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ENCONTRE O SERVIÇO DE BELEZA PERFEITO PARA SI!

VISÃO, MISSÃO, VALORES E CULTURA DA THINK BEAUTY

Orientamos todas as nossas ações focados nestes pilares
Clientes >  Colaboradores  > Parceiros > Sociedade > Natureza
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Todos os dias damos o nosso melhor contri-
buto para alcançarmos um objetivo final: o 
sucesso dos nossos clientes.

Estamos empenhados em proporcionar uma 
experiência fantástica aos utilizadores da 
nossa plataforma.

A nossa missão consiste em apoiar e equipar 
cada empresário com os meios digitais que 
lhe permitam divulgar e fortalecer o seu ne-
gócio, através de uma prestação de serviços 
integrada e de excelência tendo em vista 
criar valor e potenciar vantagens competiti-
vas aumentando o seu reconhecimento por 
parte do mercado em que atuam.

Num mundo em permanente e rápida mu-
dança, estamos centrados na criação de solu-
ções que tornem possível aos nossos clientes 
ultrapassarem desafios, desenvolverem no-
vos e melhores serviços, serem mais competi-

tivos e atuais, de modo a alcançarem os seus 
objetivos e serem reconhecidos pelos mais 
elevados padrões de qualidade.

Nunca nos contentaremos com o que já so-
mos ou com aquilo que conquistamos. 

Trabalhamos para sermos reconhecidos 
como uma empresa inovadora que procu-
ra o desenvolvimento de forma sustentável, 
envolvida social e ambientalmente e sermos 
vistos como uma referência nos mercados 
em que atuamos.

A nossa cultura está assente na ideia que a 
inovação melhora a produtividade e a com-
petitividade gera novos postos de trabalho 
e conduz a padrões de vida mais elevados.

A cultura, visão e valores da ThinkBeauty 
implicam que nos esforcemos por sermos 
reconhecidos como uma entidade respon-
sável, leal, competente e memorável.
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A excelência é o mínimo
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CLIENTES
Todas as nossas ações são orientadas para os 
clientes.

Ouvir o cliente é o ponto de partida 
fundamental e é para nós uma atitude perma-
nente.

Procuramos diária e exaustivamente melho-
rar o nosso serviço ao cliente. Esta prática é 
tão importante para nós, quanto criarmos os 
melhores produtos digitais.

Damos sempre o nosso melhor para superar 
as expectativas de quem confia em nós.

Sentimos prazer em servir e estamos motiva-
dos pelo desafio constante de resolver os pro-
blemas dos clientes.

As expectativas dos clientes são elevadas e 
estamos envolvidos na sua superação.

Vibramos com o sucesso dos nossos clientes.

COLABORADORES 
Os nossos colaboradores podem contar 
com um tratamento justo e com igualdade 
de oportunidades, independentemente da 
sua etnia, religião, género, capacidade física, 
orientação sexual ou idade. 

Acreditamos que o equilíbrio entre a vida pes-
soal e profissional é fundamental para atingir-
mos os objetivos a que nos propomos. Por isso 
colocamos as pessoas em primeiro lugar. 

PARCEIROS
Procuramos ter as melhores relações com os 
nossos parceiros e valorizamos os que têm 
uma postura social, ecológica e de respeito às 
pessoas, com a qual nos identificamos. 

SOCIEDADE
Somos parte de um conjunto de pessoas que 
compartilham propósitos, gostos, preocupa-

ções, costumes e que interagem entre si. Por-
tanto temos responsabilidade uns para com 
os outros. Isto significa respeito pelos direitos 
humanos, investimento na valorização pes-
soal, proteção do ambiente, cumprimento 
das normas sociais e respeito pelos valores e 
princípios éticos da sociedade global em que 
nos inserimos.

NATUREZA
A ThinkBeauty orgulha-se de ser uma empre-
sa que tem uma cultura de respeito pela na-
tureza, que procura diminuir nas suas ações o 
impacto junto do ambiente. Queremos ser um 
exemplo positivo e inspirador de uma empresa 
verdadeiramente amiga da natureza.

