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Mensagem da Diretoria
Todas as pessoas que trabalham, seja
qual for o seu ramo de atividade, assumem
o compromisso tácito de carregar e transferir
a imagem da Companhia que escolheram,
dentro de um conjunto de procedimentos
entendido como Conduta.
A Conduta, na prática, é a maneira como
H[SUHVVDPRV QRVVD UHODomR SUR¿VVLRQDO
dentro e fora da Empresa.

As organizações funcionam, em grande
parte, pelo alinhamento de comportamentos
formados pela construção de uma cultura
que valoriza determinadas condutas. Essas
posturas adotadas expressam o negócio
em si e a diferença entre cada organização
existente no mundo dos negócios.
A PLURAL, ao alcançar mais um passo a
¿PGHYDORUL]DUVHXVSUR¿VVLRQDLVUHD¿UPDH
incentiva o exercício de seu Código de Ética
e Conduta, como forma de orientar o trabalho
e as relações em seus negócios, por todos
RVSUR¿VVLRQDLVTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
representem os interesses de crescimento e
de desenvolvimento da Empresa.
A sustentação de um ambiente de trabalho
saudável e promissor, construído com base
em condutas sérias, claras e objetivas, deve
fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa
que escolheu trabalhar na PLURAL.
A Diretoria desta Empresa está
comprometida com todas as condutas
expressas neste Código.

Carlos Jacomine
Diretor Geral da PLURAL.
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1 Introdução
Código de Ética e Conduta da PLURAL
O Código de Ética e Conduta da PLURAL
tem por objetivo reforçar os valores e
princípios éticos que devem permear todas
as relações internas e externas, além de
ser um instrumento reconhecido e adotado
REULJDWRULDPHQWH SRU WRGRV RV SUR¿VVLRQDLV
da Empresa.
O presente Código de Ética e Conduta
estabelece as melhores práticas a serem
REVHUYDGDV SHORV QRVVRV SUR¿VVLRQDLV H
prestadores de serviços, bem como nossos
IRUQHFHGRUHV D ¿P GH TXH D UHODomR GD
PLURAL com seus acionistas, clientes,
organizações privadas de toda natureza,
com o poder público e toda a sociedade,
seja pautada pelos princípios nele contidos,
bem como pela ética, transparência e
responsabilidade corporativa em seu sentido
mais amplo, englobando as seguintes
dimensões: econômica, social e ambiental.

A quem o Código se
aplica
O Código de Ética e Conduta se aplica a
WRGRVRVSUR¿VVLRQDLVHIHWLYRVHWHUFHLUL]DGRV
que trabalham para a PLURAL, e deve regular
RV UHODFLRQDPHQWRV TXH HVVHV SUR¿VVLRQDLV
mantêm dentro e fora da Empresa.

O Código de Ética e Conduta deve ser
lido atentamente, compreendido e utilizado
diariamente como referência nas relações
que envolvem a PLURAL, tendo como base
a razão de ser de nossa existência.
6
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Missão

Crenças

Tornar realidade a impressão de ideias e negócios,
com qualidade, prazo, segurança e responsabilidade
socioambiental, de forma economicamente viável e com
foco na satisfação do cliente.

Pelo esforço e desenvolvimento humano, vamos
alcançar nossos objetivos e superar as expectativas
de nossos clientes.

Visão
6HUDSULQFLSDOUHIHUrQFLDQRVHJPHQWRJUi¿FRSRU
meio da inovação tecnológica, do desenvolvimento
humano e de serviços diferenciados.

Valores
Sustentar o desenvolvimento econômico, social e humano
por intermédio de negócios justos, éticos e transparentes.

Compromisso Ambiental
Ser parte do meio ambiente.

Compromisso Ético
A PLURAL declara que não mantém, em
VHX SDUTXH JUi¿FR SUR¿VVLRQDLV HIHWLYRV RX
terceirizados em condições análogas à de escravo,
quer seja submetendo-os a trabalhos forçados ou a
jornadas exaustivas, ou sujeitando-os a condições
degradantes de trabalho. Não dispõe também, em
seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, com alta periculosidade
ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos.

7
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Relacionamento com
Fornecedores, Clientes,
Parceiros e Concorrentes

A PLURAL apoia e estimula o
relacionamento franco, aberto, direto e
sincero com seus fornecedores, clientes,
parceiros comerciais e concorrentes,
sempre com base no modelo de ética e
SUR¿VVLRQDOLVPR TXH SDXWD D DWLYLGDGH
econômica brasileira.

3
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Os objetivos comerciais da PLURAL, que
são traduzidos pelos negócios da Empresa,
devem ser interpretados sempre com
uma visão de longo prazo e tratados com
transparência, visando atingir os seguintes
objetivos: Preço, Prazo, Qualidade e
Satisfação do Cliente.

3DUTXH*Ui¿FRGD3/85$/,QG~VWULD*Ui¿FD

Suborno e Corrupção
A PLURAL não tolera a obtenção de
vantagem indevida, por meio do uso de
manipulação, suborno, corrupção “passiva
e/ou ativa”, engano, abuso de informações

Código de Ética e Conduta da PLURAL

privilegiadas e/ou práticas desleais, seja por
SDUWHGHVHXVSUR¿VVLRQDLVyUJmRVS~EOLFRV
terceiros, comunidade, clientes, fornecedores
e demais partes interessadas.

4

Relacionamento com a
Comunidade

7XUPDGR3ULQW6FKRRO(VFROD*Ui¿FD

&ROHomR0XQGR-RYHP

$XODVGR3ULQW6FKRRO±(VFROD*Ui¿FD

)RUPDWXUDGR3ULQW6FKRRO±(VFROD*Ui¿FD

A PLURAL acredita em um futuro
melhor. Por isso, a Empresa mantém um
compromisso com a sociedade e com sua
comunidade local.
As ações sociais e os projetos
desenvolvidos pela PLURAL devem
observar as necessidades da comunidade
local e ainda estar alinhados com os
princípios e as diretrizes da Empresa.

A PLURAL acredita que, por meio da
HGXFDomR H GD FDSDFLWDomR SUR¿VVLRQDO
é possível promover um processo efetivo
de transformação econômica e social,
contribuindo para o desenvolvimento das
comunidades. Por essa razão, incentiva
D SDUWLFLSDomR GH VHXV SUR¿VVLRQDLV HP
programas de voluntariado, por meio de
ações coordenadas pela própria Empresa,
reforçando, dessa forma, o seu compromisso
de manter canais de comunicação abertos
com toda a comunidade.
9
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Relacionamento com
3URÀVVLRQDLV
Treinamento e

A PLURAL trata com dignidade seus
SUR¿VVLRQDLV H SURSLFLD XP DPELHQWH GH
trabalho com oportunidades iguais de
FUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDOHSHVVRDO
O elemento humano é considerado o
recurso mais importante e valioso para o
desenvolvimento e o crescimento de seus
negócios.

Recrutamento e Seleção
Todo candidato a uma vaga na PLURAL
deve ser cuidadosamente avaliado em
relação aos requisitos exigidos para o cargo,
sem discriminação de gênero, raça, crença e
GH¿FLrQFLD
2V IDPLOLDUHV GH SUR¿VVLRQDLV GHYHP
concorrer às vagas em igualdade de
condições com os demais candidatos, não se
admitindo, contudo, a subordinação direta.
.

