Código de Ética Sotecplast

abusivas (palavras ou gestos) ou comportamentos constrangedores
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contra a integridade moral e física de qualquer colaborador,

O documento tem o objetivo de estabelecer princípios relativos

independente de serem caracterizadas pela legislação vigente,

ao Código de Ética nos Negócios e respectivas diretrizes para

como assédio moral e/ou sexual, como também qualquer tipo de

orientar a conduta dos Colaboradores da Empresa.

ameaça ou intimidação.

Este documento faz parte do contrato de trabalho entre os

A Empresa tem foco em práticas trabalhistas justas e não comunga

Colaboradores e a Empresa, devendo ser seguido por todos.

com segregações. 3. Comunicação integrada

O comprimento das cláusulas contidas no código de ética e
condutas da Sotecplast norteiam todos seus membros. Os
procedimentos descritos neste instrumento estão sob respaldo
da legislação vigente no País e em constante aprimoramento.

1.2 Código de conduta e Confidencialidade
A Sotecplast zela por sua segurança e de seus parceiros comerciais,
sendo assim, as informações financeiras, econômicas e técnicas,
relacionadas a elas são divulgados apenas com autorização de sua

1. Relação com os Colaboradores

diretoria, salvo informações de interesse público.
Mesmo cessado o seu contrato de trabalho, não é permitido revelar
ou usar qualquer informação da Empresa, salvo as expressamente

1.1 Relações de trabalho
A Sotecplast treina e orienta seus Colaboradores para práticas e
comportamentos de respeito mútuo, não sendo permitidos atitudes

públicas.

1.3 Atividades da Empresa

comunidade e seus Colaboradores a Sotecplast tem compromisso
2

A Sotecplast e apartidária e apolítica, assim não autoriza

com a transparência de suas ações.

contribuições para grupos ou entidades políticas e/ou religiosas,

Através da central de atendimento a Empresa disponibiliza

deste modo, nenhum Colaborador pode solicitar remuneração ou

atendimento em horário comercial aos profissionais, via telefone e

doar em nome da Empresa, tampouco utilizar uniforme para

e-mail. Para comunicação interna, a Empresa utiliza recursos de

realização de trabalhos distintos dos prestados pela Sotecplast.

gestão participativa com quadro de gestão a vista, caixa de
sugestões, comunicados e correio eletrônico.

2. Sindicatos

A comunicação e a publicidade seguem padrão ético e tem
conformidade com a legislação brasileira.

A Sotecplast entende a legitimidade e a importância do trabalho dos
sindicatos para a construção de uma sociedade digna e por isso está
sempre aberta para negociações transparentes e legais que visem
fortalecer as relações trabalhistas entre a Empresa e seus
Colaboradores, sempre de maneira ética e transparente.

4. Relação com órgãos governamentais e reguladores
A

Sotecplast

de

maneira

transparente

e

ética

mantem

relacionamento respeitoso com os representantes dos órgãos
governamentais e reguladores. A Empresa segue rigorosamente as

3. Comunicação integrada
A Sotecplast está sempre aberta à comunicação interna e externa.
Através de autorização da diretoria, a imprensa tem informação
sobre as ações diversas realizadas pela Empresa. Com a

leis, e quando solicitado comprova regularmente suas ações.

5. Relação com Clientes e Fornecedores

A

Sotecplast

exige

legalidade

trabalhista,

fiscais

e
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A Sotecplast veta qualquer negociação inidônea que comprometa a
credibilidade da Empresa, não estimulando a doação de brindes,

documental de seus fornecedores, não compactua com Empresas
que utilizam de trabalho escravo e que burlam o sistema.

favores, doações e beneficiamento de clientes e /ou fornecedores,
realizando apenas transações justas e que sigam as diretrizes da
Empresa.
Os contratos são analisados pelo jurídico para estarem de acordo
com a legislação vigente. A política de aquisição de mercadorias e
serviços segue os pilares econômico, qualidade, disponibilidade,
cumprimentos de prazos e termos contratuais.

6. Segurança e Meio Ambiente
A Sotecplast tem uma equipe voltada ao setor de segurança e meio
ambiente que segue à risca as leis e regulações aplicáveis,
atendendo padrões internacionais de meio ambiente.
A orientação da Empresa é a busca contínua por melhorias na
proteção ao meio ambiente e segurança dos colaboradores.

