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Transformar sonhos em embalagens de vidro, entendendo as expectativas do

mercado, ofertando produtos com designer marcante, com alta tecnologia,

qualidade e criatividade, respeitando a sustentabilidade em todo o processo. 

Missão

Visão
Sermos parceiros das três maiores empresas de perfumaria em embalagens de vidro

até dezembro de 2021.

Valores

Inovação com paixão, comprometimento e determinação, respeitando a ética e

promovendo  a sustentabilidade e a inclusão social. 
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Por que temos um Código?

         O Código de Conduta da VIDRARIA ANCHIETA, doravante denominada “Empresa”, contempla
os elementos essenciais que devem estar presentes em todas as suas relações, sejam elas
exercidas pelos sócios, administradores, colaboradores, empregados, fornecedores, prestadores de
serviços, parceiros, entre outros, doravante denominados de maneira geral como “Colaboradores”.

        A finalidade do presente Código de Conduta é orientar as pessoas que trabalham “com a” e
“em nome da” Empresa, seja a que título for, sobre as regras e princípios gerais éticos e
profissionais estabelecidos internamente.

            A adesão do presente Código de Conduta é requisito indispensável para atuação, interação
e/ou manutenção de relacionamento com a EMPRESA,bem como para disseminar os conceitos e a
prática dos mais elevados padrões éticos e de sustentabilidade, além de integridade corporativa.

        A Empresa tem o compromisso de estender este Código de Conduta ("Código") para toda a sua
cadeia de relacionamentos, sejam clientes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e
parceiros, com o objetivo de explicitar sua forma de trabalhar e se relacionar com todos,
contribuindo para a construção de relações baseadas na confiança, integridade e respeito.

         Visando o cumprimento da legislação vigente aplicável às suas atividades profissionais, assume
o compromisso de revisar periodicamente o presente Código, com a finalidade de buscar a
adequação às melhores práticas de governança corporativa e compliance.
      
      Do mesmo modo, a Empresa coloca à disposição dos colaboradores o presente Código
contendo as suas diretrizes gerais, as quais deverão ser obrigatoriamente observadas e cumpridas
em todas as ações profissionais em nome da Empresa, visando justamente um aperfeiçoamento e
elevação de seu grau de maturidade para o maior nível possível.

  O presente Código também poderá ser encontrado no seguinte endereço:
http/www.vidrariaanchieta.com.br.   
      
           Embora este Código apresente diversas diretrizes sobre os padrões de integridade e conduta
nas relações em geral, ele não abrange todas as situações que possam eventualmente surgir no
exercício das atividades da Empresa, motivo pelo qual o presente Código não isenta a
responsabilidade primordial dos Colaboradores de adotarem o melhor juízo em relação a conduta
mais adequada na realização e desenvolvimento dos negócios e atividades. Desta forma, caso
surjam dúvidas em relação as ações que deverão ser tomadas, procure orientações adicionais e
suporte junto aos membros do Comitê de Compliance. 
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Compromissos
Seguindo as diretrizes estabelecidas:

(i) A Empresa presta serviços de acordo com as suas políticas internas, respeitando a legislação
vigente aplicável.

(ii) A Empresa cumpre com suas obrigações contratuais assumidas com os seus empregados,
clientes, distribuidores, representantes, fornecedores, prestadores de serviços e outros.

(iii) A Empresa respeita a confidencialidade e a privacidade de seus empregados, clientes e
terceiros em geral com quem realiza qualquer tipo de negócio. 

(iv) A Empresa desenvolve suas atividades em conformidade com as leis, regulamentação e
normas aplicáveis, para que sejam mantidas a licitude de conduta, confidencialidade e
privacidade necessárias e adequadas.

(v) O objetivo da Empresa é evitar conflitos de interesse. Quando possíveis eventuais conflitos
forem identificados pela Empresa, todas as providencias serão adotadas para salvaguardar os
interesses das partes e assegurar a integridade, ética e licitude da relação.

(vi) Quando a Empresa confrontar com questões difíceis ou que colocam a Empresa e seus
Colaboradores em risco, serão consultadas as pessoas apropriadas antes de tomar qualquer
providência ou iniciativa.

