa mantém um controle do valor de remuneração horária na contratação
de trabalhadores autônomos. Os contratos respeitam a política estabelecida.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_IVCNOOKURzHf5iRj8HT4JhfiOukDsKhahm5rCP3ht62bZQ/viewform
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C. Comunidade

Entendemos como comunidade todos os atores externos à empresa na sociedade em que
nos inserimos, sejam fundações, organizações sem fins lucrativos, grupos da sociedade
civil, bem como entidades governamentais. Preocupamo-nos com a nossa comunidade
local, e consideramos ser “locais” em Madrid, Porto Alegre, São Paulo e Pelotas.
Entendemos que é importante retribuir, por meio da criação de valor em nossos projetos,
complementada com o voluntariado ou a colaboração em projetos pro bono. Nós nos
esforçamos para apoiar organizações que precisam de nosso nicho específico de
especialização. Com isso em mente, consideramos os itens abaixo como atores com os
quais podemos interagir e contribuir.

C.1. Sociedade civil

A Numerik busca promover relações positivas e construtivas entre organizações da
sociedade civil, empresas, governos e academia. Muito frequentemente, a sociedade civil
e as empresas cultivam uma relação de confronto, que aliena o diálogo e bloqueia a
colaboração. Na Numerik procuramos ser “Network Brokerers”, não só para o mundo
empresarial com fins lucrativos, mas também em situações em que possamos liderar a
transição de confrontos para uma abordagem integrativa, criando valor mútuo. Nossa
política é sempre nos esforçar para criar pontes e oportunidades de ganho mútuo para as
partes envolvidas.

C.2. Governos

As organizações governamentais são atores relevantes na área de atuação da Numerik,
por serem responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas. A
empresa adota uma postura de colaboração com o interesse comum, buscando que
nossos esforços resultem em reformas institucionais, setoriais ou regulatórias relevantes
para os stakeholders. Quando relevante e apropriado, a empresa pode ter governos como
clientes ou beneficiários de projetos, observando sempre as formas legais e éticas
adequadas.

Adicionalmente, a empresa colabora, quando relevante, por meio da concessão de
jornada de trabalho aos seus colaboradores, a fim de apoiar e valorizar projetos e
políticas públicas específicas relacionadas às nossas áreas de atuação. A Numerik
colabora dentro de seu sistema de valores e não aceita qualquer forma de suborno ou
favorecimento inapropriado. A Numerik é neutra e não se afilia ou promove uma agenda
partidária em particular.
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C.3. Organizações não governamentais

ONGs são stakeholders relevantes no âmbito de atuação da Numerik. Procuramos levar
em consideração os interesses de atores relevantes do terceiro setor no contexto de cada
projeto. ONGs também podem ser clientes ou beneficiárias de projetos.

A empresa utiliza um modelo de subsídio cruzado, através do qual a manutenção de
margens adequadas em projetos realizados para organizações tradicionais permite
oferecer preços subsidiados para organizações com limitações financeiras e/ou que
atendem a grupos carentes. A prática é condicionada a uma avaliação do não
comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa à luz do projeto
demandado.

C.4. Trabalho pro bono

A Numerik busca encorajar o cumprimento das metas dos ODS e, portanto, retribui as
causas apoiando organizações sem fins lucrativos, sociedade civil ou campanhas. O
suporte é fornecido por meio de horas de trabalho de nossos funcionários, onde
acreditamos que nossa experiência no assunto pode agregar valor.

Permitimos que nossos funcionários em tempo integral dediquem até 4 (quatro) horas
pagas por semana ao voluntariado em causas de seu interesse. Essas causas e
organizações precisam estar em conformidade com nosso Código de Conduta e nosso
sistema de valores. Caso um colaborador opte por dedicar 4 horas do seu tempo de
trabalho a uma causa. A empresa monitora e registra o total de horas de voluntariado e
pede que seja fornecido um relatório mensal sobre as tarefas executadas para a
organização sem fins lucrativos e os resultados desse trabalho.