Cada  
cliente  
é único 
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VISÃO
Ser e sermos 
reconhecidos como o 
principal parceiro que 
opera na transformação 
digital dos seus clientes, 
dotando-os com as novas 
ferramentas digitais 
e tecnologias capazes 
de transformar o seu 
negócio ao criarmos 
novas oportunidades.
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MISSÃO
Ligar consumidores às empresas prestadoras de 

serviços nas áreas da Beleza, Bem-Estar e Saúde. 

Facilitar escolhas de forma a contribuir para o sucesso 
dos nossos clientes, promovendo a competitividade e 

o seu crescimento empresarial.

Desenvolver ferramentas e produtos digitais de 
excelência para os nossos clientes, para que eles 

possam proporcionar experiências personalizadas e 
inesquecíveis aos consumidores



RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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Na ThinkBeauty partilhamos um conjunto 
de valores que definem a nossa identida-
de e orientam as ações e comportamento 
dos nossos colaboradores. Os nossos valo-
res consistem num conjunto de princípios 
e normas que determinam a forma como 
prestamos os nossos serviços e o modo 
como apresentamos as soluções aos nos-
sos clientes.

As pessoas que contactam com a 
ThinkBeauty, sejam elas os nossos colabo-
radores, clientes, parceiros, fornecedores 
e outras pertencentes às comunidades 
onde atuamos, podem contar com um tra-
tamento digno e de respeito quanto à sua 
etnia, religião, género, capacidade física, 
orientação sexual ou idade.

Estamos de passagem pelo planeta e te-
mos responsabilidades de como o vamos 
deixar para as gerações futuras. Como tal, 
todas as nossas ações são pensadas para 
minimizar o impacto na natureza. Adequa-
mos as nossas atividades empresariais ao 
conceito de desenvolvimento sustentável.  

A ética não pode ser dividida entre empre-
sarial e social. Os nossos princípios empre-
sariais  são os mesmos em sociedade. E vi-
ce-versa.

EQUILIBRIO
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EXCELÊNCIA

TALENTO

INOVAÇÃO

PAIXÃO

CONFIANÇA

Somos totalmente intolerantes com o tra-
balho infantil, a exploração humana, des-
respeito pela natureza e maus tratos aos 
animais.

Procuramos regularmente criar e desenvol-
ver práticas empresariais, sociais e ambien-
tais que sejam inspiradoras para outros.

Traçamos objetivos ambiciosos e usamos 
toda a competência para os alcançarmos.
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A Gostamos de surpreender.

Imprimimos total entrega ao trabalho que 
desenvolvemos.

Agimos numa lógica de desenvolvimento 
sustentável nas vertentes económica, so-
cial e ambiental.

Promovemos o desenvolvimento do co-
nhecimento e aptidões dos nossos profis-
sionais.

Procuramos incansavelmente superar as 
expectativas dos stakeholders.
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Código de Ética e Conduta 
dos Colaboradores da 
Think Beauty

“O Código de Ética e de Conduta é o instrumento no qual se 
inscrevem os valores que pautam a atuação da ThinkBeauty, 
orientando a conduta pessoal e profissional de todos os seus 
colaboradores independentemente do vínculo ou posição 
hierárquica que ocupem.”
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A ThinkBeauty está consciente da sua respon-
sabilidade perante a sociedade e age em fun-
ção disso. 

Olhamos para o futuro e estamos comprome-
tidos com o presente. É por esse motivo que 
a ThinkBeauty reúne, com este Código de 
Conduta, as normas mais importantes e obri-
gatoriamente válidas para todos os seus co-
laboradores. Estas normas contribuem para 
alcançarmos a visão de sermos uma empresa 
de referência no setor da Beleza, Bem-Estar e 
Saúde.

Clarificamos as regras de conduta que os nos-
sos colaboradores devem observar, através 
das suas decisões, comportamentos e atitu-
des, tanto nas suas relações recíprocas, como 
nas relações que, em nome da ThinkBeauty, 
estabelecem com os stakeholders.

PRINCIPIOS
As atividades da ThinkBeauty devem estar 
sempre relacionadas com os valores da em-
presa e exercidas com responsabilidade. É es-
perado que os colaboradores da ThinkBeauty 
cumpram e respeitem ao máximo os padrões 
de ética e integridade. Para tal deverão sem-
pre proceder de acordo com os nossos valores 
fundamentais e com o nosso código de con-
duta.

