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COMUNICAÇÃO DO PROGRESSO – COP 2019/20
Período: 03/2019 – 03/2020

Declaração de Apoio Contínuo

Para nossas partes interessadas

Temos o prazer de confirmar que a Empresa MORETI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA reafirma o seu apoio aos Dez Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio ambiente e Compliance.
Nesta comunicação anual de progresso, descrevemos nossas ações para melhorar
continuamente a interação do Pacto Global e seus princípios em nossa estratégia de negócios,
cultura e operações diárias. Também nos comprometemos a compartilhar essas informações com
nossos parceiros de negócios, os quais utilizam os nossos principais canais de comunicação.

Edgar Moreti
Diretor Executivo
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Wesley dos Santos Moreti
Diretor de Operações
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Histórico da Moreti Usinagem
A empresa Moreti Usinagem foi fundada em 1989 pelo seu atual diretor executivo Sr.
Edgar Moreti, instalada inicialmente nos fundos da casa do seu pai na cidade de Birigui/SP. Ao
longo de 30 anos, a empresa buscou evoluir de acordo com as exigências do mercado. Atualmente
instalada em um prédio próprio conta com amplo espaço muito bem localizado.
A empresa dispõe de uma diversidade de maquinários e mão de obra qualificada e
experiente, tornando-se assim referência na fabricação de peças metálicas, usinagem de peças
utilizadas em diversos seguimentos, engenharia própria, desenvolvimento, automação, produção,
montagem e manutenção de maquinas e equipamentos.
Com ótima reputação no mercado nosso maior objetivo é proporcionar aos nossos
clientes, bom atendimento, produtos de excelente qualidade e valores competitivos no mercado.

Missão
Atuar de maneira inovadora e comprometida, na busca de novas tecnologias e
funcionalidades para melhorar nossos produtos e serviços, atendendo as expectativas dos nossos
clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade, garantindo o desenvolvimento sustentável
de nosso negócio.

Visão
Ser reconhecida por oferecer produtos e serviços com qualidade e preço justo, agregando
soluções criativas e ideias inovadoras aos nossos clientes.

Valores
Nossos valores são integridade, comprometimento, inovação, qualidade e foco no cliente.
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Ações
Direitos Humanos
A Moreti Usinagem preza pelos Direitos Humanos e assume o compromisso de cumpri-los
dentro da empresa e com suas partes interessadas.
Nossa Política de Direitos Humanos consiste em respeitar, proteger, conscientizar e
promover os Direitos Humanos em todas as nossas atividades e ao longo de nossa cadeia
produtiva, combatendo a discriminação e o preconceito em todas as suas formas e respeitando as
diferenças étnicas, políticas, religiosas, culturais e de gênero em conformidade com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU.
Proporcionamos condições dignas, salários de acordo com o piso da categoria e pago em
dia, seguro de vida e vale refeição.
Buscamos ações educacionais que estimulem e viabilizem o crescimento pessoal e
profissional de nossos colaboradores, como o subsídio de cursos de qualificação profissional a
quatro colaboradores no ano de 2019 junto ao SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial.
Favorecendo a interação e troca de ideias entre a equipe, realizamos o 1° Seminário do
Conhecimento da Moreti Usinagem, que foi apresentado pelos próprios colaboradores, onde
foram incentivados a buscar conhecimentos de diversos temas como:


Qualidade de vida no trabalho;



Sistema 5S;



Destinação de resíduos orgânicos;



Gestão de conflitos;



Custos de uma empresa, entre outros.
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Figura 1 - Colaboradores participando do seminário com o tema: Gestão de Conflitos

Figura 2 - Colaboradores participando do seminário com o tema: Qualidade de Vida no Trabalho
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Realizamos também diversos treinamentos com temas como:


Implantação da ISO 9001:2015;



Regulamento Interno;



Liderança;



Motivação;



Políticas Internas;



Pacto Global;



NR35 – Procedimentos para realização de trabalhos em altura;

Figura 3 - Treinamento realizado na empresa com o tema: Motivação
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Figura 4 - Treinamento realizado com a liderança da empresa com o tema: Interpretação da ISO 9001:2015

Não pactuamos com qualquer forma de assédio, seja moral ou sexual, ou qualquer tipo de
trabalho infantil ou análogo à escravidão, assim como valorizamos as diversidades étnicas,
políticas, religiosas, culturais ou de gênero.
Respeitamos a livre sindicalização de nossos colaboradores.
Ao contratar funcionários, a Moreti Usinagem analisa o perfil técnico, não discriminando
nenhum candidato no ato de sua contratação, desde que atende ao perfil técnico estabelecido
para a vaga.
Não contratamos fornecedores que estejam inscritos na lista suja dos órgãos fiscalizadores
e promovemos o respeito aos Direitos Humanos em nossa cadeia de valores e rejeitamos
parceiros que adotam condutas contrárias à Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU.
Proibimos e não mantemos qualquer relação comercial com empresas e entidades que
praticam o trabalho infantil ou análogo à escravidão.
Fomentamos a nossa cadeia de valores em Fevereiro de 2020 a nossa Política de Direitos
Humanos e solicitamos o envio de Declaração cuja vossas organizações assumem o compromisso
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de não empregar menores de dezesseis anos, menores de dezoito anos em trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, como também qualquer pessoa em trabalhos em condições forçadas ou
análogas à escravidão. Onde declaram ainda que respeitam os Direitos Humanos, e também as
leis trabalhistas vigentes.