Recrutamento Interno

No preenchimento de vagas, a PLURAL
tem, como prática, o aproveitamento interno
como uma forma de propiciar oportunidades
GH FUHVFLPHQWR SUR¿VVLRQDO $ (PSUHVD VH
compromete, ainda, a divulgar internamente
as vagas existentes, salvo processos seletivos
TXHH[LMDPUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
Vale ressaltar que a capacitação é
considerada fundamental para o crescimento
SUR¿VVLRQDOQD(PSUHVD
10
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Desenvolvimento
A PLURAL investe continuamente em
WUHLQDPHQWRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV H
comportamentais
para
a
capacitação
SUR¿VVLRQDOFRPRREMHWLYRGHHOHYDURQtYHO
GHTXDOL¿FDomRGHVHXVSUR¿VVLRQDLV
Nas áreas de produção, para o
GHVHQYROYLPHQWR SUR¿VVLRQDO QD HPSUHVD p
de fundamental importância a realização de
cursos técnicos do SENAI, voltados para o
VHJPHQWRJUi¿FR
Além dos programas de treinamentos, a
PLURAL promove integrações e treinamentos
LQWURGXWyULRVSDUDQRYRVSUR¿VVLRQDLVFRPR
objetivo de facilitar a adaptação e propiciar o
conhecimento de todo o processo produtivo
da Empresa.

Remuneração
A PLURAL adota procedimentos que
permitem garantir justiça na remuneração
GH VHXV SUR¿VVLRQDLV 3DUD LVVR EXVFD R
equilíbrio e a equivalência de seus salários,
tanto internamente quanto em relação ao
mercado, sem distinção de gênero, raça,
FUHQoDHGH¿FLrQFLD
As promoções são realizadas de acordo
com os critérios estabelecidos pela Política de
Recrutamento e Seleção.
A PLURAL considera que o valor da
remuneração interessa exclusivamente ao
SUR¿VVLRQDO QmR GHYHQGR VHU GLYXOJDGR D
terceiros.

6

Postura e Conduta
3URÀVVLRQDO

2V SUR¿VVLRQDLV GHYHP GHPRQVWUDU
respeito, pontualidade, comprometimento,
asseio, responsabilidade nas atividades
exercidas, aderência às questões de
VHJXUDQoD H FRQ¿GHQFLDOLGDGH DOpP GH
cumprir todas as normas e procedimentos,
visto que são observados e avaliados durante
o exercício da função no ambiente de trabalho.

A conduta aqui estabelecida deverá
VHU VHJXLGD SRU QRVVRV SUR¿VVLRQDLV H
terceirizados e sua aplicação atingirá
indistintamente qualquer indivíduo que
mantenha vínculo empregatício com a
PLURAL ou terceiros no âmbito da Empresa.
Seus infratores estão sujeitos às sanções
previstas na legislação e aos procedimentos
internos.

Agir com responsabilidade e comprometimento é garantir o sucesso profissional
junto à PLURAL.
3DUDH[HPSOL¿FDURTXHD3/85$/FRQVLGHUDFRPRFRQGXWDHRXSRVWXUD
inadequada, seguem algumas situações:
1. Dormir nas dependências da Empresa.
2. Promover algazarras nas dependências da Empresa, incluindo o trajeto do
transporte fretado.
3. Consumir alimentos em locais impróprios para refeição, como na área de produção, nos
vestiários, banheiros, etc.
4. Cometer atos de vandalismo, como pichações, danos aos bens da Empresa, etc.
'HVUHVSHLWDUTXDOTXHUSUR¿VVLRQDO
6. Brincadeiras no ambiente de trabalho.
)DOWDULQMXVWL¿FDGDPHQWH
8. Excessos de ausências temporárias (permanência na lanchonete, fumódromos, circulação
QRSDUTXHJUi¿FRHQWUHRXWURV 
9. Desrespeitar a sinalização de trânsito interna e nos acessos da Empresa.
11

Dicas de uma boa postura:
1. Cumprir sempre as normas, políticas, processos e procedimentos estabelecidos pela
Empresa. Só faça aquilo que tem certeza que pode ser feito. Na dúvida, busque orientação
com o gestor imediato ou com a área de Gestão Humana.
2. Cultive a cordialidade nos relacionamentos e procure resolver os desentendimentos ou
mal-entendidos com cuidado e respeito.
3. Pratique o diálogo e não a imposição de um ponto de vista. Ouça com atenção e respeite
a opinião dos outros, ainda que você discorde dela.
4. Ajude os colegas a realizar um bom trabalho e oriente com paciência e interesse aqueles
que o procuram.
1mRXWLOL]HRQRPHGD3/85$/FDUJRRXLQÀXrQFLDSDUDREWHUEHQHItFLRVSHVVRDLVRX
para parentes, amigos ou terceiros.
 1mR GLVFULPLQH DOJXpP SRU VXD HWQLD JrQHUR GH¿FLrQFLD RX SRU VXDV SUHIHUrQFLDV
sexuais, religiosas e culturais.
7. Não adote condutas ofensivas, sejam verbais, físicas ou gestuais.
8. Não reproduza boatos e maledicências.
9. Se errar, não oculte o fato, seja transparente e verdadeiro. Esforce-se para minimizar
suas consequências e aprender com elas.
10. Seja participativo e envolva-se nas ações oferecidas pela Empresa.

12
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7

Postura e Conduta nas
Negociações Comerciais
A PLURAL deve sempre conduzir suas negociações com honestidade,
transparência e ética, tanto com clientes quanto com fornecedores e parceiros.
Os fornecedores da PLURAL devem ser avaliados por meio de critérios claros,
sem discriminação e favorecimento. Toda decisão deve ter sustentação técnica
e econômica, não sendo permitidos favorecimentos e privilégios de nenhuma
natureza.
A PLURAL não tolera qualquer prática de corrupção, suborno, propina,
favorecimentos pessoais e demais formas de atos ilícitos ou criminosos.
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8 Medidas Disciplinares
2VSUR¿VVLRQDLVTXHQmRFXPSULUHPFRP
as diretrizes do Código de Ética e Conduta,
bem como com as normas e procedimentos
internos da PLURAL, estão sujeitos a medidas

disciplinares, como advertência, suspensão
ou dispensa por justa causa, conforme
previsto no Artigo 482 da CLT.

9 Jornada de Trabalho
2VSUR¿VVLRQDLVGHYHPFXPSULUDMRUQDGD
de trabalho integralmente, sem atrasos e/ou
DQWHFLSDo}HVHQmRIDOWDULQMXVWL¿FDGDPHQWH
Por liberalidade da Empresa, a PLURAL
concede 15 minutos de pausa diária durante
a jornada de trabalho, não sendo cumulativo.

e

5HVVDOWDPRV TXH IDOWDV LQMXVWL¿FDGDV
excessos de ausências temporárias

(permanência na lanchonete, fumódromo e
FLUFXODomR QR SDUTXH JUi¿FR HQWUH RXWURV 
estão sujeitas ao desconto das horas em folha
de pagamento.

Em
caso
de
reincidência
no
descumprimento da jornada de trabalho, a
PLURAL poderá aplicar medidas disciplinares.

10 Propriedade Intelectual
O resultado do trabalho de natureza
intelectual e de informações estratégicas
gerados na PLURAL é de propriedade
exclusiva da Empresa.
'HVWD IRUPD R SUR¿VVLRQDO GHYH WUDWDU
FRPR FRQ¿GHQFLDO DV LQIRUPDo}HV VREUH D
propriedade intelectual, não sendo permitida

14
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a divulgação de quaisquer informações sem
autorização da Direção da Empresa.
Entende-se por propriedade intelectual o
know-how, dados técnicos, informações de
processos e de mercado, relatórios, sistemas,
entre outros conhecimentos que possam
EHQH¿FLDU XP FRQFRUUHQWH RX TXDOTXHU RXWUD
pessoa ou Empresa.

11 &RQÀDELOLGDGHH6LJLOR
A PLURAL trata o conteúdo dos produtos
que imprime, acaba, e/ou recebe de
terceiros, bem como aqueles referentes aos
serviços de imaging no âmbito da área de
pré-impressão, sejam revistas, catálogos,
tabloides comerciais, encartes, livros,
folhetos, provas ou simplesmente arquivos
GLJLWDLV FRPR VHJUHGR SUR¿VVLRQDO 6HQGR
assim, seu conteúdo é responsabilidade de
todos aqueles que, de alguma maneira, têm
contato com seus produtos, em cada uma
das fases do processo produtivo.