C.5. Defesa de causas

A empresa apóia causas nas quais têm condições de oferecer contribuição relevante,
incluindo a adoção de visão com foco em stakeholders em organizações, boas práticas
ambientais e sociais, inovação aberta, marketing ético, entre outras. Para promovê-las,
se engaja em mobilizações e campanhas, participa de eventos, assina petições públicas,
contribui com estudos e pesquisas, produz conteúdos e publica em seus canais de
comunicação. As campanhas e comunicações devem estar de acordo com os valores da
empresa e com as normas deste Código, sobretudo aquelas relacionadas com marketing
ético, e respeitar a diversidade de opiniões.
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C.6. Fornecedores

A Numerik contrata preferencialmente fornecedores com as seguintes características:

Independentes Não pertencem a conglomerados, não são listadas em bolsa, não
são franquias

Locais Atuam nas mesmas comunidades geográficas em que atuamos

Cidadãs - Estão em conformidade com todas as leis e regulamentos locais,
têm boas práticas trabalhistas, atuam de maneira ética e sem
corrupção.
- Respeitam normas internacionais de direitos humanos e trabalho.
- Pagam a seus trabalhadores um salário digno.

Responsáveis Com boas práticas ESG (sociais, ambientais e de governança),
comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), e/ou certificadas.

Diversas Têm entre seus sócios e líderes pessoas provenientes de grupos
sub-representados, incluindo (mas não limitado a) mulheres, pessoas
negras, membros da comunidade LGBTI.

A Numerik solicita a seus fornecedores, por meio do formulário de cadastro de
fornecedores, que informem sobre estes tópicos.

Quando não é possível obter a informação diretamente dos fornecedores, a empresa
procura obter a informação a partir de fontes públicas primárias (por exemplo, o website
da empresa ou seus relatórios de gestão) ou secundárias (relatórios de terceiras partes).

São estabelecidas metas anuais de compras realizadas de fornecedores com as
características preferenciais.

C.6.1. Diversidade

A Numerik monitora a diversidade na participação societária de seus fornecedores. Com o
objetivo de promover a diversidade, a empresa dá preferência à contratação de
fornecedores com pessoas provenientes de grupos sub-representados entre seus
proprietários, incluindo mas não limitado a:

● mulheres,
● pessoas negras,
● membros da comunidade LGBTI.
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C.6.2. Fornecedores locais

A Numerik dá preferência à contratação de serviços de fornecedores locais, que
pertencem e são operados nas mesmas comunidades em que operamos.

C.6.3. Negócios independentes

A Numerik dá preferência à contratação de fornecedores locais independentes, ou seja,
que não são franquias, ou pertencentes a conglomerados empresariais, ou empresas
listadas em bolsa.

C.6.4. Impacto Social e Ambiental

A Numerik avalia o Impacto Social e Ambiental de seus fornecedores. Preferimos a
contratação de fornecedores que:

- Sejam titulares de certificações de terceiros reconhecidas internacionalmente
relacionadas ao desempenho social e/ou ambiental positivo, incluindo B Corp, Fair
Trade, entre outras

- Tenham práticas sociais e ambientais reconhecidas, e publicadas regularmente
- Estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos locais, inclusive

aqueles relacionados ao desempenho socioambiental
- Apliquem boas práticas de governança, que incluam políticas relacionadas a ética

e corrupção
- Adotem práticas positivas além dos requisitos regulamentares (por exemplo,

processo de fabricação ecológico, práticas trabalhistas de excelência).
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D. Meio Ambiente

Acreditamos em impacto mínimo, utilização racional e consciente de recursos, com foco
em redução e circularidade. As seguintes diretrizes regem a operação da empresa.

Uso de recursos Realizar um uso racional e consciente de recursos naturais, com viés de
redução gradual em todos os níveis.

Utilizar os mecanismos disponíveis para empresas do porte e características
da Numerik para reduzir consumo energético e emissões de carbono.

Desperdício Evitar o desperdício em todas as suas formas.

Circularidade Zelar por ciclos adequados de uso, reuso, descarte e reciclagem de
produtos, incentivando práticas que reduzam o uso de embalagens,
materiais descartáveis e plásticos em geral. No descarte, utilizar os sistemas
locais para dar o melhor destino para todos os resíduos.

Fontes renováveis e
eficiência

Sempre que possível, utilizar fontes de energia renováveis em todos os seus
serviços, e buscar soluções de eficiência energética superior.

Transporte Em todos os deslocamentos necessários por motivo de trabalho, dar
preferência para os seguintes meios:
- A pé (até 1km)
- Bicicleta (até 4km)
- Veículos compartilhados de 0 emissões e que ocupem o menor espaço
possível para o tipo de deslocamento necessário (patinetes, motos ou carros
elétricos)
- Transporte público

Fornecedores Compramos preferencialmente de fornecedores com boas práticas de ESG,
certificadas e com zero emissões.

Uso de papel Empresa paperless por princípio. Não utiliza papel para contratos,
procedimentos públicos, faturamento, pagamentos, entrega de trabalhos e
documentos, publicações, processos internos, e qualquer outro trâmite,
salvo requerimento de terceiros em contrário.

