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1. INTRODUÇÃO

“A Regispel compromete-se a adotar e exercer a ética nos negócios, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, simultaneamente para a preservação ambiental e a melhora 

da qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, da comunidade local e da 

sociedade como um todo, avançando na direção da sustentabilidade”.

A Regispel acredita que aqueles que são orientados por princípios e valores, com claro 

entendimento sobre a missão empresarial e organizados pelo esforço comum podem atuar 

como transformadores da realidade à sua volta e realizarem-se pessoal e profissionalmente.

Para tornar isso possível, a Regispel cultiva relações éticas, verdadeiras e transparentes 

com todos os públicos em contato com a Empresa e que contribuem para a realização da 

sua missão.

Visando aprimorar e facilitar este processo, a Regispel resolveu elaborar um Código de 

Ética e Conduta, que resume suas crenças, valores, princípios e compromissos a serem 

praticados no dia a dia, por todos os seus colaboradores.

2. MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

MISSÃO

Inovar, desenvolver, crescer e superar limites, contando, para isso, com uma equipe de

colaboradores e fornecedores eficientes,de modo que, juntos,possamos buscar a excelência

na produção industrial e no atendimento às necessidades e expectativas dos clientes.

VISÃO 

Ser referência no setor em que atua, pioneira no desenvolvimento de novas aplicações 

e soluções para o mercado, líder na qualidade dos seus produtos, com excelência na 

prestação de serviços aos clientes, de forma rentável e sustentável.
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3. POLÍTICA DA QUALIDADE

Crescer, superando limites, buscando desenvolvimento e atentando-se sempre às 

inovações tecnológicas.

Promover treinamento e capacitação aos colaboradores continuamente, aperfeiçoando 

métodos e aumentando comprometimento pessoal, transformando recursos humanos

em talentos.

Concretizar e fortalecer parcerias com os melhores fornecedores, conseguindo, assim,

sempre a melhoria das matérias-primas utilizadas no processo de produção.

Atender os clientes com presteza e eficácia, colocando-os em primeiro lugar.

Atender aos requisitos necessários para a cadeia de custódia implementada, baseada 

nos princípios e valores dos organismos associados, bem como os padrões norma-

tivos referenciados.

Buscar efetivamente o atendimento às especificações internas, de clientes, requisitos 

regulamentares e estatutários (quando aplicável).

4. O COMPORTAMENTO ÉTICO NO DIA A DIA

As orientações aqui dispostas relacionam-se a situações do dia a dia mais próximas da 

realidade a que nossos colaboradores estão sujeitos a se envolverem.

COMUNICAÇÃO 

Toda a comunicação com o público externo, que envolva informações confidenciais,

estratégicas e/ou que possam expor a imagem da Regispel, somente poderá ser realizada 

por pessoas devidamente autorizadas pela Empresa.

CONFIDENCIALIDADE

Todos os aspectos da vida funcional da Regispel, de seus colaboradores, fornecedores e 

clientes são considerados sigilo profissional, tais como dados pessoais ou funcionais dos 

colaboradores, salários, documentos internos, produtos, análises, projetos técnicos, dados 

industriais e administrativos, planos comerciais e financeiros ou referência a parceiros 

comerciais, fornecedores, clientes ou concorrentes.

ATIVIDADES POLÍTICO-PARTIDÁRIAS

A Regispel mantém postura de neutralidade política no ambiente de trabalho e na con-

dução dos negócios da empresa, recusando-se a favorecer candidatos, correntes ou 

partidos políticos.

Os profissionais que atuam na Regispel e possuem eventual comprometimento com 

atividades político-partidárias o fazem em caráter rigorosamente pessoal, fora de seus 

horários e locais de trabalho.

LEGISLAÇÃO

A Regispel assegura o cumprimento da legislação na fabricação e comercialização de seus 

produtos, na prestação de serviço e na relação com as partes interessadas, cumprindo a lei 

anticorrupção vigente. Ademais, garante, de sua parte, a livre concorrência e a competição 

na compra e venda de seus produtos e serviços.

CONFLITO DE INTERESSES

As atividades profissionais não devem ser influenciadas pelo interesse pessoal. Como 

interesse pessoal entender-se-á toda vantagem material ou moral em favor próprio ou de 

parentes, familiares, amigos ou pessoas com as quais se observem relações pessoais,

comerciais ou políticas. Diante de um conflito de interesses, prevalecerá o compromisso com 

os negócios da Regispel, abdicando de qualquer interesse pessoal. Se houver dúvida quanto 

a qualquer determinada conduta, ação ou abstenção e quanto aos interesses da Regispel,

o interessado deverá reportar-se ao superior hierárquico imediato para a devida orientação





GOVERNANÇA CORPORATIVA DE PROTEÇÃO, PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE DADOS: 

A Regispel adota medidas técnicas, de segurança e administrativas com o propósito

de garantir a proteção, privacidade e segurança dos dados de todos os seus titulares, 

através do atendimento aos requisitos legais, estatutários, regulamentares e contratuais

relacionados à proteção de “Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis. Estas medidas 

incluem requisitos que a organização, seus parceiros comerciais, contratados e prestadores 

de serviços precisam para o cumprimento das estratégias e dos objetivos gerais

de negócios da organização, por meio de avaliações de riscos, políticas corporativas

e monitoramento dos dados.  
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