(vii) É inaceitável que os Colaboradores e terceiros em geral aceitem, ofereçam, prometam ou
paguem qualquer tipo de suborno ou atos que contrariem a legislação vigente aplicável.

(viii) A Empresa trata todos os Colaboradores e terceiros com respeito, dignidade, imparcialidade
e cortesia.

(ix) A Empresa e seus Colaboradores deverão prezar e zelar pela manutenção de um ambiente
de trabalho livre de discriminação, assédios e retaliações de qualquer natureza.

(x) A Empresa investirá na melhoria contínua de capacitações e habilidades de seus empregados.

(xi) A Empresa oferece e deverá zelar por um ambiente de trabalho seguro para o seu pessoal.
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O Código se aplica a todos da Vidraria?
Este Código de Conduta se aplica a todos os sócios, administradores, empregados, clientes,

colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e qualquer outra pessoa (física e/ou jurídica)

que mantenha qualquer tipo de relação jurídica com a Empresa.

Buscamos sempre um ambiente de trabalho que

possua uma comunicação fluida, respeito a

diversidade, positividade e engajamento, além de

fomentarmos o crescimento individual quanto a

formação de equipes sólidas. O comportamento

inadequado que cria um ambiente de trabalho

intimidador, ofensivo ou hostil não é bem-vindo na

nossa Empresa. Nós incentivamos e esperamos

respeito mútuo, entre colegas, e entre nossa

Empresa e nossos parceiros de negócio.

Todos nossos colaboradores, parceiros ou

terceiros devem agir sem discriminação de raça,

cor, religião ou opção sexual. 

O que esperamos de
você:

Significa que:

Trate todos com respeito.

Não intimide ou ameace outra pessoa.

Evite comportamentos ofensivos ou

inadequados.

Não pratique nenhum tipo de assédio (moral,

psicológico ou sexual).

As pessoas devem ser avaliadas pelos seus

talentos, competência e experiência, sem

discriminação.

Denuncie em nosso canal, caso veja práticas

discriminatórias ou qualquer tipo de prática

inapropriada, ou ainda, caso se sinta

discriminado ou ofendido.
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Segurança no
Trabalho

Cuide do Meio
Ambiente 

Todos os Colaboradores deverão empenhar para

que o ambiente de trabalho seja saudável e

seguro.

Os Colaboradores deverão, imediatamente, relatar

qualquer acidente, incidente ou quase-acidente,

bem como possíveis condições inseguras, para que

as devidas ações sejam tomadas para solucionar o

problema e evitar eventuais futuros danos aos

Colaboradores e a Empresa.

Seja responsável pela sua própria segurança e
pelos seus colegas de trabalho. 
Use os equipamentos de segurança, calçados e
roupas adequadas a sua função.
Corrija e/ou relate qualquer risco percebido ou
comportamento perigoso.
Não tome atalhos ou ignore os procedimentos e
as medidas de segurança.
Se você é um líder, certifique-se que todos os
colaboradores estejam devidamente treinados e
equipados.
Não use e não porte consigo drogas ilegais ou
armas. 

Na Empresa, garantimos que nossas

operações estejam em conformidade com

as legislações de proteção ao meio

ambiente, bem como, os  requisitos

internos aplicáveis.

Significa que:

Significa que:

Respeite as legislações ambientais e as

normas internas da Empresa.

Tome cuidado ao manusear e/ou

transportar materiais, peças ou

resíduos perigosos.

Use e descarte os produtos químicos e

outros materiais de forma adequada. 
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Brindes e Presentes
A oferta ou recebimento de presentes e/ou brindes a (ou de) terceiros em geral

poderá comprometer a imparcial idade, capacidade de julgamento e a isonomia que

deverão estar presentes nas relações estabelecidas com a Empresa, acarretando

eventual confl ito de interesses na tomada de decisão pelos Colaboradores ou

receptores, de modo que esta pratica f ica integralmente vedada, ressalvados os

casos em que envolvam brindes institucionais publicitários contendo a  logomarca

da Empresa e/ou outros permitidos pela legislação aplicável e regras eticamente

praticadas e aceitáveis,  tais como, mas não l imitados a estes, canetas, chaveiros,

agendas, porta cartões.