Figura 5 - Modelo Declaração
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Na tabela abaixo apresentamos o percentual de fornecedores que foram fomentados e
solicitados quanto ao envio da declaração e responderam à solicitação até Março de 2020.

Fornecedores – Solicitação
da Declaração

Fornecedores que
Retornaram até Março de
2020

18

4

Percentual de
Fornecedores que

Meta até Dezembro

Retornaram até Março de

de 2020

2020

22%

90%

Para garantir que a Política de Direitos Humanos esteja sendo cumprida em nossa
empresa, convidamos alguns colaboradores a criarem o Comitê de Averiguação e
disponibilizamos a todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores nossos canais de
denúncia, ondem podem ser informados, de forma anônima qualquer ato ou circunstância que
viole os termos estabelecidos. Para os canais de denúncia, temos a caixa de denúncia com
formulário próprio como também o e-mail: ouvidoria.moretiusinagem@gmail.com.br e o telefone
da empresa.
Abaixo, o indicador com número de denúncias relacionadas à Política de Direitos
Humanos recebidas e modelo do formulário adotado para este fim.
Denúncias Recebidas até Março de 2020

Denúncias Apuradas

0

-
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Figura 6 – Formulário de Denúncia
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Trabalho
A Moreti Usinagem preza pelas boas condições de trabalho e assegura que elas sejam
cumpridas em todas nossas ações.
Valorizamos os nossos colaboradores, oferecendo e promovendo boas condições e bom
ambiente de trabalho, desenvolvimento profissional e estímulo à qualidade de vida e promoção
da saúde.
Não compactuamos com qualquer tipo de trabalho infantil ou análogo à escravidão e não
contratamos empresas ou entidades que não estejam de acordo com esse principio.
Proporcionamos condições dignas de trabalho e pagamos salários que estejam de acordo
com o piso da categoria, e também somos a favor da livre sindicalização de nossos colaboradores.
Em relação à Segurança e integridade física de nossos colaboradores, dispomos de
assessoria externa que avalia e recomenda todas as ações que devem ser cumpridas pela
empresa para garantir que o trabalho estará sendo executado de forma segura. A empresa segue
os seguintes procedimentos:


PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;



PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;



Avaliação e adequação ergonômica dos postos de trabalho;



Entrega de EPI’s de acordo com as funções e/ou atividades de cada trabalhador;



Treinamentos de acordo com as funções e/ou atividades executadas.

Figura 7 – Cadeiras ergonômicas instaladas nos postos de trabalho
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Meio Ambiente
A Moreti Usinagem preza por ações que colaborem com a preservação do meio ambiente,
procurando prevenir a poluição e os impactos gerados, assim como reduzir os resíduos
provenientes dos nossos processos produtivos.
Atuamos na conscientização dos nossos colaboradores acerca das ações que visam
melhorar continuamente a prevenção de riscos ambientais.
Dispomos de Licenças de Operação a órgãos como fiscalizadores como CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis) e também possuímos o CADRI (Certificado de
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) junto a uma empresa contratada que garante
a correta destinação dos resíduos gerados pela empresa.

Figura 7 - Licença de operação da CETESB
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Figura 8 - Licença Ambiental do IBAMA

Figura 9 - CADRI
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Os materiais recicláveis limpos, como plástico, papel, cavacos de ferro e outros são
enviados para empresas que dão continuidade ao processo de reciclagem.
O cavaco de alumínio é retornado ao fornecedor de lingotes para que este recicle e nos
entregue novamente como matéria prima, e esta mesma ação está em estudo para ser realizada
com os cavacos de Latão, com previsão de ser realizada ainda em 2020.
A Moreti, juntamente com os seus colaboradores também plantou no canteiro situado em
frente à empresa sete mudas de árvores de diversas espécies.

Figura 10 - Realização do plantio de mudas de árvores
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Anticorrupção
A Moreti Usinagem atua no combate à corrupção, em todas as suas formas, incluindo
extorsão e propina, instruindo nossos colaboradores para atuarem de forma ética e com
transparência em todos os nossos processos.
Foram adotados também os canais de denúncias, para que nossos colaboradores ou
qualquer parte interessada possa abrir uma reclamação ou denúncia acerca de qualquer
evidência que comprometa a ética da empresa.
Para os canais de denúncia, temos a caixa de denúncia com formulário próprio como
também o e-mail: ouvidoria.moretiusinagem@gmail.com.br e o telefone da empresa. Abaixo, o
indicador com número de denúncias relacionadas a evidencias de corrupção.
Denúncias Recebidas até Março de 2020

Denúncias Apuradas

0

-

Outras Ações
Como parte da cadeia produtiva da ITB Equipamentos Elétricos LTDA, contribuímos com a
realização da festa junina realizada em 25 de Julho de 2019, que teve sua renda revertida em prol
de entidades que atuam no atendimento a população em alta vulnerabilidade social.
A Moreti Usinagem participou em 19 de Outubro de 2019 do Workshop de Gestão
Estratégica, Economia Circular e Sustentabilidade: Gerando Valor as Organizações, que foi
realizada pela ITB Equipamentos Elétricos LTDA.
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