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Apresentação 

O presente documento, intitulado Código de Conduta, tem como 

objetivo estabelecer, de maneira formal, o conjunto de normas que 

regram a conduta dos colaboradores da Flexoprint, assim como, a 

organização, nas suas relações internas e externas, ou seja, nas 

relações interpessoais e institucionais com e entre colaboradores, 

assim como, com clientes, parceiros, fornecedores, instituições 

governamentais e a sociedade em geral. 
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Palavras do Presidente... 

Persistência e Determinação foram imprescindíveis para chegar onde 

chegamos e determinantes para novas posições e consolidação da 

marca Flexoprint. 

 

Somente evoluímos de forma absoluta se os Colaboradores, suas 

Famílias, Diretoria, Parceiros e Fornecedores comungarem de 

princípios éticos, morais respeito e dignidade humana. 

 

Que tenhamos orgulho de levantar todo dia, agradecer a Deus e sentir 

prazer de cumprir nossa atividade de trabalho. Nossa busca diária, sem 

descanso, sem conformismo, é melhorar constantemente nossos 

processos, conhecimentos, integração das informações, como foco 

num só Sol, para surpreender positivamente nosso cliente, nosso 

grande objetivo. 

 

Por fim, sempre, inovar e inovar, em direção à sustentabilidade, 

reduzindo desperdícios, criando valor aos nossos produtos e 

consequentemente às pessoas que fazem parte do grande projeto que 

é a Flexoprint. Desejamos que esse manual sirva de base e guia para 

um futuro ainda mais Promissor e Ético. 

 

 

 

__________________ 

Laércio Stange Warmeling 

Diretor Presidente  
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Nossa História 
 

 

 

 

Fundada em 1997, em Marialva no Paraná, a Flexoprint atua no 

segmento de etiquetas, rótulos autoadesivos e não adesivos, 

termoencolhíveis, in mould label e RFID (etiquetas inteligentes). 

 

Com uma área de 16.000m² e uma planta que possui equipamentos 

com tecnologia de ponta, monitora todas as etapas do processo fabril, 

da impressão ao acabamento, atendendo com excelência e qualidade. 
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Contando com uma equipe enxuta e bem estruturada, capacitada para 

atender com rapidez e confiabilidade as demandas existentes e futuras 

de um mercado exigente, está sempre atenta às novas tendências, 

levando aos clientes inovação, serviço e suporte em novos projetos. 

 

Em 2016 a empresa ampliou seu parque fabril com uma unidade em 

Tubarão, Santa Catarina, no ano de 2017 a Flexoprint adquiriu uma 

unidade em Indaiatuba, São Paulo, e no ano 2021 ocorreu a expansão 

com uma nova unidade da Flexoprint em Luque, Paraguai, tudo para 

melhor atender seus clientes e agregar valor. 

  

A Flexoprint mantém-se atualizada com o mercado global, pela 

sinergia com clientes e fornecedores, atendendo os mercados de 

alimentícios, bebidas, higiene, limpeza, cosméticos, químico, 

fármacos, pet, automotivo e embalagens; sempre criando e 

alavancando negócios. 

 

Diretrizes 

As diretrizes do presente código de conduta estão fundamentadas nas 

crenças expressas na Missão, na política de qualidade da empresa e no 

conjunto de valores vivenciados pela Flexoprint, enquanto 

organização. 

 

Nossa Missão 

A Flexoprint possui a missão de produzir rótulos e etiquetas com 

propósito de surpreender, através da qualidade dos serviços, na busca 

constante de novos produtos e tecnologias, compartilhando a 

evolução e o conhecimento com colaboradores e clientes.  

 



 

  

6 

MAN-RH-4 Revisão 08 

 

 

 

A Flexoprint trabalha com integridade, transparência nas relações 

interpessoais, profissionais e institucionais, respeito e valorização das 

pessoas, preservando sua dignidade, individualidade e oportunidades 

de desenvolvimento profissional. Rejeita-se qualquer tipo de 

estereótipos e preconceitos de raça, gênero, religião, nacionalidade, 

idade, qualquer tipo de incapacidade, condição social, orientação 

sexual, posições políticas. A Igualdade de oportunidade deve estar à 

disposição de todos, gerando um ambiente de cooperação e 

engajamento. 

