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CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA 

NBR ISO 19600 

Palavra do Presidente: 

O Código de Ética e de Conduta é o principal documento que direciona as ações da Moreti 

Usinagem, e os valores e compromissos firmados com todas as nossas partes interessadas, como 

parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, sócios e outros que estejam envolvidos em nossos 

negócios. 

Prezamos pela transparência e integridade em todas as nossas ações, pelo comprometimento de 

nossa equipe, que partilha desses valores e tem o compromisso de usá-los diariamente, buscando 

sempre a inovação e a qualidade para superar as expectativas de nossos clientes. 

Todos os integrantes da nossa cadeia produtiva devem buscar o alinhamento com as condutas 

adotadas em nosso Código de Ética e de Conduta, contribuindo para a valorização da marca Moreti 

Usinagem. 

Nos orgulhamos ainda em lançar a primeira versão do Código de Ética e de Conduta da Moreti 

Usinagem, prezando pelo aperfeiçoamento da empresa rumo a ações cada vez mais responsáveis e 

transmitindo a todos o nosso compromisso com a Ética e Integridade de nossos atos. 

Missão: 

Ser uma empresa inovadora e comprometida, que busca novas tecnologias e funcionalidades para 

melhorar seus produtos e serviços, atendendo as expectativas de nossos clientes, colaboradores, 

fornecedores e comunidade, garantindo o desenvolvimento sustentável de nosso negócio. 

Valores: 

INTEGRIDADE: Conduzir nossos negócios de forma íntegra. 

COMPROMETIMENTO: Manter o comprometimento da equipe em todas as atividades da 

empresa.  

INOVAÇÃO: Apoiar novas ideias que proporcionem a diversificação dos nossos negócios. 

QUALIDADE: Executar nossas atividades objetivando a qualidade de nossos serviços e produtos. 

FOCO NO CLIENTE: Prezar pelo bom atendimento de nossos clientes, apresentando soluções 

com qualidade e preços justos. 

Diretrizes: 

Compromissos da Moreti Usinagem no exercício de suas atividades: 

➢ Os negócios da Moreti Usinagem são pautados pelos valores organizacionais e devem 

ser observados por todos aqueles que se relacionam com a empresa. 
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➢ Este Código de Ética e de Conduta determina, de acordo com a Política de 

Compliance, que os brindes devam ser de pequeno valor ou irrisórios; 

➢ Zelar pelo patrimônio e imagem institucional da Moreti Usinagem; 

➢ Recusar parceiros que utilizem trabalho infantil ou mão de obra escrava ou análoga à 

escravidão e comunicar os infratores; 

➢ Nos processos de negociação, a Moreti Usinagem atua com sua cadeia de valores 

prezando pelos princípios de impessoalidade, honestidade e transparência; 

➢ Respeitar a propriedade intelectual de nossos clientes e fornecedores, prezando 

sempre pelo sigilo; 

➢ Viabilizar educação permanente, propondo a conscientização no uso racional dos 

recursos naturais, reciclagem e redução de poluentes; 

➢ Atuar para que processos de recrutamento e seleção de pessoas obedeçam a critérios 

técnicos, rejeitando quaisquer restrições quanto à raça, cor ou gênero; 

➢ Prezar pela dignidade e respeito entre todas as partes interessadas da Moreti Usinagem; 

➢ Atuar para que os conflitos de interesse ou interesses pessoais não se sobreponham 

aos interesses da Moreti Usinagem; 

➢ Recusar a utilização da marca Moreti Usinagem em propaganda político partidária, 

religiosa, ideológica ou quaisquer outras promoções que possam interferir na autonomia da 

escolha; 

➢ Os canais destinados à comunicação da Moreti Usinagem, como e-mail, telefones, 

mural, comunicação interna, mídias digitais e reuniões devem ser usados somente para o fim 

a que se destinam, sendo vedado o seu uso para pornografia, campanhas político partidárias 

e outros temas que não sejam de interesse da Empresa; 

➢ A Moreti Usinagem promove o relacionamento com o poder público obedecendo os 

princípios da administração pública como a normalidade, transparência, imparcialidade, 

integridade, impessoalidade e isentos de interesses partidários; 

➢ A Moreti Usinagem recusa de todas as partes interessadas condutas que promovam 

intimidação, discriminação racial, de gênero, religiosa e exposição ao ridículo; 

Procedimento para aplicação do Código de Ética e de Conduta: 

O cumprimento do Código de Ética e de Condutada Moreti Usinagem será coordenado pelo Comitê 

de Ética e de Conduta, formado por uma equipe multifuncional. Estão disponíveis para denúncia o 

telefone (18) 3642-0922, o e-mail: ouvidoria.moretiusinagem@gmail.com ou caixa de denúncia 

disponível na empresa. 

 
 


