CÓDIGO DE

ÉTICA

PRINCÍPIOS DE CONDUTA
As práticas comerciais da Disamtex têm sido
desde sua fundação orientadas pela integridade,
honestidade e negociação justa.
Desde essa data, nossa empresa tem mantido e
cumprido este compromisso com
responsabilidade, transformando a reputação da
Disamtex um dos seus ativos mais importantes.
Este código de conduta especifica os Princípios
Corporativos Empresariais da Disamtex e contribui
para a sua implementação contínua estabelecendo
certas normas mínimas de comportamento,
imperativas e não negociáveis.
Os Colaboradores deverão sempre orientar-se
pelos seguintes princípios básicos:
1. Evitar qualquer conduta que possa causar
prejuízo ou colocar em risco a reputação da
empresa;
2. Agir legal e honestamente;
3. Colocar os interesses da Empresa acima
dos seus próprios ou de outros interesses.
Este código foi desenvolvido com o intuito de
fornecer referências, as quais devem permear
todas as atividades.
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CUMPRIMENTO DE LEIS,
NORMAS E REGULAMENTOS.

Conduzir os negócios da Disamtex em plena
conformidade com as leis, normas e regulamentos
aplicáveis. Tais como: Leis trabalhistas, leis ambientais,
leis fiscais e tributárias e leis civis e criminais.
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
(ALHEIAS E PRÓPRIAS)

Proteger informações confidenciais da Disamtex e
respeitar informações confidenciais alheias.
• Não divulgar essas informações para pessoas de fora
da empresa ou para pessoas não habilitadas.
• Não usar essas informações em benefício próprio ou
de terceiros.
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COLABORADORES
E AMBIENTE DE TRABALHO

O objetivo da Disamtex é fomentar um relacionamento
interpessoal sadio e equilibrado. Pois pessoas que
trabalham em harmonia e com qualidade nos
relacionamentos impulsionam nossa Empresa. Para que
este relacionamento em equipe funcione, cada indivíduo
precisa cumprir com suas responsabilidades e sentir que
os demais também as cumprem. Isto significa que
devemos oferecer aos demais, em todos os sentidos,
nosso apoio para que o trabalho seja realizado. Nenhum
indivíduo ou departamento deve permitir que suas
prioridades prevaleçam sobre as prioridades da Disamtex.
• Conflito de interesses – Agir sempre de acordo com os
interesses da Disamtex.
• Discriminação – Respeitar a diversidade pessoal
e jamais permitir a discriminação ou preconceito
de qualquer natureza.
• Violência – Inadmissível a pratica de violência sob
qualquer forma no ambiente de trabalho.
• Assédio moral ou sexual – Inadmissível qualquer forma
de assédio moral ou sexual, tais como: intimidação,
ameaças, piadas, provocações, exclusões injustas ou
insinuações.
• Uso de álcool e drogas – É proibido o porte ou uso
de álcool e drogas ilícitas que coloquem em risco
a segurança do ambiente de trabalho ou que
comprometam a empresa.
• Exploração de trabalho infantil e escravo –
Desaprovamos a prática da exploração de trabalho
infantil e do trabalho escravo em qualquer circunstância.
• Respeito político-partidário e religioso – Respeito à
liberdade do colaborador para exercer a cidadania, bem
como expressar sua opção religiosa.
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SUBORNO
E CORRUPÇÃO

É inaceitável a prática de suborno, corrupção e outras
compensações financeiras ou coação que venham
interferir em decisões comerciais articuladas por
funcionários, representantes ou terceiros. Fica proibido
dar ou receber presentes pessoais, empréstimos,
benefícios e privilégios para/de alguém que esteja
fazendo negócios com a Disamtex. Brindes ou
presentes corporativos previamente aprovados pela
diretoria serão permitidos.
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LEALDADE COMERCIAL
E ANTITRUSTE

Tratar os clientes e fornecedores de forma justa,
assim como respeitar os Segredos de Negócios e a
Propriedade Intelectual da Disamtex e de terceiros.
Visar uma concorrência justa, respeitosa e leal,
evitando definitivamente práticas ilícitas tais como:
discutir e entrar em acordo formal ou informal com
concorrentes sobre assuntos que digam respeito a
preços, níveis de produção, níveis de estoque,
propostas, divisão de território de vendas, produtos,
clientes ou fornecedores.
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PATRIMÔNIO
(ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS)

Funcionários e terceiros se comprometem a utilizar o
patrimônio da Disamtex com responsabilidade para
garantir sua preservação sem danos ou prejuízos. Fica
proibido o uso do patrimônio físico e intelectual para
fins particulares não autorizados. Fica proibido copiar
e/ou deletar softwares licenciados da Disamtex bem
como instalar ou utilizar softwares não autorizados.
Furtos, roubos, sabotagens e retiradas não autorizadas
serão penalizados legalmente.
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É proibido condutas fraudulentas ou desonestas que
envolvam relatórios ou demonstrações financeiras e
contábeis. Todas as informações devem ser precisas
e confiáveis e de acordo com a lei.
A Disamtex se compromete em não subfaturar ou
sonegar impostos de qualquer natureza em suas
operações de compras ou vendas de mercadorias.

8

• Esta situação é legal?
• Esta atitude é justa, imparcial e honesta?
• Esta situação pode ser conhecida
por todos?
• Esta ação poderá ser eticamente
questionada depois de algum tempo?
Caso você não consiga responder as
perguntas acima, reflita sobre esta situação
ou consulte o seu líder imediato.

RELAÇÕES
COMERCIAIS

Um dos maiores objetivos da Disamtex é criar e
manter relações constantes e confiáveis. A
honestidade é requisito essencial para relações
saudáveis e duradouras. Portanto, consideramos a
lealdade comercial um dos pilares de nossa empresa.
Sendo assim, damos a todos os nossos clientes,
fornecedores e concorrentes um tratamento justo e
uniforme. Nossas relações comerciais se baseiam em
critérios tais como preço, qualidade, confiabilidade e
honestidade.

EM CASO DE DÚVIDAS O QUE FAZER?
Nem todas as situações possíveis do dia-a-dia
podem ser descritas neste código, e neste
caso, havendo dúvida quanto ao que deve ser
feito, sugere-se responder as seguintes
perguntas:

FRAUDES NAS FINANÇAS
E CONTABILIDADE

A Disamtex atua como produtora e fornecedora
de especialidades químicas para as indústrias de papel e celulose,
tintas e vernizes e têxtil em mais de 40 países:

Rua Rudolfo Walter, 2000
CEP 89.068-239 - Itoupava Central
Blumenau - SC - Brasil
Fone: +55 47 3337-3600

disamtex.com.br