D.1. Monitoramento e compensação de emissões de
carbono

A Numerik monitora anualmente suas emissões, e assumiu o compromisso de neutralizar
suas emissões até 2030, ao aderir à campanha Race to Zero através do SME Climate Hub.
O primeiro relatório será publicado em maio de 2021.

D.2. Escritórios virtuais

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://smeclimatehub.org/smes/?ul_filter_nickname=numerik
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A Numerik opera preferencialmente em modo teletrabalho (home office). Este modo de
trabalho oferece certos benefícios em termos de uso de recursos naturais, por exemplo,
não requerer o uso de transportes emissores, nem o consumo de energia e água em outro
local. Ainda assim, é importante que atuemos de modo a realizar um consumo racional de
energia, água e manter boas práticas de descarte e reciclagem de materiais.

Estimulamos nossos colaboradores que sigam as seguintes práticas. Pelo menos uma vez
ao ano, enviamos comunicados internos para estimular o seu cumprimento.

Fontes de
energia

Verifique a composição da fonte de energia elétrica oferecida pela fornecedora em seu
domicílio. Em muitos países, é possível escolher a fornecedora de energia, e há
empresas com composições muito diferentes. Prefira aquelas em que a composição é
predominantemente de fontes renováveis de baixo impacto.
Na Espanha, por exemplo, a Holaluz. No Brasil, entretanto, ainda não é possível
comprar energia no mercado livre para residências nem para pequenas empresas.

Eficiência
energética

É incrível como produtos que parecem iguais usam quantidades de energia muito
diferentes. Em nossos escritórios virtuais, convidamos você a que verifique a eficiência
energética de lâmpadas, aquecedores, ventiladores e aparelhos de ar condicionado,
entre outros. Todos eles, se não são muito antigos, possuem classificação indicativa.
Sempre que possível, opte por aparelhos que consumam menos - a diferença aparecerá
na sua conta de luz. Em sua casa, em geral os outros aparelhos de alto consumo são:
geladeira, fogão e forno (se elétricos), chuveiro (se elétrico). Se sua conta de luz é muito
cara em relação a de outros amigos com residências de características similares, pode
ser que algum destes aparelhos seja responsável pelo gasto extra.

Uso de
plástico

As evidências contemporâneas dão conta de que o plástico é um material mais perigoso
para o planeta do que parecia ser, sobretudo nos casos de 1 só uso. Cheque onde ele
está presente em seus materiais de e rotinas associadas ao trabalho. Prefira eliminá-lo
ou reduzi-lo ao máximo. Por exemplo, em garrafas plásticas, copos, canudos.

Reciclagem
e descarte

- Todos os produtos têm um ciclo. Para os que têm ciclo muito curto - um uso apenas, e
logo vão para o lixo - convidamos você a pensar: não há alternativa? Exemplos
concretos: copos e garrafas descartáveis, sacolas plásticas, embalagens em geral.
- Procure utilizar produtos que tenham ciclos mais longos, possam ser reutilizados, e
evitem produzir um volume muito grande de descarte doméstico. Lembre-se, tudo o
que sai de sua casa como lixo vai ser depositado em algum lugar, no nosso planeta.
- O que for descartado, procure utilizar os sistemas locais para dar o melhor destino
para os seus resíduos: separe o lixo e deposite cada tipo no local correto.
- Lembre-se também que roupas, produtos eletrônicos, pilhas, móveis, todos estes
produtos têm um destino correto (ecopontos no Brasil, contenedores na Espanha).

Descarte de
resíduos
eletrônicos

Em algum momento, computadores, periféricos, monitores, cabos, pilhas, baterias, pen
drives… tudo isso vira “lixo” e precisa ser descartado. Informe-se sobre onde realizar
adequadamente o descarte - tanto no Brasil quanto na Espanha há pontos de coleta em
que estes produtos podem ser reutilizados (preferencialmente) ou descartados
adequadamente.

https://www.holaluz.com/energia-verde
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E. Clientes e impacto

Os clientes da Numerik são organizações em busca de ampliar o seu impacto
socioambiental e a sua geração de valor para stakeholders. A empresa desenvolve
clientes a partir de relacionamentos de seus sócios e colaboradores ou conexões
secundárias que nos encontram por meio de nossa rede de contatos. O relacionamento do
cliente com a Numerik sempre será baseado na confiança.