$ 3/85$/ SRVVXL D FHUWL¿FDomR $%17
NBR 15.540 – Análise de um Sistema de
6HJXUDQoD (VWD FHUWL¿FDomR FRPSURYD
que a PLURAL está em conformidade com
o Sistema de Segurança para Tecnologia
*Ui¿FDHTXHSRUWDQWRHVWiDSWDDLPSULPLU
GRFXPHQWRVFRQ¿GHQFLDLVFRPVHJXUDQoD

Considerando que a PLURAL garante
a seus clientes que tais segredos não
VHUmRUHYHODGRVDWpDHQWUHJD¿QDOGHFDGD
SURGXWRQRVVRVSUR¿VVLRQDLVGHYHPPDQWHU
sigilo a respeito dos negócios da Empresa
ou segredos comerciais que lhe forem
FRQ¿DGRVGHQWURGRkPELWRGHGHVHPSHQKR
de suas funções ou sobre os quais, por outros
meios, obtiveram conhecimento em razão de
seu contrato de trabalho ou prestação de
serviços.

A divulgação indevida de quaisquer
VHJUHGRV SRU SDUWH GRV SUR¿VVLRQDLV
constitui justa causa para rescisão do contrato
de trabalho, independente da ação penal
que poderá ser representada pela Empresa,
nos termos do artigo 154 do Código Penal
Brasileiro.

&RP EDVH QHVVD FHUWL¿FDomR IRUDP
estabelecidos
procedimentos
internos
HVSHFt¿FRV FRP REMHWLYR GH DVVHJXUDU R
sigilo das informações.

15

12 Segurança e Responsabilidade
$ 3/85$/ VHQGR XPD JUi¿FD GH
segurança, adotou regras e procedimentos
com o objetivo de garantir o sigilo das
informações, portanto é vedada aos
SUR¿VVLRQDLV H WHUFHLURV D SDUWLFLSDomR HP
qualquer evento promocional (concurso,
promoção, sorteio, distribuição de prêmio,
etc.) relacionado a materiais produzidos na
Empresa.
&DVRRSUR¿VVLRQDORXWHUFHLURVHFDGDVWUH
para participar de algum evento promocional,
VHUi DXWRPDWLFDPHQWH GHVFODVVL¿FDGR H VH
constatada a intenção de obter vantagem,
poderá ainda sofrer as punições legais
cabíveis.
Para a participação na produção de
documentos sigilosos (provas de vestibulares
públicos ou privados, concursos públicos e/
RX SURYDV GH TXDOL¿FDomR GR *RYHUQR QRV
âmbitos Municipal, Estadual e Federal, etc.),
alguns procedimentos são adotados pela
PLURAL, como a assinatura de um Termo
de Responsabilidade e Sigilo declarando
TXH QmR Ki LPSHGLPHQWRV RX FRQÀLWRV GH
interesse para participação na operação.

16

Código de Ética e Conduta da PLURAL

&HUWL¿TXHVH DQWHV GH SDUWLFLSDU GD
operação de segurança e sigilo se você
está inscrito em alguma prova ou concurso.
Caso isso ocorra, comunique imediatamente
a área de Gestão Humana, munido do
comprovante de inscrição. Caso a PLURAL
seja a responsável pela impressão da
prova/concurso, esta reserva-se o direito
GH UHDORFDU RX DIDVWDU R SUR¿VVLRQDO GH
suas funções pelo período em que a prova/
concurso estiver em produção.

17

13 Diversidade

,OXVWUDomR3UR¿VVLRQDLVGD3/85$/

O futuro da PLURAL depende de sua
capacidade de atrair e de manter os melhores
SUR¿VVLRQDLV HP WRGRV RV QtYHLV 3DUD LVVR
devemos garantir um ambiente de trabalho
que valorize a diversidade e que proteja o
GLUHLWR GH FDGD SUR¿VVLRQDO GH UHFHEHU XP
tratamento justo e igualitário.

18
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Nossas políticas e práticas asseguram
empregos e oportunidades de crescimento
SDUD WRGDV DV SHVVRDV TXDOL¿FDGDV
independente de gênero, raça, crença e
GH¿FLrQFLD2DVVpGLRGHTXDOTXHUQDWXUH]D
D TXDOTXHU SUR¿VVLRQDO LQGHSHQGHQWH GR
motivo, não é compatível com os valores e
com a conduta ética exigida pela Empresa.

14 Postura da Gestão
É papel do gestor promover o engajamento
GRVSUR¿VVLRQDLVFRPD3/85$/
O diálogo e a transparência nas relações
devem fazer parte da rotina dos gestores,
além da constante orientação e feedback
DRVSUR¿VVLRQDLV
Eventuais erros devem receber orientação
construtiva, porém erros resultantes de
negligência, imprudência e imperícia devem
exigir rigorosa correção.

Os
gestores
deverão
disseminar
H FRQVFLHQWL]DU VHXV SUR¿VVLRQDLV QR
cumprimento do Código de Ética e Conduta.
Todos os gestores devem incentivar
R GHVHQYROYLPHQWR SUR¿VVLRQDO GH VXD
equipe, com a participação em treinamentos,
UHFUXWDPHQWRLQWHUQRHSURJUDPDVHVSHFt¿FRV
de carreira.

19

15 ,GHQWLÀFDomRGRV3URÀVVLRQDLV
Crachá
O porte do crachá funcional é obrigatório,
sendo pessoal e intransferível para todos os
SUR¿VVLRQDLV $OpP GD LGHQWL¿FDomR SHVVRDO
ele permite registrar a entrada e a saída nas
dependências da Empresa, bem como o
acesso ao transporte fretado, à lanchonete e
ao restaurante.

Filipeta de veículo
$ ¿OLSHWD p R GRFXPHQWR TXH DXWRUL]D D
entrada e o estacionamento do veículo na
PLURAL. Sua utilização é obrigatória. Essa
LGHQWL¿FDomR DOpP GH VHU XP GRFXPHQWR
individual e intransferível, deve permanecer em
local visível no interior do veículo.
Terão acesso ao estacionamento interno
WRGRVRVSUR¿VVLRQDLVHWHUFHLURVFRPYHtFXORV
cadastrados e autorizados pela área de
Gestão Humana e Recursos Sócio Ambientais
(GHRSA), de acordo com a disponibilidade de
vagas.
3DUDRVSUR¿VVLRQDLVHWHUFHLURVTXHXWLOL]DP
o transporte fretado é vedado o fornecimento
GH¿OLSHWD

20
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&RQWUROHGH$FHVVR

6HORVGHLGHQWLÀFDomR
Os usuários de transporte fretado e de
motocicletas deverão portar, obrigatoriamente,
R FUDFKi FRP R GHYLGR VHOR GH LGHQWL¿FDomR
para acessar as dependências da Empresa.
Para o transporte fretado, os selos são
LGHQWL¿FDGRVSRUFRUHVTXHYDULDPGHDFRUGR
com os itinerários, para que seja possível
manter o controle e a regularidade de
ocupação das linhas.
Deve-se apresentar o crachá sempre que
solicitado.

Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório nas
dependências da Empresa, incluindo o
restaurante, exceto para a Diretoria, Gerência
H RV SUR¿VVLRQDLV TXH H[HUoDP DWLYLGDGHV
externas, como os das áreas Comercial e
Jurídica.
O uniforme das áreas administrativas é
composto por camiseta e blusa de moletom.
Para essas áreas, é autorizada a utilização de
calça jeans azul ou preta, não sendo permitido
o uso de outras cores.
O uniforme das áreas produtivas é
composto por camiseta, calça sem bolso e
blusa de moletom. Para a área de Manutenção
Mecânica é fornecida calça diferenciada com
bolso. Na Manutenção Eletrônica, é fornecido
uniforme que atende a NR 10.
Todas as peças do uniforme são fornecidas
pela PLURAL, gratuitamente. Portanto,

nenhuma alteração (bordados, corte de
calças, entre outros) ou substituição por peça
similar será permitida.
Por razões de segurança do trabalho e de
apresentação pessoal, é proibido o uso de
bermuda, shorts, minissaia, camiseta regata,
chinelos e sandálias nas dependências da
empresa, inclusive no transporte fretado.
2SUR¿VVLRQDOTXHQmRHVWLYHUXWLOL]DQGRR
uniforme correto terá seu acesso negado.
2 XQLIRUPH p XP PHLR GH LGHQWL¿FDomR
portanto, deve estar sempre visível, sendo
proibida a utilização de vestimentas que
impossibilitem sua visualização.
Usar o uniforme da PLURAL é vestir a
camisa da empresa e reforçar a identidade de
SHUWHQFHUjPDLRUJUi¿FDGD$PpULFD/DWLQD
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16Higiene e Organização
7RGRVRVSUR¿VVLRQDLVGHYHP]HODUSHODKLJLHQHOLPSH]DHRUJDQL]DomRGRVORFDLVGHWUDEDOKR
colaborando com a manutenção da ordem e se colocando em sintonia com as Políticas da PLURAL.

ÈUHD3URGXWLYDGD3/85$/HP6DQWDQDGH3DUQDtED 63 

17 Assédio e Abuso de Poder
A PLURAL não admite quaisquer tipos
GH DVVpGLRV RX VLWXDo}HV TXH FRQ¿JXUHP
intimidações e ameaças no relacionamento
HQWUH SUR¿VVLRQDLV LQGHSHQGHQWH GR QtYHO
hierárquico.
2 SUR¿VVLRQDO TXH VH FRQVLGHUDU
discriminado, alvo de preconceitos, práticas
abusivas e/ou em situação de desrespeito, e
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que se sentir constrangido em tratar o assunto
com seu superior hierárquico, deve comunicar
o fato ao Comitê de Ética e Conduta, pelo
e-mail:
comitedeeticaeconduta@plural.com.br

Uso de Álcool, Drogas e Porte
de Armas

18

Trabalhar sob efeito de bebidas alcoólicas
e/ou entorpecentes constitui falta grave, uma
vez que tal atitude pode causar acidentes
de grandes consequências. Sendo assim, o
SUR¿VVLRQDO QHVVDV FRQGLo}HV p SDVVtYHO GH
aplicação de medidas disciplinares. Incide
na mesma consequência quem traz, para as

dependências da PLURAL, objetos cortantes,
armas, drogas, materiais e/ou substâncias
Wy[LFDVHLQÀDPiYHLV
A PLURAL, preocupada com o bem-estar e
DVD~GHGHVHXVSUR¿VVLRQDLVPDQWpPFRQWDWR
com instituições especializadas no tratamento
de dependentes químicos e alcoólicos.

Negociação Habitual e
Jogos de Azar

19

Não é permitido nas dependências da
Empresa, inclusive no estacionamento
e transporte fretado, a negociação
habitual (venda de cosméticos, utensílios,
artesanatos, bebidas e quaisquer produtos
alimentícios, entre outros) e jogos de azar.

As vendas de produtos e alimentos estão
restritas a lanchonete e ao espaço destinado
às exposições, de acordo com autorização
da área de Gestão Humana e Recursos
Socioambientais (GHRSA).

20Brindes e Presentes
2VSUR¿VVLRQDLVSRGHPDFHLWDUEULQGHVH
presentes, de caráter simbólico, dos clientes
e fornecedores, desde que o valor do item
não ultrapasse R$ 300,00*.
Os itens acima desse valor devem ser
recusados.

É
vedado
o
oferecimento
e/ou
recebimento de ofertas em dinheiro ou
YDQWDJHQV¿QDQFHLUDVSRUTXDOTXHUPRWLYR
* R$ 300,00 = valor percebido, não de custo.
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21Sindicato
A PLURAL respeita a livre associação e
reconhece as entidades sindicais como sendo
UHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGRVSUR¿VVLRQDLV
'HYLGRDHVVD¿ORVR¿DD(PSUHVDEXVFD
manter o diálogo e o bom relacionamento
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A PLURAL não pratica atos que
possam prejudicar os representantes dos
trabalhadores da Empresa no desempenho
de suas funções.

Uso dos Sistemas Eletrônicos e
Segurança da Informação

Todas as regras e políticas da
PLURAL visam o desenvolvimento de um
FRPSRUWDPHQWR pWLFR H SUR¿VVLRQDO VHQGR
aplicáveis também ao uso dos recursos de
informática.
É terminantemente vedado o uso de
programas não licenciados, bem como a
utilização de sistemas e de ferramentas de
comunicação para a prática de atos ilegais,
impróprios, ofensivos ou imorais.
Todos os recursos tecnológicos da PLURAL
são passíveis de auditoria e monitoramento,
FRP D ¿QDOLGDGH GH SURWHomR H SUHVHUYDomR
dos dados e imagem, sob a responsabilidade
da PLURAL.
24
24

SDUD SURPRYHU D VROXomR GH FRQÀLWRV GH
natureza trabalhista ou sindical.
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Restrições do Uso da
Internet
Sendo do interesse da PLURAL que os
VHXV SUR¿VVLRQDLV HVWHMDP EHP LQIRUPDGRV
o acesso a sites ou a serviços de notícias
é aceitável, desde que sua utilização não
contrarie as normas e as orientações internas.
A PLURAL apresenta restrições do uso da
Internet, não sendo permitido:
1. Usar qualquer espécie de software de
entretenimento em equipamentos da PLURAL,
inclusive os de música, vídeos e jogos.

  $OWHUDU DV FRQ¿JXUDo}HV GR VRIWZDUH GH
navegação na Internet ou instalar aplicativos
TXH YLVDP EXUODU DV UHJUDV GRV ¿OWURV GH
conteúdo de navegação na Rede Mundial de
Computadores.
 $OWHUDU DV FRQ¿JXUDo}HV H SDUkPHWURV
de segurança das estações de trabalho e
notebooks, bem como proteção de tela, papel
de parede, assinaturas e quaisquer outras
alterações dos padrões estabelecidos pela
Empresa.

Acesso à rede
&DGD SUR¿VVLRQDO FRP DFHVVR j UHGH
UHFHEH XP &yGLJR GH ,GHQWL¿FDomR (login) e
uma Senha (password). Ambos são pessoais
H FRQ¿GHQFLDLV QmR VHQGR SHUPLWLGR R VHX
empréstimo a quem quer que seja e sob
qualquer pretexto.

4. Expor, armazenar, distribuir e/ou editar, por
meio dos recursos de informática da PLURAL,
qualquer espécie de material que contenha
FRQWH~GRSRUQRJUi¿FRRXTXHYHQKDDRIHQGHU
os princípios morais e éticos, bem como
utilizar quaisquer dos recursos a que se refere
esta norma para atividades ilegais, sendo
motivo para demissão por justa causa, sem
prejuízo das sanções penais que caracterizam
este ato. Nesses casos, a Empresa cooperará
ativamente com as autoridades.
5. Utilizar a Internet para acessar sites de
relacionamento, redes sociais, bate-papo,
FRPSUDV HOHWU{QLFDV SRUQRJUD¿D HRX
qualquer outra espécie do gênero.
6. Utilizar qualquer dispositivo portátil de
armazenamento de dados sem prévia
autorização.
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6HJXUDQoDGDLQIRUPDomR

Mesa Limpa e Tela
Limpa

Uso do Telefone da
Empresa

Sempre que se ausentar de sua posição
de trabalho: Guarde qualquer tipo de papel
em gavetas ou armários, deixando sua
mesa sempre “limpa”, para evitar que
LQIRUPDo}HV GD HPSUHVD ¿TXHP H[SRVWDV
GHVQHFHVVDULDPHQWH %ORTXHLH R DFHVVR
ao seu computador, evitando que terceiros
possam utilizá-lo com as suas credenciais
eletrônicas.

