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Caros funcionários,

nós, o Grupo Plantag Coatings GmbH, com nossas empresas 
e participações, somos uma companhia familiar de atuação 
global. A atmosfera virtuosa em nosso grupo demanda uma 
norma especial e nos sentimos obrigados a agir de forma ética 
e correta, e seguir as requisitos e condições legais em qual-
quer aspecto cultural em que atuemos. Nós desfrutamos de 
uma excelente reputação entre nossos funcionários e parcei-
ros de negócio. Esta é a base de nosso sucesso empreendedor 
no qual cada um de nós participa. Esta é a razão a qual nosso 
código de conduto se aplica a todos os nossos funcionários, 
independentemente de sua posição em nossa companhia ou o 
país em que pais atue pelo Grupo Plantag Coatings GmbH. Aju-
demos a manter nossa história de sucesso observando estes 
princípios de conduta e alinhando suas ações diárias à ele.

Sua Administração
Hanno Baumann
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O Grupo Plantag Coatings GmbH 
( PCG Group ) engloba empresas 
nacionais e internacionais, com 
diferentes estruturas de partici-
pação. Esse Código de Conduta 
se aplica diretamente a todos os 
colaboradores e executivos das 
empresas as quais Baumann Be-
teili gungs- und Immobilienver-
wal tungs GmbH ( BBI ) possuí a 
participação de pelo menos 50 
%. Para todas as outras partici-
pações minoritárias nós gos-
taríamos que baseassem suas 
ações por essas diretrizes.

  ESCOPO DE APLICAÇÃO

Nosso sucesso está baseado na 
credibilidade da qualidade de 
nossos produtos e serviços, no 
envolvimento de nossos funcio-
nários e uma forte organização. 
Portanto, nós conduzimos nos-
sos negócios de acordo com as 
leis e regulamentações atuais. 
A observação dessas regula-
mentações é essencial para 
assegurar o futuro do Grupo 
Plantag Coatings GmbH, o 
desenvolvimento sustentável da 
empresa a longo prazo e sal-
vaguardar as atividades. Cada 
individuo é responsável pela 
conformidade com essas regras. 
Qualquer possível vantagem 
individual ou para a empresa 
nunca justificará atos ilegais ou 
antiéticos. A administração do 
Grupo Plantag Coatings GmbH 
não irá tolerar e consequen-
temente sancionar qualquer 
violação.

  REGULAMENTAÇÕES LEGAIS
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Em nosso trabalho diária nós 
representamos o Grupo Plan-
tag Coatings GmbH, interna e 
externamente, sempre alinhando 
nossas ações com os interes-
ses da empresa. Nós evitamos 
possíveis conflitos entre nossos 
interesses pessoais e os da 
empresa. Se conflitos de inte-
resse não podem ser evitados, 
nós asseguramos o máximo de 
transparência e fazemos acor-
dos claros com nossos super-
iores os quais salvaguardam 
os interesses do Grupo Plantag 
Coatings GmbH.

Em nossas relações com nos-
sos parceiros de negócio e 
concorrentes de mercado, nós 
respeitamos as regras de uma 
concorrência livre e honesta. 
Isto significa que nós sempre 
agimos dentro do escopo local 
de concorrência e lei antitrus-
te. As pessoas responsáveis 
são continuamente obrigadas 
a obter relevantes informações 
nessa área, respeitar as regras e 
agir adequadamente.

  CONFLITO DE INTERESSE   CONCORRÊNCIA E LEI ANTI TRUSTE
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Nós firmemente rejeitamos 
qualquer tipo de suborno ou cor-
rupção. Em particular, isto tam-
bém incluí que oferecer ou rece-
ber qualquer tipo de vantagem a 
parceiros de negócio, decisores 
e seu pessoal de influência não 
é aceitável. Da mesma forma, 
nós não solicitaremos ou acei-
taremos benefícios de fornece-
dores ou prestadores de serviço. 
Em nenhum caso brindes em 
dinheiro podem ser oferecidos 
ou aceitos. Por outro lado, deve 
ser assegurado que brindes não 
excedam os padrões de negócio 
usuais.

Tratamento justo e respeitável 
uns com os outros faz parte de 
nossa cultura empresarial. Nós 
respeitamos e cuidamos dos 
direitos humano e pessoais de 
nosso quadro de colaboradores. 
Isso inclui que nós rejeitamos 
qualquer tipo de trabalho 

infantil e trabalho forçado. Nós 
seguimos as regras e regula-
mentações locais relativas aos 
direitos e proteção dos trabalha-
dores, prevenção de acidentes e 
proteção a saúde. Nós promove-
mos oportunidades iguais e não 
excluímos ninguém em função 
de sua origem, nacionalidade, 
religião, ideologia, visão política, 
sexo, orientação sexual, depen-
dência física ou idade. 

  SUBORNO E CORRUPÇÃO   RESPONSABILIDADE SOCIAL     
  E OPORTUNIDADES IGUAIS
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Conhecimento especializado e 
informações internas confiden-
ciais são a base de nosso su-
cesso empreendedor. Portanto, 
nós cuidadosamente manusea-
mos informações importantes e 
protegemos contra o acesso de 
pessoas não autorizadas. Da 
mesma maneira, nós nos importa- 
mos e respeitamos a proprieda-
de intelectual de terceira parte.

Nós imediatamente informamos 
aos nossos superiores sobre 
infrações a esse código de 
conduta. 

Além do mais, os colaborado-
res do departamento recursos 
humanos e administração estão 
sempre a nossa disposição para 
uma discussão relevante. Nós 
protegemos as pessoas, que 
reportam supostos casos ou 
revelam infrações, de discrimi-
nações. Em todas os casos as 
informações são tratadas confi-
dencialmente.

  RESPONSABILIDADE SOCIAL     
  E OPORTUNIDADES IGUAIS

  PROPRIEDADE INTELECTUAL      
  E GERENCIAMENTO       
  DA INFORMAÇÃO

  CONTATO PESSOAL
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