 

Buscamos integrar melhoria contínua e inovação nas etapas de nosso 

negócio, gerando valor a todos os envolvidos no processo, garantindo 

assim a sustentabilidade da empresa, pois temos a consciência da 

importância de participar de uma sociedade justa, com cidadãos mais 

conscientes. Isso se reflete na integração com nossos parceiros de 

negócio, fornecedores e principalmente nossos clientes, foco da 

organização para garantir sua cultura de resultados. 

 

Esse código de ética tem como objetivo comum, perpetuar o 

crescimento da empresa Flexoprint, e todo colaborador tem o 

compromisso de respeitar e vivenciar o conteúdo aqui descrito, 

zelando e preservando a imagem da empresa. 

 

Nossa Visão 

Ser reconhecida entre as maiores empresas de rótulos da América do 

Sul, com alta tecnologia, excelência na qualidade e confiabilidade nos 

seus produtos e serviços. 
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Nossa Valores 

UNIÃO: Unir os setores e os colaboradores da empresa, com intuito de 

fazer a ligação ou combinação de esforços, pensamentos, trabalho em 

equipe para o mesmo objetivo. 

 

HUMILDADE: Saber ouvir, ser atencioso, considerar a opinião do outro, 

não importa quem fez, importa que fizemos. Não ter vergonha de 

perguntar nem de dizer que não sabe. Não ser arrogante nem vaidoso 

e agir com respeito. Priorizar o nós e não o eu. 

 

SIMPLICIDADE: Fazer as coisas acontecerem de forma simples e 

prática, respeitando as normas. 

 

FRANQUEZA: Ser direto, sincero, verdadeiro e transparente em suas 

relações, sempre com respeito, de forma positiva, agregadora e 

acolhedora. 

 

DETERMINAÇÃO: Ser persistente, entregar resultados superiores e 

cumprir seus compromissos. Fazer as coisas acontecerem, buscar 

alternativas para os problemas, ter senso de urgência, atitude de dono 

e não desistir nunca. 

 

DISCIPLINA: Cumprir o combinado, ser pontual com horários e 

compromissos. Executar suas tarefas de forma disciplinada. Ser 

focado, otimizar o tempo, atividades e recursos. Entregar resultados, 

não criar justificativas e desculpas. 

 

ATITUDE DE DONO: Ser comprometido com o resultado, conhecer com 

profundidade aquilo que faz e ter a visão do todo. Agir com 
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persistência, disciplina e foco nos detalhes. Ser atento aos gastos e à 

economia de cada centavo. Estar engajado com a cultura da 

organização. 

 

Abrangência - Conduta nos Relacionamentos 

Esse código de Ética aplica-se a todos os colaboradores da empresa 

Flexoprint e suas filiais, sendo Acionistas, colaboradores efetivos, 

temporários, estagiários, jovens aprendizes. A orientação para 

terceiros deve ser feita pela empresa, respeitando os preceitos do 

Código de Conduta Flexoprint. Regras gerais de convivência e de 

relações no ambiente de trabalho: público interno e externo.  

 

Público Interno – Colaboradores 

 

Respeito aos Direito Humanos e Diversidade 

A Flexoprint respeita os direitos humanos e esse é um valor 

fundamental da empresa no tratamento com colaboradores, 

fornecedores, parceiros, clientes e comunidade em geral. Entendemos 

que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos, sem distinção 

de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, 

origem social ou nacional, ou condição de nascimento ou riqueza. 

 

A busca por novos colaboradores, e a valorização das pessoas, 

aceitação e diversidade não permite a discriminação em (descritivos 

de cargo) que   façam   referência a exigências específicas em termos 

de raça, gênero, religião, nacionalidade, idade, qualquer tipo de 

incapacidade, orientação sexual ou posições políticas. 
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A Flexoprint é contra qualquer atitude de discriminação, estereótipos, 

preconceitos, desqualificação, intimidação e constrangimento de 

qualquer pessoa dentro ou fora da empresa. 

