
Comprometimento e Responsabilidade
Executamos nossas tarefas de maneira competente, ética e 
confiável, aplicando os preceitos estabelecidos no Código de 
Conduta do Grupo, assegurando comportamentos corretos para a 
condução dos nossos negócios. Seguimos as diretrizes dos 
Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiental e de Segurança e 
Saúde Ocupacionais, as legislações vigentes aplicáveis e outros 
requisitos relacionados à condução dos nossos negócios.

Comportamento e Conduta - Colaboradores 
e Parceiros
Valorizamos nossos colaboradores e parceiros de negócios. 
Adotamos um padrão de gestão orientado por valores de respeito, 
confiança, motivação e força inovadora, marcada por uma parceria 
justa e cooperativa.
Respeitamos a diversidade e apoiamos o cumprimento dos direitos 
humanos, reconhecidos internacionamente, e nos comprometemos 
a combater todas as formas de discriminação. Esperamos que 
nossos colaboradores e parceiros contribuam para uma atmosfera 
positiva no ambiente e nas relações de trabalho.

Melhoria Contínua
Investimos constantemente em treinamento de nossos 
funcionários, em inovação, em aprimoramento técnológico dos 
produtos e dos processos e em modernização de equipamentos, 
visando a qualidade do produto, produtividade, integridade e saúde 
no trabalho e a preservação do meio ambiente.
Empreendemos ações para melhorar continuamente e 
preventivamente os Sistemas de Gestão, aumentar o desempenho 
da organização e atingir seus objetivos.

Preservação da Integridade e Saúde no 
Trabalho e do Meio Ambiente
Atuamos, de maneira comprometida com as pessoas, com a 
preservação da integridade e saúde no trabalho e a prevenção de 
acidentes, aplicando práticas seguras relacionadas com as 
atividades, seus perigos e riscos, e incentivando a consulta e 
participação dos nossos colaboradores e/ou de seus 
representantes.
Promovemos a preservação e proteção do meio ambiente, por meio 
da gestão de aspectos e da redução de impactos ambientais de 
nossos processos.
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Foco no Cliente
Compreendemos as reais necessidades dos nossos clientes e 
criamos soluções que proporcionem benefícios superiores aos 
oferecidos pela concorrência, com relação à qualidade, custo e 
prazo, viabilizando desta forma a conquista de novos mercados e 
resultados financeiros positivos para a perpetuação dos nossos 
negócios.

Cooperação com o Grupo Schuler
Colocamos o foco no cliente e no sucesso compartilhado da 
empresa, acima dos nossos interesses pessoais e departamentais. 
Adotamos uma abordagem clara entre divisões e coligadas, 
pensando em termos globais e envolvendo todas as partes 
interessadas relevantes, fornecendo-lhes as informações 
necessárias. Compreendemos e respeitamos os pontos de vista 
dos outros, estimulando em todos os momentos a parceria e o 
respeito.

Orientação para Qualidade e Eficiência
Somos orientados para a qualidade e para a melhoria de processos 
e responsabilidades, atuando com eficácia e eficiência. Utilizamos 
os recursos da empresa de maneira consciente e sustentável.

Habilidade para a Mudança
Estamos abertos a novos caminhos e a ideias inovadoras. 
Estimulamos a iniciativa e contribuímos desta maneira para a 
nossa melhoria contínua. Consideramos a mudança como uma 
oportunidade para o desenvolvimento contínuo das pessoas e da 
empresa.

Empreendedorismo
Estimulamos o empreendedorismo, compreendendo as relações e 
as interações internas da empresa, os fatores econômicos 
decisivos e o mercado global. Utilizamos este conhecimento para 
definir metas relevantes para o sucesso e para perseguir 
estratégias orientadas para o futuro.

Liderança e Comunicação
Promovemos uma comunicação transparente, aberta e 
compreensível. Ao fazer isso, transmitimos às equipes, nossos 
objetivos derivados da estratégia, motivando e desenvolvendo as 
pessoas, desafiando-as e estimulando-as de acordo com suas 
habilidades, respeitando as normas e os requisitos da empresa, 
bem como os aspectos individuais, por meio de uma liderança 
treinadora e motivadora.
Incentivamos a participação dos colaboradores, facilitando e 
promovendo seu envolvimento.


