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Objetivos Éticos 

 

Esta Política define os objetivos da Empresa nesta área e as regras de 

comportamento que vão nos ajudar a alcançar esses objetivos. 

 

• Tratar nossos clientes, contratados e fornecedores de modo justo e respeitoso. 

 

• Conduzir negócios com honestidade, integridade e concorrer, de modo justo e 

ético, dentro da estrutura de todas as leis aplicáveis. 

 

• Criar um ambiente de trabalho de alta qualidade e oportunidades iguais para todos 

os nossos colaboradores. 

 

• Divulgar informações relevantes aos acionistas e à comunidade financeira 

pontualmente de modo transparente e correto. 
 

Regras Éticas 

 

As Regras Éticas são elaboradas para ajudar a Empresa a atingir seus objetivos; 

todos os colaboradores da ASSO MARÍTIMA devem procurar segui-las por meio das 

seguintes ações: 

 

• Cumprir com a lei em todas as jurisdições na qual a ASSO MARÍTIMA opera. 

 

• Não oferecer, solicitar nem aceitar qualquer benefício que possa ser visto como 

exageradamente generoso ou que possa fazer com que o recipiente do mesmo se 

comporte de modo impróprio. 

 

• Não fazer uso de informações privilegiadas ou não publicadas para negociar ações 

da ASSO MARITIMA ou de outras empresas. 
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• Evitar qualquer situação na qual os interesses pessoais, financeiros, políticos ou 

outros possam estar em conflito com os interesses da ASSO MARÍTIMA. 

 

• Esforçar-se para prevenir o uso inapropriado ou a divulgação de qualquer 

informação de natureza confidencial que possa chegar ao seu conhecimento no 

decorrer do seu trabalho com a ASSO MARÍTIMA. 

 

• Reportar à Diretoria qualquer comportamento que possa estar em desacordo com 

esta Política. 

 

Responsabilidade Social 

 

Ações que visam estabelecer conceitos e práticas de responsabilidade social e 

ambiental: 

 

 Devem ser respeitados e protegidos os direitos proclamados 

internacionalmente, confirmando que a empresa não é cúmplice em 

quaisquer abusos aos direitos humanos. A ASSO MARÍTIMA está 

comprometida em cumprir a legislação e requisitos legais nacionais 

relevantes, como um empregador responsável. 

 

 A ASSO MARÍTIMA assegura que todos possam receber um tratamento 

conduzido pela dignidade, cortesia e respeito. Garante ainda que todos os 

funcionários tenham um ambiente de trabalho livre de discriminação, assédio 

e vitimização. 

 

 Em todas as práticas de trabalho e na prestação de bens e serviços, a ASSO 

MARÍTIMA se empenha para garantir que, independente do sexo, raça, cor, 

deficiência (física, intelectual ou mental), idade, religião, preferência sexual, 

crenças políticas, responsabilidades familiares, gravidez, origem étnica/ 
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nacional, estado civil ou atividade sindical, os indivíduos ou grupos não 

serão tratados injustamente, ou não serão desfavorecidos. 

 

 Promover a sustentabilidade de seus projetos, produtos e serviços, 

intensificando seus benefícios, nas dimensões econômicas, sociais, 

ambientais e reduzindo impactos variados. 

 

 

 

 