Nenhum tipo de assédio, moral, sexual, político ou religioso será 

tolerado. Deve-se valorizar as pessoas e respeitar de forma igualitária 

o ser humano por meio de condutas desejáveis num ambiente 

saudável, amistoso e de cooperação. 

 

Todos os colaboradores têm liberdade de apresentar sugestões, que 

visem aprimorar a qualidade do trabalho e melhoria, sendo que a 

transparência e integridade devem estar sempre presentes nas 

relações, fortalecendo a objetividade, clareza e feedbacks pontuais. 

 

Nossa empresa respeita e vivência todas as normas referentes as 

relações do trabalho. Não utilizamos e não aceitamos a utilização de 

trabalho involuntário, trabalho prisional, trabalho forçado, servidão 

por dívidas e todas as formas de escravidão. A Flexoprint apoia a 

erradicação efetiva do trabalho infantil. Contratamos menores 

somente nos critérios de aprendizagem e respeitando as exigências 

legais para jovens trabalhadores, especialmente em relação aos 

horários de trabalho, salários e condições de trabalho. 

 

Nós reconhecemos as implicações relativas aos Direitos Humanos e 

aos Direitos à Terra e Recursos Hídricos, quanto ao uso da terra e da 

água em nossa cadeia e valores. A Flexoprint se compromete a ajudar 

os direitos das comunidades locais a terra (indígenas, quilombos e 

populações tradicionais), em qualquer unidade da federação que a 

organização se instalar, bem como utilizar os recursos hídricos de 
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forma sustentável, implantando planos de proteção à fonte de água 

em nossas instalações.  

 

As relações entre os colaboradores, seja entre pessoas de mesmo 

setor ou diferentes níveis hierárquicos, devem ser pautadas pelo 

respeito e pela cortesia. 

 

Gestão de Pessoas 

A Flexoprint reconhece que são seus colaboradores com bem-estar 

físico, mental, emocional e espiritual, que fazem a diferença para a 

vitalidade e o crescimento da organização, e que esse sucesso está 

relacionado ao grau de cooperação e engajamento para com os 

objetivos da empresa. 

 

O recrutamento interno é prioridade, na medida em que o perfil do 

cargo atender a necessidade e possibilite o desenvolvimento e 

crescimento das pessoas. Oportunidades de Recrutamento Interno ou 

Externo crescimento e desenvolvimento profissional seguem o 

procedimento de Recrutamento e Seleção, o procedimento de Cargos 

e Salários, o perfil do candidato, suas competências, formação e 

experiências, incluindo aqui os programas jovem aprendiz, estagiários, 

portadores de necessidades especiais e trainees. 

 

A Flexoprint valoriza o potencial de seus colaboradores e investe em 

programas de treinamento e desenvolvimento e na gestão de 

performance para fomentar o crescimento do conhecimento e 

aumentar o nível de desempenho das equipes. A Flexoprint reconhece 

a contribuição de todos os seus colaboradores, no alcance das metas, 

valorizando todas as funções existentes. O reconhecimento e mérito 
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pelo desempenho e competências são atribuídos aos colaboradores 

para propiciar oportunidades de desenvolvimento profissional. A 

Performance dos colaboradores tem como base de recompensa o 

plano de cargos e salários da empresa, desenhado na metodologia 

Hay, com classificação, pontuação e desenhos de classes e faixas 

salariais, respeitando a equidade interna e externa. 

 

A responsabilidade social nos critérios relativos à contratação, 

pagamentos, encargos sociais dos colaboradores, obedece aos 

parâmetros legais e a empresa oferece benefícios como transporte, 

refeição, plano de saúde e convênios diversos, garantindo a melhoria 

na qualidade de vida e do trabalho. A remuneração é feita de forma 

competitiva com relação à indústria e mercado de trabalho local e de 

acordo com termos e acordo da Convenção Coletiva de Trabalho, em 

conformidade com as leis aplicáveis de salário, expediente, horas 

extras e benefícios. 