CONDUTAS ESPERADAS
Desempenhar as suas atividades em conso-
nância com este código e seguir as políticas e 
normas internas da ThinkBeauty, estimulan-
do e orientando os seus colegas nesse senti-
do;

Toda a informação resultante da relação co-
mercial com clientes deverá permanecer pri-
vada em todos os momentos, salvo se a pedi-
do ou autorizado pelo cliente;

Manter uma atitude profissional positiva, dig-
na, leal, honesta, de respeito mútuo, confian-
ça e colaboração com os demais colegas de 
trabalho; 

Agir com imparcialidade, objetividade, hones-
tidade, respeito, transparência, lealdade e cor-
tesia na relação com administradores, empre-
gados, fornecedores e clientes; 

Manter uma relação de respeito com os públi-
cos interno e externo, considerando a diversi-
dade humana e cultural;

Agir em estrita conformidade com todas as 
leis aplicáveis;

Preservar o património da ThinkBeauty, in-
cluindo a sua imagem e reputação, instala-
ções, equipamentos e materiais, utilizando-os 
apenas para os fins a que se destinam;

Defender os interesses da ThinkBeauty nos 
assuntos em que estiver envolvido;

Evitar situações em que possa ocorrer confli-
to de interesses próprios com os interesses da 
ThinkBeauty e, quando não for possível, abs-
ter-se de representar a empresa no assunto 
em questão, comunicando o(s) facto(s) inter-
namente;

Não praticar, não se submeter e não compac-
tuar com nenhum tipo de violência, precon-
ceito, abuso, discriminação, ameaça, chanta-
gem, falso testemunho, retaliação, violência 
psicológica, assédio moral ou sexual ou qual-
quer outro ato contrário aos princípios éticos 
da empresa.
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SÃO CONDUTAS 
INTOLERÁVEIS E CONTRA 
OS NOSSO VALORES

Usar o cargo com o objetivo de obter vanta-
gens pessoais, facilidades ou qualquer outra 
forma de favorecimento ou benefício pes-
soal ilegítimo, ou para terceiros; 

Divulgar ou fazer uso de informação pri-
vilegiada, em proveito próprio ou de ter-
ceiros, obtida em resultado da atividade 
exercida;

Discriminação em função de etnia, origem, 
género, orientação sexual, crença religiosa, 
convicção política, ideológica, classe social, 
condição de portador de deficiência, estado 
civil ou idade;

Assédio de qualquer natureza, inclusive mo-
ral ou sexual, provocando o constrangimen-
to alheio; 

Escrever opiniões, adicionar conteúdos in-
fluenciadores de decisões ou pedir a outros 

utilizadores para que escrevam opiniões par-
ciais em todas as nossas plataformas de co-
municação;

Oferecer ou receber presentes em desacor-
do com as políticas e normas da ThinkBeauty 
e como meio de exercer influência indevida, 
ou auferir um ganho pessoal ou prémio para 
si ou para terceiros;

Não elaborar nem publicar em meios digi-
tais conteúdos que contrariem os interesses 
da Think Beauty;

Não fazer uso, do correio eletrónico e dos 
meios digitais da empresa para atividades 
comerciais de compra e venda, oferta de ser-
viços nem publicidade.

Não enviar, transmitir, distribuir, disponibi-
lizar ou armazenar na internet informações 
de correios eletrónicos internos, dados, se-
gredos comerciais, financeiros ou tecno-
lógicos ou quaisquer outras informações 
pertencentes à ThinkBeauty, a não ser que 
expressamente solicitado e/ou autorizado 
pelo gestor da respetiva informação.
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Responsabilidade 
social
“O caminho para a sustentabilidade 
envolve três pilares fundamentais – o 
económico, o ambiental e o social. Em cada 
atitude, em cada decisão, estes aspetos 
são considerados pelos colaboradores 
da ThinkBeauty. As nossas práticas estão 
alinhadas com a nossa política.”

Acreditamos que o bom relacionamento com 
a comunidade é uma vertente importante da 
responsabilidade social e contribui fortemen-
te para uma boa cidadania empresarial. 