Qualquer brinde e/ou presente ofertado, aceito e/ou recebido em detrimento das

regras aqui estabelecidas, acarretará eventual sanção

administrativa por parte da Empresa.

Significa que:
Você deve ter uma razão comercial legít ima para qualquer coisa que você

oferece.

Não dê e/ou aceite subornos ou qualquer coisa que possa ser considerada

suborno, incluindo dinheiro, vales-presentes ou equivalentes a dinheiro,

oportunidades de emprego, favores, viagens, promessas de pagamento de

dívidas, ou presentes e entretenimento i legais. 

Saiba o que é permitido caso trabalhe com funcionários públicos, caso tenha

dúvida, procure pelo seu coordenador ou a Alta Direção. 

Nunca aceite qualquer coisa de terceiro que possa afetar sua capacidade de

tomar decisões éticas.

Caso seja oferecido pelo terceiro, presentes e entretenimentos inapropriados

informe imediatamente aos seus superiores ou se uti l ize do nosso canal de

denúncias. 

Você deve fazer guarda de todas as documentações referente aos pagamentos

e/ou contratos. 
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Doações

Nenhum tipo de doação para pessoas f ísicas ou, ainda, pessoas jurídicas de

qualquer regime jurídico é permitido sem uma justif icativa legal ,  contratual ou

comercialmente legít ima, é permitido pela Empresa, sendo certo que cada caso

deverá ser analisado para evitar que a ação/evento possa causar influência

indevida na relação comercial estabelecida.

A s  v e s t i m e n t a s  d e v e r ã o  g u a r d a r  c o m p a t i b i l i d a d e  c o m  u m  a m b i e n t e

p r o f i s s i o n a l ,  d e v e n d o  o s  C o l a b o r a d o r e s  e v i t a r e m  o  u s o  d e  r o u p a s

i n f o r m a i s .  

Vestimenta 

Conflito de Interesses

O confl ito de interesses ocorre quando o profissional responsável por determinada

área/setor da Empresa, no exercício de suas obrigações profissionais,  cria e cult iva

relacionamento com terceiros em geral buscando benefícios próprios ou para

outrem à frente dos interesses da Empresa ou, ainda, em detrimento de preceitos

legais ou éticos definidos por sua categoria. Os profissionais de todas as áreas da

Empresa, ao desenvolverem as suas atividades, f icam obrigados a observar e

reportar qualquer ato/omissão que possa configurar um confl ito de interesse, sob

pena de sofrer as sanções estabelecidas no presente Código de Conduta.
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Princípios Gerais

Na condução de todos os negócios e nas atividades diárias, os Colaboradores e/ou

qualquer pessoa f ísica/jurídica devem seguir integralmente os preceitos e

princípios estabelecidos no presente Código de Conduta, em especial ,  os princípios

abaixo descritos:

( i )  Apoio no crescimento sustentável dos negócios da Empresa.

( i i )  Atendimento dos requisitos de sustentabil idade, socioambientais,
econômicos, éticos e culturais.

( i i i )  Estabelecimento de um relacionamento de confiança entre os
Colaboradores.

( iv)  Transparência no exercício das atividades profissionais.

(v)  Cumprimentos de todas as leis e normas aplicáveis à Empresa.

(vi )  Transparência em todos os relacionamentos internos e externos.

(vi i )  Respeito à concorrência.

( i )     Compromisso com a melhoria contínua da qualidade do atendimento, de
produto e/ou serviço.

Todos os Colaboradores deverão observar e cumprir com todos os princípios

éticos acima mencionados, os quais a Empresa incentiva a segui- los e certamente

criará mecanismos para assegurar o efetivo respeito nas relações estabelecidas.
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Responsabilidade Corporativa

Os Colaboradores que se relacionam com a Empresa deverão observar e respeitar o
presente Código de forma coerente e adequada.  

Quando houver violação e/ou suspeita de que este Código não foi (ou não está
sendo) cumprido, a Empresa tomará as medidas com o intuito de investigar e, caso
necessário, remediar a situação concreta, tomando as melhores e eficazes
providências para salvaguardar os direitos e interesses da Empresa e/ou de seus
Colaboradores.