 

Relações afetivas entre colaboradores devem ser pautadas na 

discrição e não devem interferir nas atividades e tomadas de decisão 

do trabalho. Somente casos de relações diretas ou indiretas de 

subordinação, bem como atuação na mesma equipe ou atividade 

devem ser evitados para não caracterizar conflitos de interesse.  

 

A imagem dos colaboradores e de terceiros também é preservada na 

Flexoprint e qualquer exposição e utilização da imagem, de 

reproduções de fotos, áudios e vídeos deve ter autorização prévia. 

 

Os desligamentos realizados na Flexoprint são analisados e a empresa 

compromete-se em esgotar as alternativas para possibilitar a 
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permanência do colaborador e seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

Saúde e Segurança Ocupacional 

A Flexoprint respeita a confidencialidade de documentos, atestados e 

registros médicos de colaboradores, salvo em situações exigidas por 

lei, após aprovação da área jurídica. 

 

Todas as leis e normas relativas à Medicina e Segurança, bem como os 

equipamentos necessários são cumpridas na empresa: PCMSO – 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCA – Programa 

de Conservação Auditiva, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

ambientais, SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho, CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, LTCAT 

– Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho e outros 

exigidos pelas Normas Regulamentadoras e Nrs. 

 

A empresa fornecerá, sem ônus, todo equipamento de proteção 

individual, e o treinamento de segurança é parte da integração, bem 

como o treinamento no local de trabalho.  

 

Todos os colaboradores devem usar os EPI’s de forma adequada, 

comunicar caso se tornem impróprio para uso e preservar pela sua 

conservação. O colaborador que não cumprir as regras de segurança e 

a falta de uso de EPI está sujeita a medidas disciplinares. 

 

A empresa orienta que seus colaboradores utilizem os uniformes e 

vestimentas adequadas ao local de trabalho e de acordo com as Boas 

Práticas de Fabricação e FSSC 22000. Também em eventos 
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corporativos evitem exageros para que a roupa não se sobreponha ao 

profissionalismo. É importante o uso do uniforme completo, no verão 

ou inverno. O termo de uso de uniforme está relacionado em nossos 

documentos admissionais. 

 

Para garantir condições de trabalho seguras e sadias, a preservação da 

saúde física e psíquica dos colaboradores e a qualidade de vida a 

Flexoprint define que é um compromisso de todo colaborador 

informar qualquer situação que possa comprometer a Saúde e 

Segurança das pessoas. 

 

Qualidade de Vida – Drogas ilícitas, lícitas e porte de arma e 

violência no trabalho 

No horário de trabalho ou no período em que estiver nas 

dependências da Flexoprint, os colaboradores não devem portar ou 

estar sob o efeito de qualquer tipo de droga ilícita, bebida alcoólica, 

entre outros. Zelando pela qualidade de vida do colaborador o uso de 

cigarro é permitido somente fora do ambiente da empresa. 

Colaboradores não podem portar qualquer tipo de arma nas 

dependências da empresa e a violência seja física ou verbal é 

inaceitável. 

 

Compromisso com a Qualidade 

Com moderna tecnologia, pessoal capacitado e motivado, a Flexoprint 

produz rótulos e etiquetas direcionados ao cliente, priorizando o 

comprometimento de todos com atendimento aos requisitos: garantia 

da segurança dos produtos e melhoria contínua da gestão.  Os 

processos internos são desenvolvidos e todos os colaboradores são 

responsáveis para obter o melhor resultado, evitando reprocesso. 
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Os requisitos dos clientes devem ser observados e produtos não 

conformes não devem ser aceitos, pois podem comprometer a 

qualidade de produtos e serviços e afetar a imagem da empresa. 

 

Os colaboradores da Flexoprint, no exercício das suas atividades 

profissionais, devem respeitar rigorosamente o disposto nas políticas, 

normas e regulamentos estabelecidos pela empresa e pelos nossos 

clientes, assim como, devem orientar as suas práticas conforme 

determina o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Preocupada com a Qualidade e Segurança dos produtos fornecidos, a 

Flexoprint possui um Sistema de Gestão da Qualidade com certificação 

ISO 9001 e a certificação FSSC 22000 reconhecida internacionalmente, 

vindo atestar e confirmar todos os padrões de qualidade e segurança 

de alimentos que praticamos. 