Promovemos e incentivamos boas práticas 
sociais.

Assumimos a responsabilidade social jun-
to das comunidades onde desenvolvemos 
a nossa atividade, de forma a contribuirmos 
para o seu progresso e bem-estar. 

Ecologia 
e preservação da 
natureza
A ThinkBeauty orgulha-se de ser uma 
empresa que tem uma cultura de respeito 
pela natureza, que procura minimizar os 
impactos ambientais que decorrem da sua 
atividade e serviços desenvolvidos. 

Queremos ser um exemplo positivo e inspira-
dor de uma empresa verdadeiramente amiga 
da natureza, que promove, divulga, estimula 
e influencia os seus colaboradores, clientes e 
comunidade em geral para a adoção das me-
lhores práticas ambientais, nomeadamente 
no que diz respeito à prevenção da poluição 
do ar, água e solos, assim como, o uso eficien-
te dos recursos naturais utilizados no desem-
penho da nossa atividade. 

Iremos desenvolver ações para que a men-
sagem ecológica e de respeito pela natureza 
chegue ao maior número de pessoas.

Mas ainda não é tudo. Estamos apenas a co-
meçar…

Conheça aqui algumas das medidas 
que pode tomar para minimizar o 
seu impacto no planeta: 
www.thinkbeauty.pt/10atitudes

https://www.thinkbeauty.pt/10atitudes
https://www.thinkbeauty.pt/10atitudes
https://www.thinkbeauty.pt/10atitudes
https://www.thinkbeauty.pt/10atitudes
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Política de parcerias
Procuramos parceiros que tenham uma 
visão, valores sociais e ecológicos comuns 
à ThinkBeauty.

Monitorizamos e avaliamos regularmente as 
parcerias que temos com as empresas. Ao 
trabalharmos junto com os nossos parceiros, 
aprendemos uns com os outros, partilhamos 
as nossas experiências empresariais e as nos-
sas ideias sobre como conseguir um mundo 
melhor para todos.

Selecionamos parceiros não apenas pelas 
condições comerciais e qualidade dos produ-
tos ou serviços oferecidos mas também aten-
dendo ao seu comportamento ético e que te-
nham uma visão, valores sociais e ecológicos 

comuns à ThinkBeauty.

Os nossos clientes, fornecedores e outros par-
ceiros comerciais esperam, além da qualida-
de dos nossos serviços, também um elevado 
profissionalismo e integridade absoluta nas 
relações com eles mantidas. Por este motivo, 
a excelência, a honestidade e a transparência 
são pontos cruciais de cada comunicação e 
de todas as relações contratuais.
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Higiene e 
segurança 

no trabalho

A ThinkBeauty assegura o cumprimento das 
normas aplicáveis e outras que considere im-
portantes em matéria de segurança, saúde, 
higiene e bem-estar no local de trabalho.

Nunca nos contentaremos com o que já so-
mos ou com aquilo que conquistamos. Con-
sideramos a integridade, dedicação, com-
promisso e profissionalismo como valores 
fundamentais da ThinkBeauty e adotamo-los 
como o padrão de comportamento institu-
cional.

Queremos ser uma empresa inovadora que 
procura o desenvolvimento de forma susten-
tável, social e ambientalmente eficiente, vis-
tos como uma referência nos mercados em 
que atuamos, com uma cultura assente na 
ideia que a inovação melhora a produtivida-
de e a competitividade, gera novos postos de 
trabalho e conduz a padrões de vida mais ele-
vados.

Envie um e-mail para geral@thinkbeauty.
pt se testemunhar algum comportamento 
que não obedeça e/ou viole o nosso código 
de conduta.



+351 910 371 550
 +351 223 206 503

geral@thinkbeauty.pt

www.thinkbeauty.pt

fb.com/thinkbeautypt

instagr.am/thinkbeautypt

thinkbeauty

tel:+351910371550
tel:00351223206503 
mailto:geral%40thinkbeauty.pt%0D?subject=Contacto%20
https://www.thinkbeauty.pt
https://fb.com/thinkbeautypt
https://instagr.am/thinkbeautypt