Aqueles que violarem o presente Código, legislação aplicável e vigente e/ou os
procedimentos adotados pela Empresa, estarão sujeitos às ações discipl inares
variáveis desde, se for o caso, a demissão do empregado, como a exclusão/rescisão
contratual do vínculo existente com o fornecedor e/ou prestador dos serviços. 

As ações discipl inares ou contratuais serão aplicadas a qualquer um que conduza,
coadune ou aprove qualquer t ipo de infração ou tenha conhecimento delas e, de
qualquer forma, não tome as providências necessárias para corrigi- las prontamente
ou relatar tal fato para a pessoa responsável por apurar eventuais violações.

Os Colaboradores, em todas as suas atividades, dentre outras obrigações, deverão:

( i )  constantemente contribuir com a melhoria nos resultados da Empresa;

( i i )  tratar todos os cl ientes e fornecedores com isenção e profissionalismo,
repudiando toda e qualquer tentativa, real ou aparente, de favorecimento;

( i i i )  pautar as negociações, em todas as áreas da Empresa, com critérios objetivos,
que levem em conta a qualidade, o preço e o prazo acordados com os cl ientes,
fornecedores e/ou outros;

( iv)  manter a confidencial idade sobre todos os procedimentos internos, documentos,
informações e outros, obtidos em razão do exercício de sua função;

(v) em todos os canais de comunicação, uti l izá-los única e exclusivamente para f ins
relacionados com as suas atividades profissionais,  sempre de forma clara e objetiva;

(vi )  não divulgar, sob qualquer pretexto, informações confidenciais e/ou pessoais aos
fornecedores, cl ientes e/ou terceiros, sem autorização prévia e expressa do
representante legal da Empresa responsável por autorizar;
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Comunicações Sobre a Empresa Para o Público

Toda e qualquer comunicação em nome da Empresa e/ou relacionada com a Empresa deve,

obrigatoriamente, ser avaliada e aprovada previamente pelo representante legal da Empresa, sob

pena do infrator sofrer as sanções estabelecidas neste Código e/ou na legislação vigente aplicável.

Uso dos Ativos da Empresa

Todos os Colaboradores deverão ter bom senso ao usar os ativos da Empresa. Os colaboradores

deverão usar de forma diligente e com zelo todos os ativos da Empresa, exclusivamente para o

exercício de suas atividades profissionais atribuídas pela Empresa. O uso dos ativos para fins

diversos ao interesse da Empresa acarretará ao Colaborador as sanções previstas no presente

Código.



2019 Código de Conduta 14

Nosso Grêmio

Para prestigiar os seus Colaboradores, a Empresa criou um grêmio recreativo
para que seja uti l izado por seus Colaboradores ativos nos horários dos
intervalos e/ou antes/após a jornada de trabalho estabelecida.

Todos os Colaboradores deverão:
( i )    Zelar pela conservação e manutenção das instalações, equipamentos e
materiais destinados a uti l ização do grêmio, bem como indenizar prejuízos
regularmente apurados;

( i i )    Manter a higiene e boa educação, respeitando a regras de bom convívio;

( i i i )   Respeitar e cumprir as regras e normas estabelecidas, bem como levar ao
conhecimento do departamento pessoal as irregularidades ou falhas
constatadas;

( iv)    Portar-se convenientemente, não promovendo dentro das dependências,
qualquer manifestação ou discussão de caráter: polít ico, partidário ou rel igioso;
agressões f ísicas ou verbais; comportamento contra a moral e bons costumes. 

Quando do desligamento ou rompimento do vínculo com o Colaborador, seja por
qualquer motivo, f ica este obrigado a devolver todos os ativos da Empresa que
foram disponibil izados, no mesmo estado de conservação que foram entregues,
ressalvados os desgastes naturais e de uso. Na hipótese do Colaborador não
devolver ou devolvê-lo com algum tipo de dano, o Colaborador f ica obrigado a
ressarcir o valor equivalente ao ativo danif icado.



2019 Código de Conduta 15

Direitos Humanos e Responsabilidade Social

A Empresa tem o compromisso de respei tar  os d ire i tos humanos em todas
as re lações exerc idas por seus Colaboradores.

