PLASTEK DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
WORLD CLASS SUPPLIER OF YOUR PLASTIC NEEDS

CÓDIGO DE ÉTICA
OBJETIVO

Demonstrar a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, o que a Plastek do Brasil espera de suas relações.
É diante disso que construiremos e manteremos relações duradouras dentro e fora da Plastek.
RESPONSABILIDADES

Funcionários: atendimento e cumprimento do procedimento
Funcionários / Clientes / Terceiros: Fazer uso do canal para auxiliar a empresa em investigações e melhorias
Comitê de ética: analisar todas as informações recebidas e responde-las.
RH: distribuir nos setores cópias desta politica e apresentar a todos os funcionários.
PROCEDIMENTO

Das relações com clientes, fornecedores e sociedade:
 Os funcionários não devem direta ou indiretamente ou através de intermediários (incluindo amigos ou
membros de sua família), ter interesse na participação de lucros e comissões ou qualquer outra forma
de remuneração com nenhum cliente, fornecedor, competidor e outras relações comerciais do grupo,
sem permissão expressa do Diretor de Operações e para ele, do presidente da empresa. A existência
de qualquer um destes interesses deve ser indicada ao Diretor de Operações e, por ele, ao presidente
da Plastek sendo que no caso de interesses futuros, estes serão submetidos para prévia avaliação.
 O Diretor de Operações deverá ser formalmente comunicado sobre todas as gratificações, presentes
ou qualquer tipo de remuneração de valor que ultrapasse a R$ 1000,00 (hum mil reais), recebidas por
qualquer funcionário da Plastek, por parte de clientes, fornecedores ou outras relações comerciais.
 Funcionários não tem permissão de incorrer em débitos de nenhuma espécie com outros funcionários
ou com clientes, fornecedores, competidores ou outras relações comerciais. Excluem-se empréstimos
de instituições financeiras reconhecidas. Entretanto, os gerentes deverão informar ao Diretor de
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Operações e este ao presidente, qualquer empréstimo recebido (indicado os termos e as condições)
das instituições financeiras com as quais a Plastek tenha negócios regulares.
 A Plastek do Brasil respeita seus concorrentes e acredita em uma concorrência leal. Os funcionários
da Plastek não deverão divulgar nenhuma informação de natureza confidencial ou de propriedade do
grupo a terceiros, exceto no exercício de seu trabalho em nome da Plastek do Brasil e quando se fizer
estritamente necessário, se utilizando para isto de um contrato de confidencialidade assinado entre as
partes.
 A Plastek do Brasil acredita na importância do bom relacionamento com seus fornecedores e preza
isso diariamente. Entendemos que os fornecedores têm influencia direta na qualidade dos produtos
que produzimos e vendemos.
 A Plastek do Brasil não contribui com nenhum politico e/ou partido politico e não compactua com
ações de corrupção, tampouco pratica lavagem de dinheiro.
 A Plastek do Brasil não aprova o parentesco entre lideres e liderados. Caso isso venha acontecer
deve ser reportado o caso primeiramente ao setor de Recursos Humanos e Diretoria Geral.
 A Plastek cuida para que os impactos ambientais na sociedade sejam os menores possíveis e para
isso trabalha forte e acompanha/controla diariamente tudo o que é produzido.

Das contratações de funcionários / terceiros
 4.2.1 - Nas suas contratações, a Plastek do Brasil não aceita menores de idade a não ser na condição
de Menor Aprendiz. Não discrimina por raça, idade, sexo, orientação sexual, religião, estado civil e/ou
condição de saúde.
 4.2.2 - Qualquer comportamento discriminatório ou atos de assedio observados posteriormente à
contratação nas dependências da empresa deverão ser recriminados e o autor de tal comportamento
deverá ser advertido formalmente pela empresa que poderá tomar as medidas cabíveis. As
advertências cabem a qualquer tipo de discriminação e a qualquer ato de assedio entre as partes,
sejam eles verbais, sexuais e/ou moral.
o

o

Rod. Eng Ermênio de Oliveira Penteado s/n - Km 58,2 - SP 75 - Indaiatuba - SP - CEP 13337-300
Tel.: 55 19 3885 8200 / Fax: 55 19 3885 8205

PLASTEK DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
WORLD CLASS SUPPLIER OF YOUR PLASTIC NEEDS

 4.2.3 – Fica vedada a realização de qualquer trabalho ou atividade forçada na empresa, em qualquer
aspecto que venha ferir as normas trabalhistas vigentes no país.
 4.2.4 - As condições de contratação para todos os empregados da Plastek preveem tempo integral de
trabalho e proíbe aos funcionários o exercício de qualquer outra função, compensadas ou não
durante as horas normais de trabalho que atrapalhe o bom andamento e o bom desenvolvimento do
empregado dentro da Plastek.
Das relações internas entre funcionários
 4.3.1 – Espera-se que as relações internas entre os funcionários seja ele de qualquer nível
hierárquico seja baseado em respeito mutuo e focado em um só interesse, o de sempre zelar pelo
bom ambiente de trabalho para produzirmos bons produtos. A Plastek zela pelo dialogo aberto em
todos os níveis da organização, pois sempre espera de seus funcionários boas e novas ideias para
melhorarmos juntos cada dia mais.
 4.3.2 – Espera-se conduta ética e respeito com todos os procedimentos internos da companhia.
Todos os procedimentos foram criados para serem seguidos para mantermos as rotinas eficazes, seja
ela administrativa, produtiva ou relacionada ao meio ambiente. A Plastek preza pelo cuidado com o
meio ambiente e trabalha com a coleta seletiva e aplica o conceito de GMP em todos os setores da
empresa. Espera-se que todos cumpram com o procedimento.
Da comunicação entre Plastek e seus funcionários/clientes/fornecedores/terceiros

Quando comunicar? Toda conduta observada que não condiz com as praticas deste código de ética e toda e
qualquer sugestão ou elogio.

A Plastek do Brasil no papel do seu comitê de ética deverá notificar os seus clientes, fornecedores e/ou
terceiros sobre problemas relacionados à segurança, violação do código de ética e/ou má conduta por parte
de todos os envolvidos na cadeia de negocio e que afetem o produto/serviço, seja dentro do site da Plastek
do Brasil ou fora dele.
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Plano de ação

Toda e qualquer denuncia, critica, elogio e/ou sugestão serão respondidas mensalmente com plano de ação
diretamente à pessoa que prestou informações caso a mesma tenha deixado o contato. Caso a mesma faça-o
sigilosamente divulgaremos por e-mail e murais as principais informações e seus planos de ação e/ou
entraremos em contato com clientes, fornecedores e/ou terceiros para apresenta-lo.
Observação: caso a informação seja uma denuncia e/ou critica, a divulgação preservará todos os pontos que
poderão causar constrangimentos e que presumem o denunciado e o denunciante.
Canal de comunicação

Telefone: (19) 3885 8202
Ramal: 8202
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