Código de
Conduta Isolet

Introdução
Nós, Isolet Indústria e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.921.928/0001-60,
informamos que acreditamos que as comunidades em que conduzimos nossas
operações de negócios são afetadas por nossas ações e se beneficiam quando fazemos
a coisa certa. Deste modo nosso código de conduta visa assegurar que todos os
integrantes da empresa atuem com o mais alto nível de integridade, cumpram as leis
aplicáveis e construam um futuro melhor para a empresa e as comunidades em que
atuamos.

Estabelecemos abaixo nossos objetivos e condutas:


A Isolet e seus colaboradores são pautados pela lei. O cumprimento de todas as
leis e regulamentos aplicáveis nunca deve ser comprometido;



Mantemos relacionamentos transparentes, honestos e equilibrados com todas as
partes interessadas, possuindo um atendimento cordial e igualitário, sempre
oferecendo informações claras e precisas;



Valorizamos e protegemos nossas informações confidenciais e respeitamos as
informações confidenciais alheias;



Repudiamos a utilização de meios antiéticos para obtenção de informações sobre
terceiros.



Conduzimos a vida da empresa de maneira sustentável, respeitando os direitos
de todas as partes interessadas, inclusive das gerações futuras.



Não admitimos assédios, tais como sexual, econômico, moral ou de qualquer
outra natureza, nem situações que configurem desrespeito, intimidação ou
ameaça no relacionamento entre colaboradores, independentemente de seu nível
hierárquico;



A empresa está comprometida com uma forte ética de trabalho e proíbe
estritamente seus colaboradores, prestadores de serviços e agentes de se
envolverem em suborno, corrupção, bem como apresentarem qualquer conduta
que poderia levantar suspeitas de atividades ilícitas;



Os colaboradores não devem nunca, diretamente ou por meio de intermediários,
oferecer ou prometer nenhum tipo de vantagem, pessoal ou financeira descabida,
para obter ou reter negócios ou outras vantagens de um terceiro, seja no setor
público ou privado. Tampouco devem aceitar nenhuma de tais vantagens em
troca de qualquer tratamento preferencial por parte de um terceiro;