O telefone também é uma ferramenta de
trabalho e faz parte do cotidiano, devendo
VHU XWLOL]DGR GH PDQHLUD SUR¿VVLRQDO VHQGR
terminantemente proibido seu uso para
entretenimento (disque erótico, disque
amizade, entre outros). Seu uso indevido é
motivo para demissão por justa causa.

Uso do E-mail
Com o objetivo de dar transparência às
comunicações e aos negócios formalizados
pela Internet, todos os e-mails da Empresa
terão, além da assinatura eletrônica do
HPLVViULR D LGHQWL¿FDomR GH VHX VXSHULRU
imediato, com a seguinte inscrição:
"Como estou fazendo meu trabalho?
Contate meu superior: nome e e-mail".
Todas as mensagens trafegadas por meio
desse recurso devem ter cunho estritamente
SUR¿VVLRQDO H HVWDU UHODFLRQDGDV jV VXDV
atividades na Empresa.
26
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2 SUR¿VVLRQDO GHYH VDEHU GLVWLQJXLU
entre trabalho e vida pessoal, sempre com
UHVSRQVDELOLGDGHpWLFDHSUR¿VVLRQDOLVPR

Uso do Celular
Por medida de segurança da informação,
não é permitido portar e utilizar o telefone
celular nas áreas de produção, salvo
SUR¿VVLRQDLVDXWRUL]DGRV
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Segurança do
Trabalho

A PLURAL busca oferecer um ambiente
seguro e saudável. Em contrapartida, todos
GHYHP DJLU GH PDQHLUD VHJXUD H LQÀXHQFLDU
seus colegas a agir da mesma forma,
observando os padrões apropriados de
conduta no ambiente de trabalho.

objetos de adorno nas áreas de produção. A
(PSUHVDGLVSRQLELOL]DSDUDFDGDSUR¿VVLRQDO
armários com trancas individuais e em áreas
apropriadas.

Uso de EPI’S e EPC’S

A PLURAL desenvolve, continuamente,
WUHLQDPHQWRV FRP RV SUR¿VVLRQDLV SDUD TXH
conheçam as rotinas de proteção à saúde,
à segurança e ao meio ambiente, e se
responsabilizem por elas.

A utilização do EPI (Equipamento de
Proteção Individual) e do EPC (Equipamento
de Proteção Coletivo), nas áreas de produção,
é obrigatória, de acordo com as orientações
e sinalizações existentes, sendo passível de
punição, caso ocorra a não utilização.

2 SUR¿VVLRQDO GHYH FRQKHFHU H FXPSULU
rigorosamente as políticas, procedimentos
e práticas de saúde, segurança e meio
ambiente.

A desativação (jumper) ou retirada do
EPC é passível de punição, em função do
ULVFR GH DFLGHQWH D TXH RV SUR¿VVLRQDLV
estarão expostos.

É dever de todos zelar pela sua segurança
e a do colega, observando atentamente
R DPELHQWH GH WUDEDOKR H LGHQWL¿FDQGR
possíveis situações de risco.

O uso do EPI deverá ser realizado para
D ¿QDOLGDGH D TXH VH GHVWLQD VHQGR GH
UHVSRQVDELOLGDGH GRV SUR¿VVLRQDLV D VXD
guarda e sua conservação.

As situações de emergência e risco, como
acidentes do trabalho ou ambientais, devem
ser tratadas de maneira responsável e
rapidamente relatadas à área de Segurança
do
Trabalho.
Esse
comportamento
será
considerado
demonstração
de
comprometimento com as questões de
segurança.

2V SUR¿VVLRQDLV TXH WrP FDEHORV
compridos e que trabalham nas máquinas
da área produtiva, ou que realizam atividade
de manuseio, devem estar sempre com os
cabelos presos.

Uso de Adornos
Visando a segurança de todos os
SUR¿VVLRQDLVQmRpSHUPLWLGRRXVRGHDQpLV
alianças, relógios, braceletes, bonés e outros

É obrigatório o uso do calçado de
segurança para acessar as áreas de
SURGXomR GD HPSUHVD H[FHWR SUR¿VVLRQDLV
da Diretoria Geral, GHRSA, Comercial,
Financeiro, Compras, Jurídico e Visitantes,
que devem usar calçados fechados.
27

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) é formada por
UHSUHVHQWDQWHV GRV SUR¿VVLRQDLV H SRU
representantes indicados pela Empresa,
LGHQWL¿FDGRV FRP D FRU YHUGH QD PDQJD GH
seus uniformes.
As eleições da CIPA acontecem,
anualmente, em votação secreta e voluntária.
Aos candidatos inscritos, é proibido qualquer
tipo de propaganda veiculada via e-mail
(interno ou externo), distribuição de brindes
e/ou alimentos vinculados a promessas de
voto, distribuição de impressos, além da
realização de boca de urna no período das
eleições.
O candidato deve apresentar seus
SURMHWRV H SURSRVWDV GH PRGR SUR¿VVLRQDO
devendo abranger assuntos pertinentes à
Segurança no Trabalho. Em caso de dúvidas,
o candidato deve procurar pelo Presidente
da CIPA ou Segurança do Trabalho.
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Objetivos da CIPA:
1. Observar e relatar riscos de acidentes
tanto nas áreas produtivas como nas áreas
administrativas.
2. Participar na investigação e análise
de acidentes e incidentes ocorridos,
LGHQWL¿FDQGR VXDV FDXVDV H SURSRQGR
medidas preventivas.
3. Transmitir conhecimentos de segurança
DRVSUR¿VVLRQDLV
7RGRVRVSUR¿VVLRQDLVGHYHPREVHUYDUDV
recomendações de segurança e prevenção
de acidentes, transmitidas pelos membros
da CIPA, bem como participar da equipe
voluntária da CIPA, visto que a segurança é
um dever de todos.
2SUR¿VVLRQDOGHYHQRWL¿FDUXPVXSHULRU
a Segurança do Trabalho ou a CIPA sobre
qualquer perigo ou falta de segurança no
trabalho que chegue a seu conhecimento ou
que chame a sua atenção.

Brigada de Incêndio

A Brigada de Incêndio da PLURAL é
composta por voluntários devidamente
LGHQWL¿FDGRV SHOD FRU YHUPHOKD QD PDQJD
de seus uniformes. São pessoas treinadas
para ajudar nas diversas situações de
emergência, tanto nas áreas produtivas
quanto nas administrativas.
2V SUR¿VVLRQDLV WUHLQDGRV GHYHP
orientar os demais em situações de
incêndio e emergência. Em função do
treinamento que recebem, e em razão de
dominarem os devidos conhecimentos, os
brigadistas devem ser sempre respeitados
nas suas orientações.

Mandamentos da
Segurança
O entendimento claro dos “Mandamentos
da Segurança” constitui em um requisito
fundamental para o início e para a
FRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVGRVSUR¿VVLRQDLV
na PLURAL. Da mesma forma, esquecê-los
ou deixar de cumpri-los constitui falta grave,
DOpPGHFRORFDUDYLGDGRVSUR¿VVLRQDLVHP
risco.
Os Dez Mandamentos consistem em
princípios básicos e obrigatórios para a
prevenção de acidentes:
1. Trabalhe
sempre
com
atenção,
concentrando-se naquilo que está fazendo.
2. Utilize corretamente os EPI's - seu uso é
obrigatório.
3. Não porte e nem trabalhe com adornos
(anéis, relógios, pulseiras, correntes, celular,
boné, entre outros).

