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INTRODUÇÃO

A plastimarau® está no mercado há quase 50 anos, atuando no
ramo de filmes flexíveis. Uma empresa ágil, versátil, movida pela qualidade e
inovação.
Através de modernas tecnologias na fabricação, busca ser uma das líderes em seu
segmento. Investe nos seus profissionais com capacitação e constante
desenvolvimento.
Devido à necessidade de manter condutas e ações éticas muito claras criou-se este
Código de Ética. Aqui são definidas as diretrizes que norteiam o comportamento e as
relações entre os profissionais da empresa e a sociedade, fortalecendo a Missão,
Visão e os Valores da plastimarau®.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Para os acionistas, diretores, funcionários, clientes, fornecedores, poder público e comunidade.

Visando respeito aos princípios éticos - valor fundamental da nossa empresa lhes apresentamos o nosso Código de Ética.
Para nós, a conduta ética implica em trabalhar de forma comprometida, onde
todos possam alcançar plenamente os seus objetivos pessoais e profissionais. Este
documento foi criado com o fim de divulgar nossos valores essenciais e as regras que
regem os nossos negócios.
É dever de todos estarmos familiarizados com os princípios e valores
apresentados neste Código de Ética. Atitudes transparentes e confiáveis, que devem
permear todas as nossas relações de trabalho.
Que esse instrumento contribua para cada vez mais fortalecer nossa cultura,
favorecer o crescimento pessoal e elevar o nível profissional da organização.
Ética.

Conto com você para ser um facilitador e um disseminador deste Código de

Atenciosamente,

Rudimar Luis Rodeghero
Diretor Geral da plastimarau®
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DIRECIONADORES
MISSÃO
“Produzir embalagens flexíveis, oferecendo soluções aos diversos
segmentos de mercado, com tecnologia, qualidade e respeito ao
meio ambiente”.

VISÃO
“Crescer com sustentabilidade, atendendo clientes de referência
nacional com excelência na qualidade”.

VALORES
Ética
Resultado
Sustentabilidade
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COMPROMISSOS DA PLASTIMARAU
A empresa compromete-se em atuar com transparência, integridade e
respeito mútuo em todas as suas relações de negócio. Buscar sempre a
superação das metas assumidas, para satisfação plena de seus clientes,
acionistas, funcionários, fornecedores, comunidade e poder público.
Conduz seus negócios de forma responsável, gerando desenvolvimento
econômico e social, com ações sustentáveis e ambientalmente corretas.

Desenvolvimento e Remuneração
Através de um sistema de remuneração desafiador e competitivo, busca-se
reconhecer o desempenho por competências de cada funcionário.
Os indicadores de resultados impactam positivamente e os desafiam a
buscar cada vez mais o crescimento e ascensão em sua carreira profissional.
Entendemos que o crescimento da empresa depende diretamente do
comprometimento e desenvolvimento de seus funcionários. Sendo assim,
disponibilizamos para cargos de liderança subsidio integral para formação, em
nível de Graduação e Pós-Graduação.

Compromissos com Clientes
Atende seus clientes com eficiência, agilidade e transparência,
disponibilizando todas as informações necessárias, assegurando uma relação de
cortesia e respeito.
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Focada em superar as expectativas de seus clientes, compromete-se em
entregar produtos com alta qualidade dentro dos prazos estabelecidos na
negociação, seguindo sempre as condutas éticas comerciais.

Compromissos com Acionistas
A empresa plastimarau® compromete-se com a utilização adequada dos
recursos financeiros, com confiabilidade e transparência nas informações
prestadas anualmente aos mesmos.

Compromissos com os Funcionários
Garante um relacionamento de respeito, cordialidade e igualdade com
todos os seus funcionários. Respeita e valoriza a diversidade social, cultural e as
diferenças individuais, repudiando qualquer forma de discriminação.
Disponibiliza tecnologias, equipamentos, instalações e ambiente seguro
que proporcionam bem-estar, saúde e segurança aos seus funcionários.
Garante o direito da livre associação em entidades sindicais, mantendo
respeito e diálogo, sem qualquer tipo de discriminação.
Proporciona aos funcionários o desenvolvimento e melhoria contínua de
suas competências técnicas, organizacionais e comportamentais, oferecendo
oportunidades de crescimento e de qualificação.
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Compromissos com Fornecedores
Mantém uma relação de verdadeiros parceiros, baseada na confiança,
transparência e comprometimento na relação de negociação.
Disponibiliza aos funcionários de empresas prestadoras de serviços,
quando em atividade em suas instalações, as mesmas condições saudáveis e
seguras oferecidas no trabalho aos seus funcionários.
A empresa fornecedora deverá respeitar e cumprir as normas e
procedimentos da organização, bem como também este código.

Compromissos com a Comunidade
Mantém canais permanentes de comunicação e diálogo com a comunidade,
tratando com igualdade e respeito, ajudando-a no seu crescimento.
Atende as demandas das entidades locais por meio de subsídios e participa
de projetos socioeducativos com o objetivo de combater a discriminação e
formar cidadãos responsáveis.
Repudia o trabalho escravo e infantil, bem como qualquer outra forma de
degradação das condições humanas de trabalho. Aberta a receber denúncias de
conduta antiética por parte de funcionários, fornecedores ou qualquer pessoa ou
empresa que tenha relacionamento com a plastimarau®.