 

Patrimônio da Empresa 

Patrimônios da organização como: instalações, veículos, 

equipamentos, materiais de escritório, móveis, máquinas e 

equipamentos, tecnologia, marcas, conceitos, valores, informações da 

empresa, planos e atividades, pesquisas, sistemas, invenções, 

estratégias de negócios devem ser utilizados com zelo e para o 

cumprimento dos objetivos da empresa. 

 

O público interno deve utilizar dos recursos e estrutura da empresa, 

conservando o patrimônio, evitando desperdícios, perdas ou danos.  

As ferramentas de tecnologia da informação e comunicação 

(telefones, celular, copiadoras, internet, e-mail) destinam-se aos 
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interesses da Flexoprint, devem ser usados de forma responsável e 

podem ser controlados.  

 

O uso de aparelhos celulares e similares durante o expediente de 

trabalho, afeta a produtividade o atendimento e amplia riscos a saúde 

e segurança do trabalhador, assim, os mesmos devem permanecer nos 

armários durante o expediente de trabalho e nas áreas administrativas 

em local adequado.   

 

Não é permitido aos colaboradores utilizar o e-mail corporativo para 

fins particulares. 

 

Propriedade Intelectual 

Nossa propriedade intelectual é um bem intangível da empresa. Nossa 

marca, inovações, processos, projetos, informações comerciais e 

financeiras, de produção ou qualquer informação formulada ou 

desenvolvida na empresa ou para nossos clientes são de propriedade 

da empresa. 

 

Os colaboradores devem restringir o acesso de informações da 

Flexoprint a Clientes, Fornecedores e Parceiros somente ao 

estritamente necessário para a execução das tarefas previstas nos 

procedimentos estabelecidos. 

 

Não é permitido aos colaboradores da Flexoprint utilizar informações 

estratégicas da empresa para obter vantagem pessoal em processo de 

contratação de Fornecedores ou Parceiros. 
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Os colaboradores da Flexoprint devem guardar sob sigilo as 

informações que eventualmente obtiverem de Clientes, Fornecedores 

e Parceiros, não podendo utilizá-las como forma de obter vantagem 

para si ou para pessoa de suas relações. 

 

Os colaboradores da Flexoprint devem proteger e salvaguardar ideias, 

programas, planos, projetos, durante seu vínculo profissional e após 

as relações de trabalho.  O instrumento de Confiabilidade e Sigilo é 

parte integrante dos documentos admissionais e tem validade jurídica 

para conduta na empresa. 

 

Fraude, Suborno e Corrupção 

A Flexoprint valoriza a verdade e trabalha de forma lícita e íntegra. Não 

toleramos suborno, fraude, extorsão, pagamentos de facilitação e 

corrupção, contraprestações ilegais por parte de colaboradores ou 

parceiros de negócio. 

 

Toda forma de corrupção deve ser combatida e a empresa não aceita 

qualquer situação que caracterize corrupção, incluindo improbidade 

administrativa, crimes contra a ordem econômica e tributária, entre 

outros, disseminando esse código para seus parceiros de negócios. 

 

Acionistas 

A Flexoprint conduz sua administração orientada para resultados, 

nosso modelo de gestão é igualitário, colaborativo e inovador, com 

transparência e equidade na prestação de contas, a fim de garantir a 

criação de valor ao acionista, reforçar as relações de confiabilidade e 

reforçar a rentabilidade. 
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Fornecedores 

Critérios técnicos e profissionais são utilizados para escolhas de 

fornecedores de produtos e serviços, garantindo o melhor relação e 

parceria para custo-benefício, evitando o favorecimento e 

oportunizando a concorrência leal. 

 

Na relação de público interno com fornecedores é proibida vantagem 

de qualquer natureza como gratificações, recompensas, empréstimos, 

presentes, entre outros.  