4. Respeite as sinalizações e dispositivos de
segurança.
5. Somente pessoas treinadas e autorizadas
podem manusear equipamentos, painéis
elétricos e/ou eletrônicos e mecânicos das
máquinas.
6. Vista-se corretamente. Não utilize roupas
largas. Camisas ou camisetas devem estar
dentro da calça. Cabelos compridos devem
estar presos.
7. Só coloque as mãos em locais que você
pode enxergar e que não estejam em
movimento.
8. Não realize improvisações em ferramentas,
equipamentos e máquinas (jumpers).
9. Mantenha distância segura das máquinas
e equipamentos em funcionamento.
10. Informe-se sobre como parar a máquina e
lembre-se: em caso de ajustes e emergência
pare a máquina (botão stop).
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Sinalização
As placas, sinalizações e alertas de
segurança devem ser rigorosamente observadas
HUHVSHLWDGDVSRUWRGRVRVSUR¿VVLRQDLVWHUFHLURV
e visitantes da PLURAL.
$ VLQDOL]DomR QR SDUTXH JUi¿FR H QDV
suas imediações externas deve ser sempre
obedecida, seja ela de segurança, de
advertência, de orientação ou mesmo de
informação.
Todos devem zelar pela conservação da
sinalização, impedindo e evitando qualquer ato
TXHSRVVDGDQL¿FiOD
A velocidade máxima para a movimentação
GH YHtFXORV GHQWUR GR SDUTXH JUi¿FR GD
PLURAL é de 20 Km/h. Vale alertar que utilizar
vias na contramão é uma falta grave, portanto o
SUR¿VVLRQDOHVWDUiVXMHLWRDPHGLGDVGLVFLSOLQDUHV
e perderá o direito de estacionar seu veículo nas
dependências da Empresa.

7RGRVRVSUR¿VVLRQDLVWHUFHLURVHYLVLWDQWHV
da PLURAL devem respeitar o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).

Estacionamento
de Veículos
Para atender ao Plano de Emergências
da PLURAL, e por recomendações do Corpo
de Bombeiros, é obrigatório estacionar os
veículos de ré em todas as vagas disponíveis no
estacionamento da Empresa.
Estacionar o veículo de ré é uma medida de
segurança para um momento de emergência
com necessidade de evacuar o local, de maneira
rápida, prática e segura.
Vale ressaltar: cuidado ao abrir as portas
GRV YHtFXORV HYLWDQGR GDQL¿FDU RV DXWRPyYHLV
estacionados ao lado. Também respeite as vagas
UHVHUYDGDV H DV GHVWLQDGDV DRV GH¿FLHQWHV
físicos e idosos.
Recepção

Estacionamento

PLURAL
FOLHA

SENTIDO
ÚNICO

Portaria
SENTIDO
ÚNICO
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Movimentação de
Pessoas e Materiais
nas Áreas de
Produção
2VSUR¿VVLRQDLVDRVHPRYLPHQWDUHPSHOD
Empresa, não devem correr, mas caminhar
VHPSUHQDGHPDUFDomRR¿FLDOGHWUkQVLWRSDUD
pedestres.
Os corredores precisam permanecer
livres para a movimentação de pessoas e
equipamentos.
No
armazenamento
de
materiais,
RV SUR¿VVLRQDLV SUHFLVDP REVHUYDU VXD
disposição, de forma a evitar obstrução
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Os veículos automotores, tais como
empilhadeiras e caminhões, só poderão ser
operados por pessoas treinadas, autorizadas e
portadoras de Carteira Nacional de Habilitação
H+DELOLWDomR(VSHFt¿FD
As empilhadeiras não podem conduzir
passageiros, além do condutor.
Lembre-se de que há restrições de acesso
determinadas pela PLURAL, além de um
sistema que acompanha e registra acessos
individuais nas principais áreas da Empresa.
Desta forma, o crachá não deverá ser
emprestado para que outras pessoas acessem
áreas restritas, ou mesmo para facilitar o
acesso de quem não detém autorização.

Máquinas, Equipamentos
e Ferramentas

2V SUR¿VVLRQDLV GHYHP ]HODU SHOD
conservação dos equipamentos e máquinas,
proteções e dispositivos de segurança,
mantendo a organização e limpeza do local.
Não é permitida a obstrução dos
equipamentos de proteção e combate a
incêndio (extintores portáteis e hidrantes),
nem de painéis e de salas elétricas, sendo
passível de medidas disciplinares.

ser

das portas, equipamentos contra incêndio,
corredores, etc.

permitida a realização de improvisações
H D UHWLUDGD GH SURWHo}HV 2 SUR¿VVLRQDO
responsável pelo equipamento deve informar
sobre as ocorrências que possam causar
qualquer tipo de dano e/ou acidente de
trabalho.
Atividades de manutenção e/ou reparos
em máquinas ou equipamentos devem ser
executados apenas por pessoas habilitadas.

As ferramentas e os equipamentos devem
utilizados corretamente, não sendo
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Plano de Abandono e
Emergência

A PLURAL apresenta um Plano de
Abandono e Emergência (PAE) que
descreve quais ações devem ser tomadas e
TXDLVSUR¿VVLRQDLVGHYHPVHUDFLRQDGRVQDV
situações de emergência.
As áreas que integram o PAE são:
Segurança
do
Trabalho,
Segurança
Empresarial, Medicina Ocupacional e
Brigada de Incêndio da PLURAL.

Orientamos que, em situações que
envolvam vítima, não se deve movimentar ou
mexer, aguardando a chegada das equipes
de socorro.
Caso seja necessário o abandono geral
GD(PSUHVDWRGRVRVSUR¿VVLRQDLVWHUFHLURV
e visitantes devem seguir as orientações
GRVSUR¿VVLRQDLVGD6HJXUDQoDGR7UDEDOKR
da Segurança Empresarial e da Brigada de
Incêndio.

Em qualquer tipo de situação de
HPHUJrQFLD R SUR¿VVLRQDO GHYH OLJDU
imediatamente para o ramal 9535.

Ramal de Emergência 9535
3DUDXPDWHQGLPHQWRH¿FD]VROLFLWDPRVLQIRUPDU

ͻ Nome.
ͻ Local da ocorrência.
ͻ Tipo da ocorrência e substância envolvida, se houver.
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26Segurança Empresarial
O patrimônio físico da PLURAL
é representado por todos os seus
equipamentos, máquinas, móveis e imóveis.
A segurança desse patrimônio é exercida
SRUSUR¿VVLRQDLVWUHLQDGRVHKDELOLWDGRVSDUD
garantir a integridade física de todos, bem
como do patrimônio da Empresa. Colaborar
FRP HVVHV SUR¿VVLRQDLV p FRQWULEXLU SDUD D
segurança de um modo geral.

A Empresa dispõe de um Sistema de
Monitoramento 24 (vinte e quatro) horas
para a melhor segurança de todos os
SUR¿VVLRQDLV EHP FRPR GH VHX SDWULP{QLR
com câmeras estrategicamente localizadas
e com a presença de vigilantes, que fazem a
ronda em suas dependências.

A área de Segurança Empresarial tem
total autonomia para inibir atitudes de risco
em relação à segurança das pessoas, à
divulgação de informações internas ou
FRQ¿GHQFLDLVHDRSDWULP{QLRGD(PSUHVD

Controle de
Acesso, Sistema de
Monitoramento e
Ronda
A PLURAL, preocupada com a segurança
GHVHXSDWULP{QLRHFOLHQWHVGH¿QLXXPDVpULH
GH SURFHGLPHQWRV HVSHFt¿FRV SDUD R HIHWLYR
controle de acesso à Empresa, com base nas
normas: NBR 15.540 e ISO 9001.

Visitantes

Como medida de segurança, e nos
termos da legislação em vigor, a PLURAL
adota o sistema de revista aplicado a
WRGRV RV SUR¿VVLRQDLV H HP WRGRV RV QtYHLV
hierárquicos, incluindo prestadores de
VHUYLoRVSUR¿VVLRQDLVWHUFHLUL]DGRVFOLHQWHV
e visitantes.

Os visitantes devem ter acompanhamento
GH SUR¿VVLRQDLV GD 3/85$/ H QmR SRGHP
circular livremente nas áreas de Produção.