Compromissos com o Meio Ambiente
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Compromete-se com a preservação ambiental, promovendo o uso racional
e sustentável dos recursos naturais, respeitando a biodiversidade.
Promove ações educativas para que todos os funcionários desenvolvam
uma boa prática socioambiental, adotando hábitos de preservação da natureza e
consumo consciente.
Previne a poluição através de tecnologias sustentáveis, minimizando
qualquer impacto que suas atividades possam causar.

Compromissos com o Poder Público
A empresa plastimarau® cumpre a legislação vigente, estando em
constante atualização, contribuindo para o desenvolvimento econômico, político
e social do município, do estado e do país.
Recusa toda e qualquer prática de corrupção, suborno e propina. Não
contribui e nem apoia partidos políticos ou campanhas políticas.

COMPROMISSOS DAS FUNÇÕES DE LIDERANÇA .
Nossas lideranças devem manter o relacionamento
baseado na comunicação, respeito, liberdade de
expressão, promovendo condutas éticas e um ambiente
agradável.
A plastimarau® repudia qualquer forma de assédio
moral ou sexual da liderança para o(a) subordinado (a).
Não permite utilizar sua função ou posição
hierárquica para obter benefícios pessoais ou para
terceiros.
Comprometimento na garantia da sustentabilidade do negócio, utilizando
adequadamente os recursos disponíveis, mantendo foco nos resultados.
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COMPROMISSOS DOS FUNCIONÁRIOS COM A plastimarau ®
.

• Atuar de acordo com a Missão, Visão e Valores da
empresa;

• Buscar a excelência e a realização pessoal e profissional,
tratando os colegas com respeito, educação e cooperação,
sem qualquer forma de diferenciação, focado no resultado
como um grande time;

• Manter sigilo das informações utilizadas no processo de trabalho e preservar
a integridade de documentos, registros e cadastros, não fazendo alterações
que não sejam autorizadas;

• Conservar o material recebido pela empresa como uniforme, armários e EPI’s,
bem como utilizar de forma adequada as ferramentas, máquinas e
equipamentos;

• Respeitar e seguir as orientações, bem como as normas e procedimentos
internos do Sistema de Gestão;

• Usar o horário de trabalho de forma produtiva, não desenvolvendo atividades
comerciais ou de interesse próprio, dedicando-se inteiramente ao processo
de trabalho;

• Utilizar o Correio Eletrônico (e-mail) única e exclusivamente para negócios da
empresa;

• Preservar a imagem e a marca da empresa, não utilizando o nome da
plastimarau® sem a autorização prévia da direção;

• Manter foco no resultado para superação das metas estabelecidas;
• Cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho;
• Trabalhar com atenção, não deixar materiais e equipamentos em locais
inadequados, que possam causar acidentes;

• Realizar o trabalho com segurança, prevenindo acidentes e incêndios;
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• Cumprir com o procedimento de Boas Práticas de Fabricação garantindo
higiene, limpeza e segurança.

• Não operar máquinas e equipamentos dos quais não possui autorização;
• Não utilizar os meios de transporte de carga como meio de locomoção;
• A realização de trabalho em altura é permitida somente para quem está
habilitado, sendo obrigatório o uso de cinto de segurança;

• Comunicar sempre a CIPA e o SESMT quando houver situações de risco,
bem como qualquer acidente/incidente;

• Repudiar e denunciar aos canais adequados toda forma ou tentativa de
corrupção, suborno e propina.

NÃO É PERMITIDO A NENHUM FUNCIONÁRIO:
• Consumir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas no horário de trabalho;
• Acessar páginas da internet e sites inapropriados durante o horário de
trabalho, que não sejam a serviço ou interesse da empresa;
• Fazer downloads, transmitir e arquivar qualquer tipo material não licenciado nas máquinas
da empresa, bem como instalar softwares e hardwares sem a prévia autorização do setor de
Tecnologia da Informação;
• Praticar qualquer comércio, venda e troca de mercadorias, bem como distribuição de
propagandas sem a prévia autorização;
• Utilizar celulares ou outros objetos que possam produzir faíscas na indústria;
• Levar consigo qualquer bem que pertença a plastimarau® sem a devida autorização;
• Acessar as áreas classificadas como restritas, salvo com autorização correspondente;

DIRETRIZES GERAIS
Para esclarecimentos, sugestões, críticas e denúncias,
contate a Comissão de Ética através da Ouvidoria da empresa
(www.plastimarau.com.br/contato). Será assegurado total sigilo
e confidencialidade contra eventuais tentativas de retaliação.
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TERMO DE COMPROMETIMENTO

Declaro para os devidos fins que recebi o Código de Ética da Empresa plastimarau®
e me comprometo a seguir fielmente as disposições nele contidas e a denunciar
qualquer irregularidade e o não cumprimento do mesmo.

Marau (RS), _____/_____/_____

Nome: _____________________________________

Assinatura:__________________________________
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