 

Brindes de baixo valor e que caracterizem gentileza podem ser aceitos 

para uso pessoal: agendas, canetas, bonés, pen drives, bem como 

almoços e jantares de negócios para fins comerciais. Em caso de 

dúvidas sobre brindes, converse com seu Líder. Colaboradores não 

podem usar o cargo para obtenção de serviços pessoais, favores, 

beneficiar-se para pedidos de recursos físicos ou financeiros. 

 

A comercialização de produtos ou serviços é proibida nas 

dependências da empresa. Rifas, correntes ou listas, com finalidades 

de auxílio a colaboradores ou comunidade serão avaliadas pela 

Diretoria. Não é permitido a entrada de terceiros para comercialização 

de produtos na empresa. 

 

A Flexoprint compromete-se a estimular e disseminar práticas 

responsáveis como saúde e segurança do trabalho, preservação do 

meio ambiente e práticas legais e tributárias que atendam a legislação 

em vigor para auxiliar na integração e desenvolvimento de nossos 

fornecedores. 
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Clientes 

Como parte de um planejamento estratégico dinâmico e focado nas 

tendências do mercado, nosso parque gráfico amplia-se e aprimora-se 

constantemente, da produção à gestão para atender o foco do cliente. 

A busca da satisfação e atendimento ao cliente e seus consumidores, 

se traduz na melhoria contínua de nossos produtos e serviços e na 

inovação. 

 

A Flexoprint comercializa produtos e serviços com as especificações 

técnicas e legislação pertinente, pois o respeito ao cliente e ao 

consumidor é um compromisso da empresa, pautado em cortesia, 

flexibilidade e eficiência. 

 

O estreitamento das relações e a integração com nossos clientes é 

feito através de pesquisas, solicitações e respeito às negociações, sem 

fazer distinções por interesses, prezando pela honestidade. 

 

As ofertas devem ser claras, precisas e completas, demonstrando a 

natureza do que é oferecido, preços, condições de venda, de 

pagamento e as obrigações. Promoções devem ser realizadas de forma 

clara e com procedimentos definidos. 

 

Brindes institucionais podem ser distribuídos de acordo com as ações 

e procedimentos de marketing e política comercial. Todos os 

colaboradores da Flexoprint devem seguir os padrões das normas ISO 

9001 e FSSC 22000 dos requisitos específicos dos clientes. 
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Representantes 

A Flexoprint mantém relacionamento baseado em transparência, 

confiança e respeito mútuo com seus representantes comerciais, que 

devem gerar resultados e cumprir os mesmos princípios da empresa. 

 

As informações sobre clientes, produtos, serviços e estratégias, a 

política comercial da Flexoprint é objeto de sigilo, bem como qualquer 

atitude que possa comprometer a Flexoprint em função de interesses 

pessoais deve ser observada por nossos representantes. 

 

As obrigações contratuais são base do relacionamento com nossos 

representantes, e devem ser cumpridas na íntegra. 

 

Concorrentes 

Baseados na condição de concorrência leal, pautamos nossa relação 

no respeito que esperamos receber de nossos concorrentes. 

 

Assuntos internos sobre a participação no mercado, a estratégia da 

empresa (descontos, preços, clientes e outras práticas sigilosas) não 

devem ser discutidos em locais públicos, preservando a 

confidencialidade. 

 

Qualquer prática ou tratativa em relação a concorrentes deve ser feita 

em consenso com os administradores da Flexoprint. 

 

Comunidade 

A Flexoprint apoia o exercício da cidadania por meio de ações sociais 

e voluntárias de seus colaboradores e participação ativa na 
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comunidade, contribuindo para o desenvolvimento, o bem-estar e 

melhoria da qualidade de vida. 

 

Aspectos relacionados a Responsabilidade Social na empresa, a 

realização de investimento social externo, doações, patrocínios, 

apoios a comunidade, devem passar pelo departamento de Gestão de 

Pessoas e encaminhados as áreas responsáveis. 

 

A Flexoprint atua na comunidade com diálogo cordial e aberto, 

colaborando nos esforços para a construção de uma sociedade mais   

justa e harmônica, apoiando iniciativas de responsabilidade social e 

respeitando os Direitos Humanos.  