A Empresa espera que todos os Colaboradores ,  especia lmente terceiros em
geral ,  cumpram com todas as le is  trabalh istas v igentes ,  inc lus ive as  que
tratam sobre o trabalho infant i l  e  trabalho forçado.  

A Empresa tem o compromisso de trabalhar  apenas com Colaboradores que
cumprem e respei tem a leg is lação ac ima referenciada,  bem como adotem
altos padrões de comportamento ét ico.

A Empresa repudia qualquer t ipo de trabalho infant i l  ou forçado e não
permite essa conduta em nenhuma de suas at iv idades,  inc lus ive com
relação a seus c l ientes ,  fornecedores e/ou parceiros .  

Na hipótese de descumprimento dessas normas,  a  Empresa,  imediatamente
tomará as medidas necessár ias  apl icáveis ,  denunciando o infrator  para o
órgão competente ,  bem como a exc lusão do fornecedor e/ou parceiro da
l is ta  de fornecedores da Empresa.

Treinamentos

Todos os Colaboradores f icam obrigados a realizar os treinamentos exigidos
pela Empresa, sendo certo que o Colaborador que não realiza-los nos prazos
determinados, f icará sujeito as sanções que serão aplicadas de acordo com a
gravidade do fato.
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Informações Confidenciais

Todos os Colaboradores deverão ter
o compromisso de proteger a
privacidade de seus colegas
protegendo os dados pessoais,  bem
como dos cl ientes, fornecedores e
parceiros da Empresa. É
responsabil idade dos Colaboradores
da EMPRESA proteger as informações
pessoais do uso indevido e divulgação
ilegal.

Os Colaboradores deverão, ao coletar
dados pessoais de alguém, observar a
obrigação de mantê-los confidenciais,
arquivando-as em locais seguros, bem
como restringindo o acesso dessas
informações.

Ficam os Colaboradores obrigados a
comunicar ao representante legal da
EMPRESA, imediatamente, qualquer
possível ou divulgação indevida
dessas informações, para que as
providencias necessárias sejam
adotadas.

O descumprimento da obrigação de
confidencial idade dos dados pessoais
pelos Colaboradores acarretará nas
penalidades previstas na legislação
aplicável ,  bem como das sanções
estabelecidas no presente Código,
sem prejuízo da responsabil idade de
ressarcir todo e qualquer dano
causado à Empresa e/ou terceiros.

Certifique-se que está autorizado e tem

uma finalidade comercial adequada

antes de divulgar informações

confidenciais a qualquer pessoa de fora

da empresa.

Não publique informações da empresa

em redes sociais, salvo, casos

previamente autorizados.

Proteja as informações confidenciais

que os terceiros os seus colegas

compartilham com você e/ou com a

Empresa.

Não exponha a vida particular de seus

colegas de trabalho.

Lembre-se que as informações

confidenciais devem ser protegidas

mesmo após seu desligamento da

empresa. 

Proteja os segredos comerciais,

invenções e designs da Empresa. 

Isso significa que:



A Empresa está comprometida em ser um exemplo de

cidadania corporativa, atingindo tal objetivo por meio de

diversas iniciativas de compliance, tais como a adoção do

presente Código de Conduta e Ética em seus negócios;

políticas e diretrizes de compliance em geral para evitar

abusos e fraudes. Também está comprometida em aderir

à legislação local e as normas sanitárias e regulatórias em

geral. A Empresa sempre se comprometeu com tais

políticas e padrões e exige que seus Colaboradores

também o façam.

Além dos novos esforços de compliance, a Empresa

adotou a presente Política Anticorrupção e

procedimentos específicos para a interação com

profissionais no mercado, conforme manual

anticorrupção editado e que está acessível a todos os

Colaboradores. 

Por meio da Política Anticorrupção, a Empresa fará o

monitoramento dos Colaboradores, especialmente para

evitar que qualquer conduta ilícita ou antiética seja

tomada.

