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NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA PROFISSIONAL

A quem se destina este Código de Ética e Conduta:

MISSÃO

“A Ética é aquilo que ilumina a conduta, a conduta ética ou a 
moral é a prática deste tipo de decisão”

MÁRIO SERGIO CORTELLA

1.

A Gold Natural Resin S.A. tem como principal objetivo construir a transparência e a 

confiança nas relações com as partes interessadas.

 

Nosso Código de Ética e Conduta busca diretrizes básicas servindo como um 

documento orientativo de princípios fundamentais esperados por todos os membros 

que integram nosso quadro colaborativo bem como terceiros visando estabelecer um 

ambiente ético creditado no bem-estar coletivo.

Expressa também nosso compromisso em torno de normativas que refletem a nossa 

cultura organizacional visando a integridade e a política de boa conduta.  

Agradecemos o compromisso na colaboração e divulgação deste Código, nos 

ajudando a fortalecer nossos princípios e cultura através do cumprimento e execução 

deste código.

A todos os profissionais da empresa: gestores, diretores, acionistas, colaboradores, 

estagiários, temporários e a terceiros vinculados a Gold Natural Resin.

Fabricar produtos químicos de 
origem vegetal extraído de fontes 
renováveis.

VISÃO
Ser uma empresa competitiva 
transformando recursos naturais em 
produtos diferenciados de qualidade 
com atuação em diversos segmentos.

- Desenvolvimento sustentável;
- Crescer e evoluir junto com os nossos colaboradores;
- Agir de forma correta, com ética e compromisso social e legal;
- Valorizar liderança e competência, respeitando valores e diferenças;
- Respeito aos clientes, acionistas e colaboradores;

VALORES
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2. Nossa Integridade

2.1

2.2

2.3

Presentes e Entretenimento

Gerenciamento de Informações

Comunicação e Reputação

Prezamos por um relacionamento saudável com clientes, fornecedores e outros parceiros 
de negócios que seja baseado em decisões claras e sem a influência por ofertas de 
presentes, ingressos de shows, eventos esportivos, teatro ou qualquer outro 
entretenimento de ou para um parceiro de negócio, fornecedores ou clientes que possam 
deturpar a correta decisão de negócio, nem tampouco para obter vantagem indevida 
caracterizando qualquer ato de corrupção ou suborno. O recebimento e a doação de 
brindes são considerados apenas institucional.

Solicitamos que todos os colaboradores não realizem a divulgação de informações 
consideradas confidenciais e de interesse da organização, tais como nome de clientes, 
projetos e planos da organização, dados de produtos e processos, dados de produção, 
resultados e informações de salários.

Prezamos pela manutenção da autenticidade e confiabilidade das informações mantendo 
sigilo, preservando os interesses da empresa. Não toleramos a divulgação de 
informações confidenciais, sigilosas e privilegiadas, salvo em casos permitidos na 
execução de negociações. 

Também respeitamos a privacidade dos colaboradores, sendo que as informações 
pessoais são coletadas e processadas em conformidade com a legislação aplicável e o 
acesso está limitado para pessoas com direito legal e com a necessidade para a realização 
do trabalho, sendo alertadas para a responsabilidade de protegê-las.

Não permitimos qualquer forma de comunicação em redes sociais e internet, fazendo uso 
de imagens, logomarca ou identificação como colaborador para manifestação político-
partidária, mensagens de cunho desrespeitoso e preconceituoso.

03

2.4

Doações e Patrocínios
Proibimos a realização em nome da Gold Natural Resin qualquer doação ou patrocínio a 
partidos políticos, campanhas eleitorais e sindicatos.  

2.5

Práticas aos Concorrentes
Não toleramos ações que possam denegrir a imagem dos concorrentes bem como o uso 
antiético para obtenção de informações sobre os concorrentes.

2.6

Conflito de Interesses
Repudiamos e afastamos qualquer ação, influência ou decisão motivada por interesses 
próprios e contrários às normas internas da Empresa. Permitimos a relação afetiva e de 
parentesco entre os colaboradores, desde que não haja qualquer nível de subordinação 
hierárquica.
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4. Nossas Diretrizes

3. Nosso Respeito

4.1

Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho
Trabalhamos em prol de um ambiente seguro e saudável. As nossas diretrizes para Saúde e 
Segurança e Meio Ambiente estão fundamentadas na saúde e segurança do indivíduo, preservação 
do patrimônio e continuidade dos processos, no compromisso com a preservação do meio ambiente 
e com o atendimento da legislação aplicável.  