 

Governo 

A Flexoprint mantém relação de respeito a autoridade de governos 

locais nas cidades onde atua, bem como relação cordial com o governo 

e seus órgãos. Todas as informações solicitadas pelos órgãos públicos 

são fornecidas de forma completa, de acordo com normas e leis 

vigentes. 

 

Sobre sua imparcialidade em relação a partidos políticos, a empresa 

reserva-se o direito de contribuir em questões políticas que possam 

afetar a Flexoprint. 

 

É proibido qualquer tipo de gratificação, doação e outros favores a 

pessoas que atuam em qualquer esfera da administração pública. 
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Meio Ambiente 

Todos os colaboradores e administradores buscam continuamente 

processos que utilizem racionalmente os recursos naturais. A busca 

pela redução de resíduos e a destinação correta aos resíduos, evitando 

desperdícios faz parte da política de qualidade da Flexoprint. 

 

O desenvolvimento dos produtos e serviços na Flexoprint deve estar 

pautado em processos de menor impacto ambiental. É dever de todo 

colaborador e terceiro que atua na empresa, a comunicação imediata 

de eventuais ocorrências como incêndios, vazamento de químicos e 

outros, a fim de neutralizar seus efeitos rapidamente. 

 

A empresa procura adotar práticas que permitam o seu crescimento e 

desenvolvimento de forma sustentável, respeitando a dignidade 

humana e o meio ambiente. 

 

Sindicato 

A Flexoprint respeita a liberdade de cada colaborador de se filiar ou 

não a associações ou organizações legalmente constituídas. 

Negociações com o Sindicato Patronal ou Laboral devem ser pautadas 

objetivando relações mutuamente benéficas. 

 

Imprensa 

A empresa mantém canal aberto com a imprensa, disponibilizando 

informações, esclarecimentos e divulgação de suas ações, de acordo 

com regras preestabelecidas. Informações, contatos e ou entrevistas a 

qualquer órgão de imprensa, devem ser autorizados pelo responsável 

da empresa. 



 

  

22 

MAN-RH-4 Revisão 08 

 

 

 

Violação do Código 

A violação do código de conduta Flexoprint sujeita o colaborador à 

ação disciplinar progressiva que compreenderá feedback, advertência 

oral e por escrito, suspensão e rescisão contratual. 

Os colaboradores poderão denunciar suspeitas de violações a essas 

políticas. 

 

Revisão de Código 

Este código será revisado regularmente a fim de manter-se atualizado. 

Todo colaborador pode participar com ideias e sugestões e os 

departamentos de Sistema de Gestão de Qualidade e Gestão de 

Pessoas serão os intérpretes do código, podendo sugerir normas e 

procedimentos, que serão analisados e decididos pela Diretoria.  

 

Canais de Comunicação – Sugestões ou Denúncias 

Acesso eletrônico por e-mail: codigodeconduta@flexoprint.com.br 

Acesso telefônico pelo nº: +55 44 3232-8116 

Acesso escrito: Caixas de Sugestões disponíveis internamente na 

empresa. 

 

  

 
Entre em Contato 
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Conduta, Ética e Integridade – Uma reflexão 

ÉTICA é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral 

de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. 

Nossa conduta nas relações pessoais e de trabalho visão valores éticos 

que garantam a integridade.  

Agir com respeito em todas as relações, ser honesto, construir relações 

baseadas em fatos e na busca da verdade. 

 

Que perguntas poderíamos fazer sobre a prática desse 

valor? 

 

Ética = Posso + Quero + Devo 

 

- Respeitando os Direitos Humanos? 

- Estamos cumprindo as normas e políticas da empresa? 

- Somos transparentes nas relações? 

- Os problemas recebem solução na causa? 

- Existe comunicação eficaz? 

- Buscamos as informações necessárias diante das escolhas? 

- Cumprimos os compromissos assumidos? 

- As metas são claras e nosso comprometimento com as tarefas priva 

pelo foco em resultados? 

- Agimos em cooperação visando ganho mútuo com os públicos 

internos e externos? 

 