Como orientação geral, a Numerik nunca comercializa seus serviços em virtude de
práticas de marketing antiéticas ou senso de expectativa errôneo. Como uma empresa
voltada para realização de propósitos, a Numerik fornece aos nossos clientes todas as
informações relevantes para que possam tomar uma decisão sobre nossa capacidade
técnica para cumprir seus desafios específicos. Não escondemos ou negligenciamos, em
nenhuma circunstância, a verdade sobre a nossa capacidade de execução e o alcance de
nossos serviços. Tratamos os clientes utilizando uma lógica de parceria.

E.1. Política de qualidade e proteção dos direitos do cliente

Proporcionamos a nossos clientes serviços B2B realizados com muita proximidade. Neste
sentido, entendemos que a satisfação do cliente é monitorada permanentemente e com
oportunidade de correção de rota ao longo do desempenho do projeto.

Adicionalmente, garantimos aos nossos clientes canais e oportunidades formais para
fornecer feedback e exercer o seu direito a expressar inconformidade com a qualidade
dos serviços. Neste caso, nos comprometemos a tratar adequadamente e a sanar os
problemas apontados.

Para bem executar esta política, a empresa utiliza os seguintes mecanismos:

Relatórios post-mortem e
reunião de encerramento do
projeto

Apresentação de resultados do projeto, com
solicitação de feedback ao cliente.

Formulário de feedback A empresa disponibiliza aos seus clientes um canal de
reclamações, feedback e relatos da experiência em
trabalhar com a Numerik. Acreditamos no feedback
construtivo e sempre buscamos melhorar com cada
interação com um cliente (seja ele novo ou
recorrente). Enviamos este formulário para tal ciclo
de feedback.

Canal de ética A empresa disponibiliza em seu website um canal de
feedback e reclamações com garantia de anonimato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEnabuqPm730EFcQbGcanQbxxwMeCL8AIwb-N2R2RwUxyv3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_IVCNOOKURzHf5iRj8HT4JhfiOukDsKhahm5rCP3ht62bZQ/viewform
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E.2. Privacidade e tratamento de dados

A empresa garante e gerencia a privacidade e a segurança dos dados dos seus clientes.
Para tanto, adota as seguintes medidas.

Contratos Contratação formal de serviços, incluindo cláusula de
confidencialidade e tratamento de dados.

Compliance LGPD e GDPR Quando necessário coletar dados nos projetos de
consultoria, a empresa verifica a adequação dos
mecanismos às regulações apropriadas, em especial à
LGPD (Brasil) e GDPR (Europa).

Disclosure Ao coletar dados em entrevistas ou outras práticas nos
projetos, os consultores da empresa informam aos
sujeitos sobre o uso dos dados e solicitam as
autorizações pertinentes.

E.3. Impacto

A empresa monitora os efeitos de curto e longo prazo dos seus projetos, para verificar se
os resultados obtidos são os desejados, se há efeitos não-desejados, melhorar a
eficiência dos projetos para execução futura. Os efeitos de curto prazo são observados a
partir da elaboração de avaliações de impacto post-mortem, ao final de cada projeto.

Os efeitos de longo prazo são observados a partir de revisão anual de resultados de
projetos. Estes relatórios contam com dados coletados diretamente pela empresa, bem
como dados agregados de terceiros como parâmetro para a avaliação do desempenho.

Como referência para a avaliação de impacto, a Numerik adota as diretrizes do Impact
Management Project.

E.4. Marketing ético

Através de práticas de marketing e comunicação, procuramos ampliar o conhecimento e
interesse por conceitos e práticas em que acreditamos, dar a conhecer nossos serviços,
estabelecer conexões com pessoas e organizações afins, e gerar oportunidades de
negócios com clientes para os quais nossa oferta é relevante.

https://impactmanagementproject.com/
https://impactmanagementproject.com/
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Em nossas práticas de marketing, nos abstemos de propagar mensagens falsas ou que
induzam ao erro. Respeitamos a privacidade e a “higiene de atenção” das pessoas,
evitando publicar com excessiva frequência mensagens destinadas a um mesmo público.
Também procuramos que nossa comunicação reflita nossos valores, e, portanto, não seja
discriminatória em relação a gêneros, raças e culturas.

Quando desenvolvemos um potencial negócio com um cliente, procuramos que o cliente
tenha conhecimento completo sobre o alcance de nossos serviços, os resultados
esperados, e também o que não deve ser esperado ou não faz parte do escopo do
projeto. Evitamos criar falsas expectativas, e buscamos propor apenas projetos que
acreditamos que serão benéficos para o cliente, seus stakeholders e seus objetivos.

Convidamos nossos stakeholders a relatar eventuais desvios através de nosso canal de
ética, com garantia de anonimato opcional.