Todas as visitas, sejam elas de clientes ou
não, devem ser previamente agendadas com a
Segurança Empresarial.

As empresas terceiras devem seguir essas
regras.
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Medicina Ocupacional

A PLURAL conta com ambulatório médico
e com plantões de enfermagem por 24 horas
e 6 dias por semana, para atendimento
a emergências e urgências a todos os
SUR¿VVLRQDLVHIHWLYRVWHUFHLUL]DGRVHYLVLWDQWHV
O ambulatório possui médico do trabalho,
em dias e horários predeterminados, para a
realização de exames admissionais, periódicos,
demissionais, mudança de função e retorno ao
trabalho, bem como atendimentos clínicos.
Em caso de acidente de trabalho,
LQGHSHQGHQWH GD JUDYLGDGH R SUR¿VVLRQDO
deverá comparecer imediatamente ao
ambulatório médico acompanhado pelo
superior imediato. Se houver acidente de
WUDMHWRRSUR¿VVLRQDORXIDPLOLDUGHYHUiHQWUDU
em contato com o ambulatório médico e
apresentar o protocolo do Boletim de Ocorrência
(BO) no prazo de 24 horas. Para internação
ou cirurgias emergenciais, um familiar deverá
entrar em contato em até 24 horas para a
formalização da ocorrência.

Atestados Médicos
O atestado médico é a incapacidade
temporária para o trabalho, apenas médicos
e dentistas podem emitir atestados.
Todo atestado médico deve ser
apresentado pessoalmente no Ambulatório
Médico, no prazo máximo de 24 horas da
data de emissão do documento.
Deve ser apresentada a via original, sem
rasuras, contendo:
Ɣ1RPHFRPSOHWRGRSUR¿VVLRQDO
Ɣ+RUiULRGDFRQVXOWD LQtFLRHWpUPLQR 
Ɣ 3HUtRGR GH DIDVWDPHQWR VROLFLWDGR
(numérico, por extenso e legível).
Ɣ&DULPERGRPpGLFRFRP&50RXGRGHQWLVWD
com CRO.
Os atestados entregues após 24 horas
não serão aceitos.
Atestados são documentos. Rasuras, falVL¿FDomR GH GDGRV DOWHUDo}HV GH FRQWH~GR
estarão sujeitas às punições legais cabíveis.
Todos os atestados são averiguados
pela equipe de saúde da PLURAL e podem
ser contestados e validados, ou não, pelo
médico do trabalho.
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Declaração de
Comparecimento
As declarações de comparecimento de
consultas e/ou exames serão aceitas apenas
SDUDMXVWL¿FDUDDXVrQFLDHQmRWrPFDUiWHUGH
abono. As declarações de comparecimento
assinadas por médico ou dentista serão
aceitas, e as faltas, mesmo que por horas,
terão o período descrito abonado.

Terapias
Complementares
7UDWDPHQWRVGH¿VLRWHUDSLDSVLFRWHUDSLD
fonoterapia, terapia ocupacional ou com
nutricionista não atestam a incapacidade
para o trabalho. As declarações serão
DFHLWDV SDUD MXVWL¿FDU D DXVrQFLD PDV VHP
caráter de abono. Dê preferência para fazer
seu tratamento fora do horário de trabalho.

Atestado de
Acompanhante
Serão aceitos os atestados somente de
PmHV TXH DFRPSDQKHP RV ¿OKRV PHQRUHV
de 12 anos, ou excepcionais em qualquer
idade, em internações, consultas, exames ou
terapias. Constando, no documento, o nome
do menor e da mãe como acompanhante.
Os pais que têm direito de guarda dos
¿OKRV WHUmR RV DWHVWDGRV GH DFRPSDQKDQWH
aceitos, desde que preencham os critérios
acima descritos.
Limita-se a um total de 8 (oito) faltas
anuais ou 10 (dez) faltas anuais em casos
de internação hospitalar, de acordo com a
Convenção Coletiva vigente.

Afastamentos
superiores a 15 dias
Os afastamentos superiores a 15 dias,
sejam corridos ou que, pelo mesmo motivo,
totalizem mais de 15 dias no período de 60
dias, serão encaminhados ao INSS para
abertura de benefício auxílio-doença ou
acidentário.
A qualquer momento do afastamento, o
SUR¿VVLRQDOSRGHVHUFRQYRFDGRHGHYHUiVH
apresentar à equipe de saúde da PLURAL,
munido de relatórios do médico especialista.
35
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Materiais e Produtos

$ WRGRV RV SUR¿VVLRQDLV HIHWLYRV WHUFHLUL]DGRV
visitantes, clientes e prestadores de serviço,
é terminantemente proibido violar ou retirar,
SDUD TXDOTXHU ¿P H[HPSODUHV VHPLDFDEDGRV
acabados, brindes de terceiros ou produtos sob a
responsabilidade da Empresa, independente de
MXVWL¿FDWLYD HRX DXWRUL]DomR HP TXDOTXHU QtYHO
KLHUiUTXLFRVDOYRRVSURGXWRVLGHQWL¿FDGRVFRPR
selo de segurança.
$FDEDPHQWR.
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Utilização dos Veículos da
Empresa

2V YHtFXORV GD 3/85$/ VmR LGHQWL¿FDGRV
FRP VXD ORJRPDUFD 2 SUR¿VVLRQDO TXDQGR
autorizado a utilizar esses veículos, deverá
respeitar todas as normas e leis de trânsito,
zelando por sua conservação e pela imagem
da Empresa. Esses veículos serão utilizados
VRPHQWHSDUD¿QVSUR¿VVLRQDLV

9HtFXORGHIURWDGD3/85$/
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Responsabilidade
Socioambiental

A PLURAL assume o compromisso de
promover ações que preservem o meio
ambiente por meio do uso de insumos mais
ecológicos, gerenciamento de resíduos,
TXDQWL¿FDomR H FRQWUROH GH JDVHV GR HIHLWR
estufa e do monitoramento do Sistema de
Gestão Ambiental.
A PLURAL realiza ações sociais que
visam à educação e ao desenvolvimento
da comunidade, apoiando programas e
campanhas de voluntariado.

A PLURAL publica, anualmente, o Inventário
de Emissão de Gases do Efeito Estufa no
programa brasileiro GHG Protocol.
7RGRV RV SUR¿VVLRQDLV GHYHP HVWDU
informados e comprometidos com as
responsabilidades assumidas pela PLURAL
no que diz respeito às suas ações sociais e
ambientais.
Dessa forma, qualquer ação contrária ao
que determina os princípios da Empresa poderá
ser entendida como falta grave.

A responsabilidade socioambiental também
está aderente a norma NBR 16.001 (Responsabilidade Social).

$omR$PELHQWDO
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SGI

OHSAS 18
00

ISO 14001

ISO 9001
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Sistema de Gestão
Integrado

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
$ 3/85$/ DSUHVHQWD FHUWL¿FDo}HV
com base nos requisitos das normas que
compõem o Sistema de Gestão Integrado da
Empresa. São eles:
Ɣ ,62   6LVWHPD GH *HVWmR GD
Qualidade.
Ɣ,626LVWHPDGH*HVWmR$PELHQWDO
Ɣ 2+6$6   6LVWHPD GH *HVWmR GH
Saúde e Segurança no Trabalho.
Ɣ1%5±6LVWHPDGHVHJXUDQoDSDUD
SURGXomRGHGRFXPHQWRVFRQ¿GHQFLDLV
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Ɣ,624XDQWL¿FDomRHHODERUDomR
de relatórios de emissões e remoções de
gases de efeito estufa.
Ɣ )6& H &HUÀRU &HUWL¿FDo}HV )ORUHVWDLV
Sustentáveis).
A partir do Sistema de Gestão Integrado,
a PLURAL fundamentou a sua Política de
Gestão Integrada, em conformidade com os
seus objetivos estratégicos e comprometida
com a excelência na qualidade de seus
processos, produtos e serviços, com
responsabilidade socioambiental e respeito
jVD~GHHjVHJXUDQoDGHVHXVSUR¿VVLRQDLV

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) - PLURAL
A PLURAL, em conformidade com os seus objetivos estratégicos e comprometida com
a excelência na qualidade de seus processos, produtos e serviços com responsabilidade
VRFLRDPELHQWDOHUHVSHLWRjVD~GHHVHJXUDQoDGHVHXVSUR¿VVLRQDLVGH¿QHVXD3ROtWLFD,QWHJUDGD
dos Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), Segurança e
Saúde no Trabalho (OHSAS 18001) e Responsabilidade Social (NBR 16001).

