
  

ÉTICA: A fim de suportar práticas sadias da obtenção e manter uma reputação de honestidade e equidade, a Polistampo selecionará os empregados que respeitem a 
ética e as leis trabalhistas vigentes.  
 

POSTURA E COMPORTAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO: A Polistampo espera de seus colaboradores uma postura atuante, que sejam participativos, 
comprometidos, integrados e demonstrem todas as suas habilidades e competências, necessárias ao bom relacionamento em equipe, visualiza que tão importante quanto 
ser especialista no que se faz é ter uma boa postura profissional.  
Conhecer as Políticas de Qualidade, Ambiental, Responsabilidade Social, Saúde e Segurança, além de Normas e Regulamentos Internos e o Código de Conduta, garantindo 
seu efetivo cumprimento. 
É política da Polistampo que seu pessoal ou aqueles que prestam serviço em seu nome, nunca devam colocar a si próprios ou a Polistampo sob qualquer obrigação pela 
aceitação/ oferta de presentes, brindes, ações de suborno ou similares. 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: É política da Polistampo proibir a exploração do trabalho infantil, tráfico humano, trabalho forçado, assédio moral, assédio sexual, abuso 
físico, mental e quaisquer formas de intimidação ou discriminação. Faz parte destes princípios a responsabilidade perante os nossos empregados. O trabalho e empenho 
de todos eles são fatores determinantes para o nosso sucesso empresarial. A eles a empresa Polistampo deve todo respeito e estima, não importando a tarefa, o cargo, 
sexo, religião, cor da pele ou origem do empregado, cada um merece respeito e a diversidade nos enriquece. Como cidadãos de uma comunidade, temos nossos deveres 
e como colaboradores de uma empresa também.  
 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:  É política da Polistampo o atendimento às obrigações vigentes por Lei ou por força de Acordo Coletivo, visando assegurar os direitos 
trabalhistas e a execução da correta jornada de trabalho legal. 
 

LIBERDADE: A Polistampo dá total liberdade aos seus colaboradores de se associarem e se organizarem com organizações sindicais e partidos políticos de sua escolha e 
de negociarem coletivamente seus interesses, garantindo assim que os associados não sofram quaisquer tipos de discriminações e/ou retaliações. 
 

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: É predominantemente proibida a obtenção e divulgação a órgãos ou organizações exteriores das informações 
de maneira formal e informal de documentos e registros de qualquer ordem sem a devida autorização, assim como obter registros fotográficos através de câmeras e 
aparelhos telefônicos. A não observação a este requisito poderá resultar em medidas legais cabíveis.  
 

CANAIS DE RELACIONAMENTO: 
O canal adotado pela Polistampo para comunicação colaborador x empresa para dúvidas, reclamações, sugestões, etc é a caixa de sugestões onde não é necessário a 
identificação. 
Localização:  disponível na área fabril (estamparia), próximo ao relógio de ponto e quadro de avisos. 
Para comunicação externa temos 2 canais: Telefone: 11-4066-9300 (Ramal: 9316) ou SITE: www.polistampo.com.br na aba contato. 
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