Desta forma, nos termos desta Política Anticorrupção,

que em linhas gerais faz parte do presente Código de

Ética e Conduta, é expressamente proibido aos

Colaboradores e terceiros em geral oferecer, pagar,

prometer pagar ou autorizar o pagamento de quaisquer

valores ou ofertar qualquer bem de valor, direta ou

indiretamente, a qualquer agente governamental, partido

político, membro de partido político, candidato a cargo

público eletivo, Profissional vinculado a convênio público

e/ou instituição pública como agente do governo com a

finalidade de obter, manter ou administrar negócio ou

obter vantagem indevida para a Empresa. 
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Anticorrupção e Antifraude

É essencial que cada funcionário, indivíduo ou

pessoa jurídica que trabalhe com a Empresa

compreenda que está expressamente proibido de

exercer influência ou pressão ilegal para

influenciar profissionais da área em que atua ou

instituições em suas decisões

A Empresa deverá e não envidará esforços para

que, em todas as circunstâncias, as obrigações

legais e de compliance sejam cumpridas,

especialmente as regras previstas na Lei nº

12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) e seu Decreto

regulamentador. 

Esta Política aplica-se a todos os Colaboradores e

terceiros em geral, devendo estes agirem de

acordo com as disposições aqui especificadas e

com a Lei Anticorrupção como requisito para agir

em nome ou em conjunto com a Empresa.



Para assegurar o cumprimento das regras previstas neste Código e, ainda, auxiliar os

Colaboradores a tomarem decisões certas e íntegras, prezando pelas melhores práticas de

mercado, a Empresa formou um comitê para a análise de situações que possam ensejar

dúvidas quanto a sua licitude ou ética.
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Comitê de Compliance

Violações ao Código de Conduta e Legislação

Denúncias e manifestações por parte dos Colaboradores e/ou terceiros que tenham

conhecimento de qualquer violação e/ou suspeita de qualquer violação do presente Código de

Conduta e/ou da legislação vigente aplicável, poderão ser feitas pelo canal de denúncias que

será disponibilizado no site da Empresa. O teor da denúncia deve ser sempre o mais completo

possível, com a finalidade de contribuir para a instauração de eventual processo de

investigação. Todas as denúncias serão tratadas como confidências, preservando sempre o

anonimato do denunciante.

Sanções

O não cumprimento das disposições estabelecidas no presente Código de Conduta e/ou na

legislação vigente, após devidamente apurado pela Empresa, ficará sujeito às seguintes

sanções:

a) advertência.

b) suspensão;

c) demissão por justa causa; e

d) rescisão ou extinção do vínculo jurídico com terceiros em geral. 

O Colaborador que descumprir a legislação vigente e as disposições do presente Código de

Conduta, sem prejuízo das sanções acima estabelecidas, ficará sujeito às penalidades legais,

bem como obrigado à ressarcir todo e qualquer dano causado à Empresa e/ou terceiros.
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Canal de Denúncia

Disposições Finais

Todos os Colaboradores deverão observar e cumprir todas as disposições

tratadas no presente Código, bem como as demais normas e procedimentos

aplicáveis à Empresa.

O Portal da Ética é um canal independente e não tem qualquer interferência ou

gestão da Vidraria Anchieta.

Telefone (24 horas)

0800-5010104

Telefone Celular e WhatsApp (24 horas)

(11) - 99683-9290

E-mail

vidrariaanchieta@portaldaetica.com.br

Endereço

Alameda Santos, nº 1.773, 11º andar, Jardim

Paulista - CEP: 01.419-100, São Paulo - SP.
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Termo de Responsabilidade e Compromisso com as
obrigações estabelecidas no presente Código de Conduta

Eu, ________________________________________________________________________,

declaro:

 

a) ter sido cientificado de que o Código de Conduta está disponível no site da

Vidraria Anchieta. Também fui cientificado que não tendo acesso a internet,

posso solicitar uma via impressa junto ao setor de recursos humanos;

b) ter conhecimento do inteiro teor do Código de Conduta, além de estar de

pleno acordo com o seu conteúdo cujos termos li e entendi, comprometendo-

me a cumpri-lo fielmente durante toda a vigência de meu contrato e/ou

vinculo jurídico existente;

c) ter conhecimento que as infrações a este Código de Conduta e as normas

internas e procedimentos serão avaliadas, estando sujeitas às ações

disciplinares aplicáveis, independente do nível hierárquico, sem prejuízos da

aplicação das penalidades legais cabíveis.

 

São Paulo - SP, ____ de _______________ de 20___.