Promovemos o diálogo e treinamentos de colaboradores para melhorar a segurança no ambiente de 
trabalho, com a correção de comportamentos ou condições inseguras e insalubres.

3.1

Respeito a Vida
Nossa cultura organizacional apoia um ambiente de trabalho humanizado 
fundamentado no respeito e valorização da pessoa humana, desenvolvendo 
ações de melhorias para o desempenho de suas atividades.

3.2

Meio Ambiente
Buscamos os nossos produtos na natureza para melhor lhe atender, nos 
preocupamos com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio 
ambiente respeitando as futuras gerações. Nossos colaboradores buscam 
ações proativas às questões ambientais buscando proteger os recursos 
naturais, reduzindo os impactos ambientais além de atender a legislação.

4.2

4.5

4.3
4.4

Órgãos Fiscalizadores e Governamentais

Bens e Patrimônios

Fornecedores Clientes

Seguimos rigorosamente com toda a legislação exigida pelos órgãos ambientais, municipais, 
estaduais e federais para as operações envolvidas em nossos negócios. As contratações de 
colaboradores são regidas de acordo com a CLT e sindicato de classe e a adesão, se necessário ao 
Programa de Jovem Aprendiz.

Zelamos pela proteção e conservação de bens e patrimônio da empresa. Materiais utilizados na 
empresa como softwares, conteúdos de treinamentos, modelos de processos, uso de logomarca são 
reservados ao uso da empresa, não sendo possível a sua disponibilização para terceiros. Não devem 
ser usados bens, equipamentos ou instalações da Gold Natural Resin para atividades pessoais ou 
em benefício próprio.

Relações interpessoais com fornecedores não 
devem dar impressão de exclusividade, 
proteção e preferência em favor próprio ou do 
terceiro que comprometa a nossa organização.

Proporcionamos aos clientes produtos e 
serviços de qualidade, agindo com honestidade 
e transparência nas negociações.
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Apoiamos o desenvolvimento de padrões de ética e conduta. Se você identificou 

eventuais e potenciais irregularidades, relacionamentos (assédio moral, sexual, gestão 

inadequada de pessoas, discriminação, comportamento inadequado), atos ilícitos, 

fraudes, corrupção, conflitos de interesse, descumprimento ético, riscos operacionais 

e de segurança, faça a sua denúncia através do nosso Canal de Denúncias. 

O canal é uma ferramenta para este fim disponível através do e-mail: ouvidoria@gold-

resin.ind.br.  Os relatos podem ser feitos de forma anônima ou identificada. Faremos a 

recepção, apuração e tratamento das informações através do Comitê de Ética 

garantindo o sigilo e o não conflito de interesses.

Se tiver dúvidas sobre este Código de ética e Conduta, ou se a conduta de um colega 

no local de trabalho for motivo de preocupação, fale primeiramente com seu gerente. 

Se, por algum motivo, não se sentir à vontade para agir dessa forma, entre em contato 

com Departamento de Recursos Humanos ou com o Canal de Comunicação 

disponibilizado.  

5.
Canal de
Denúncias
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6. Consequência nas Violações

Aos que violarem os princípios deste Código de Conduta, políticas e normas da Gold 
Natural Resin S.A.  estará sujeito às medidas disciplinares conforme estabelecido no 

documento GR-GE-006 Instruções e Regimento Interno de Trabalho.

Declaro que li e entendi o conteúdo do Código de Ética e Conduta da Gold NaturalResin SA.
Comprometo a respeitar todos os termos, condições e princípios éticos.

ENDEREÇOS

P A R Q U E  F A B R I L

Rua Waldemar Tonatto 132 –
Industrial Atalaia – Guarapuava – 

PR - CEP 85053-532

C E N T R A L  D E  V E N D A S

Av. República Argentina, 1237
Sala 903 – Água Verde, Curitiba - 

PR - CEP 80620-010
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7. Termo de Ciência e Compromisso

Este Código de Ética e Conduta será revisado e atualizado sempre que haver alterações na
legislação ou quando a empresa entender que se faz necessário para manter sua credibilidade.

8. Considerações Finais

Assinatura Cidade/Data