Assumimos a responsabilidade de:
1. Buscar a liderança pela qualidade nos
nossos mercados de atuação, respeitando o
meio ambiente, em um espaço de trabalho
saudável, seguro e socialmente responsável.

 ,GHQWL¿FDU PRQLWRUDU H HOLPLQDU RV
perigos e riscos à segurança e à saúde
ocupacional, bem como os acidentes e
doenças ocupacionais.

2. Promover o processo de melhoria
contínua para o aperfeiçoamento e
desempenho dos Sistemas Integrados da
Organização.

7. Atender às necessidades e às
expectativas de todas as partes interessadas,
estabelecendo um diálogo aberto e
transparente.

3. Estar em conformidade com os
requisitos legais, estatuários, subscritos e
outros aplicáveis ao nosso negócio.

8. Investir no contínuo desenvolvimento,
conhecimento,
competência
e
FRQVFLHQWL]DomRGHQRVVRVSUR¿VVLRQDLV

4. Assegurar a implementação e a
PDQXWHQomR GH UHTXLVLWRV H FHUWL¿FDo}HV
HVSHFt¿FRV GH QRVVR VHJPHQWR GH DWXDomR
H[)6&&HUÀRU1%5,62
entre outras).

9. Incentivar a diversidade e não admitir a
discriminação, o trabalho infantil ou forçado,
além de práticas disciplinares abusivas.

 ,GHQWL¿FDU RV DVSHFWRV H LPSDFWRV
ambientais,
estabelecendo
ações
sistemáticas de controle, monitoramento e
prevenção da poluição e das emissões de
gases do efeito estufa.

10. Utilizar a Gestão do Sistema Integrado
como um processo dinâmico, evolutivo e de
aprendizado contínuo.

O atendimento a essa Política, juntamente com os Objetivos e Metas de Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social, constitui compromisso
de toda a organização.
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32 Uso de Imagem e Mídia
A PLURAL não autoriza a divulgação de
informações, dados, ideias e posições sobre
assuntos internos e externos, sem prévia e
expressa autorização da Diretoria Geral.
O uso da logomarca da PLURAL deve ser
avaliado, controlado e aprovado pela área de

33 Imprensa

Os contatos com a Imprensa devem ser
realizados por representantes nomeados
pela Direção da Empresa.

Marketing da Empresa, respeitando o uso de
imagem.

A elaboração das apresentações para
o público externo deve, obrigatoriamente,
ter a aprovação prévia do conteúdo a ser
divulgado pela respectiva Gerência e/ou
Diretoria.

2 SUR¿VVLRQDO QmR GHYH SURPRYHU D
divulgação de informações sigilosas e/ou
inverídicas na Imprensa nem nas redes sociais.

34 Comitê de Ética e Conduta
A PLURAL exige o devido cumprimento das
práticas contidas no Código de Ética e Conduta.

Ao observar ou tomar conhecimento de
violações às políticas da PLURAL, relacionadas
a esse Código e às leis vigentes, ou se houver
G~YLGDV TXDQWR DR VHX VLJQL¿FDGR LQWHQomR
e/ou aplicação, é de responsabilidade do
SUR¿VVLQLRQDO H[SRU WDLV VLWXDo}HV HRX VDQDU
prontamente suas dúvidas.
A PLURAL não tolera represálias contra
qualquer indivíduo que, de boa fé, reporte
violações ou suspeita de violações a este
Código ou à legislação.
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A PLURAL aplicará medidas disciplinares
que poderão culminar com a rescisão do
contrato de trabalho daqueles que pratiquem
tais ações.
O Comitê de Ética e Conduta tem o
FRPSURPLVVR GH VROXFLRQDU FRQÀLWRV TXH
possam ser gerados pelo não cumprimento
deste Código.
A Diretoria Geral da Empresa tem total
autonomia para nomear representantes para
D IRUPDomR GR &RPLWr SDUD GH¿QLU UHJUDV
H SDUD SURSRU DWXDOL]Do}HV TXH VH ¿]HUHP
necessárias, a qualquer tempo.

35 Canal de Comunicação
A PLURAL disponibiliza o canal direto
de comunicação com o Comitê de Ética
e Conduta, permitindo elogios, críticas e
denúncias.

Envie
suas
sugestões,
críticas,
esclarecimentos e denúncias para o nosso
canal de comunicação:
comitedeeticaeconduta@plural.com.br

O papel do Comitê é analisar as
LQIRUPDo}HVUHFHELGDVYHUL¿FDUDYHUDFLGDGH
dos fatos e tomar as providências cabíveis
SDUDDVROXomRGRSUREOHPDRXFRQÀLWR

36

Esclarecimentos,
Descumprimentos e Denúncias

As sugestões de melhorias deste Código
e/ou quaisquer esclarecimentos e denúncias
devem ser encaminhados ao Comitê de Ética
e Conduta da Empresa. O Comitê receberá

as informações e avaliará, em conjunto com
a Diretoria Geral, as providências a serem
tomadas.

)DFKDGDGR3UpGLR$GPLQLVWUDWLYRGD3/85$/HP6DQWDQDGH3DUQDtED 63 
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Termo de Conhecimento e Compromisso
Declaro que recebi e reconheço que li e compreendi o Código de Ética e Conduta
da PLURAL e entendo a obrigação que tenho em observar e seguir as normas e os
princípios contidos neste Código.
Declaro ainda que tenho ciência das penalidades previstas na legislação vigente,
no caso de descumprimento de qualquer um dos itens mencionados.

Termo de Tecnologia da Informação
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, declaro ter conhecimento
GH TXH D 3/85$/ ,QG~VWULD *Ui¿FD /WGD WHP FRPR SROtWLFD XWLOL]DUVH VRPHQWH
de softwares devidamente licenciados de acordo com o estabelecido na legislação
vigente, principalmente com o estabelecido pela Lei 9.609, de 20 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre a Proteção da Propriedade Intelectual do Programa de Computador,
que estabelece a violação destes direitos, sendo passível de ação criminal e de
ação civil de indenização, razão pela qual assumo o compromisso de não reproduzir
para uso próprio, ceder, transferir, fornecer ou revender todo e qualquer software de
SURSULHGDGHRXFRPOLFHQoDGHXVRGD3/85$/,QG~VWULD*Ui¿FD/WGD
2V SUR¿VVLRQDLV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV FRQWUDWDGRV SHOD 3/85$/ ,QG~VWULD
*Ui¿FD/WGDTXH¿]HUHPDGTXLULUHPRXXVDUHPFySLDVLOHJDLVHQmRDXWRUL]DGDVVHUmR
responsabilizados de acordo com as circunstâncias, sendo inteiramente responsáveis
SHOD UHSDUDomR GRV GDQRV UHVXOWDQWHV GH WDLV DWRV 4XDQGR SUR¿VVLRQDLV HVWDUmR
também sujeitos às penalidades legais, com base no artigo 482 da CLT. Quando
prestadores de serviços contratados, estarão sujeitos à rescisão imediata do contrato
de prestação de serviços.

Nome:___________________________________________________
Código Funcional:_________________

CPF:___________________

Área:____________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________
Data:_____/_______/______

Setembro de 2018, Edição nº 5.
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