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Desde a sua criação, nosso Grupo foi construído e se
desenvolve baseado em fortes valores que garantem a sua
perenidade e direcionam o comportamento de cada um:

Independência, Inovação, Qualidade e Reatividade.
Neste ambiente onde existe uma forte concorrência nós,
colaboradores do Grupo ACTIA nos comprometemos coletiva
e individualmente a respeitar, diariamente, os princípios de
integridade, de acordo com as recomendações das Nações
Unidas e do OCDE.
Esta carta ética, compartilhado por cada um dos colaboradores
do Grupo, é a síntese dos elementos mais importantes das
regras e compromissos que entendemos implantar e fazer
respeitar diariamente no Grupo. Ela nos diz respeito, pessoal
e coletivamente.
O compartilhamento de nossos valores é fundamental.
Devemos transmiti-los tanto a nossos colaboradores como a
nossos fornecedores, clientes e parceiros.
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INDEPENDÊNCIA
A Independência capitalística para nos mantermos livres em
termos de nossas escolhas de estratégia, de investimento
e de desenvolvimento, conservando o centro de decisão
na França. Nossa prioridade é de manter a maioria do
capital e dos direitos a voto do Grupo, preservando assim a
independência de nossas decisões e continuando a construir
uma estratégia a longo prazo.
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INOVAÇÃO
A Inovação, para sermos competitivos e atraentes em relação
aos clientes, fornecedores e colaboradores. Hoje, a inovação
é necessária para nos mantermos no mercado. É a razão
pela qual continuamos a investir humana e financeiramente
na Pesquisa e Desenvolvimento que são os pontos-chave da
inovação: nossa estratégia é de antecipar as necessidades
dos clientes para garantir a perenidade do Grupo.
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QUALIDADE
A Qualidade é um valor essencial a seguir num ambiente de
concorrência mundial. Ponto determinante para encarar a
competitividade atual, a qualidade é um assunto de todos.
Atestada pelas certificações, é antes de tudo um estado
de espírito que deve prevalecer em todas as etapas do
desenvolvimento até a produção.

4

Carta Ética do Grupo ACTIA

5

REATIVIDADE
A Reatividade, para a maior satisfação de nossos clientes,
antecipar suas necessidades e fazer a diferença face a
concorrentes bem maiores. No mundo atual, a reatividade é
um trunfo, tanto no interior da nossa organização como no
que diz respeito ao nosso ambiente.
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Nossa prioridade é de colocar o Homem e seu ambiente no
seio de nossas preocupações com a finalidade de perenizar
o Grupo.
Cuidamos para que estes compromissos assumidos no
contexto da nossa responsabilidade social e ambiental
sejam compartilhadas por todas as filiais do Grupo, por cada
colaborador como por nossos clientes e fornecedores, em
todos os lugares e sempre.
Apoiar e respeitar os Direitos Humanos tais como definidos
no artigo I do Acordo para a Proteção dos Direitos Humanos
e Liberdades Fundamentais, em todas as circunstâncias em
cada país onde estamos presentes. Assim, nos esforçamos
para respeitar o direito à vida, à proibição da escravidão e
do trabalho forçado, o direito à liberdade e à segurança, o
direito ao respeito à vida privada e familiar, à liberdade de
pensamento, de consciência e de religião, à liberdade de
expressão, de reunião e de associação, à equidade, ao diálogo
social e ao desenvolvimento pessoal de cada um.

não ser cúmplice de violações dos Direitos Humanos
Escolher cuidadosamente e com discernimento nossos
parceiros, clientes e fornecedores para que não sejamos
cúmplices das violações dos Direitos Humanos. Cuidar para
que sejam colocados em prática nossos compromissos em
termos de segurança, de ética, de política social e de meio
ambiente. Exigir deles o respeito a esses princípios através
de autoavaliações.
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NOSSOS COMPROMISSOS NO CAMPO SOCIAL
não tolerar trabalho infantil nem trabalho forçado
de forma alguma
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Não tolerar o trabalho infantil de nenhuma maneira para contribuir com as nossas
atividades. Respeitamos a legislação sobre a idade mínima para o trabalho.
A ACTIA não recorre ao trabalho forçado nem às formas modernas de escravidão tais como
o trabalho contra a vontade, o confisco de documentos de identidade, etc...

garantir a segurança
Implementar tudo para garantir a segurança do conjunto dos nossos colaboradores e
nossos clientes e assegurar condições dignas de trabalho.

um ambiente de trabalho mais justo
Possuímos relações honestas com nossos empregados, baseadas no respeito das leis e
acordos comuns, sobretudo em termos de tempo de trabalho e de salário mínimo.
Garantimos a nossos funcionários o exercício de seus direitos de expressão e de associação
assim como a liberdades sindicais previstas pela lei.

combater qualquer forma de discriminação
e de assédio
Recusar qualquer forma de comportamento discriminatório na contratação e na empresa.
Qualquer forma de discriminação é estritamente proibida, seja pela idade, por sexo, por
religião, por opiniões políticas ou sindicais, origens ou pertinência, ou não, real ou suposta
a uma etnia, uma nação ou uma determinada raça.
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Cuidamos para manter um ambiente de trabalho respeitoso e para combater o assédio em
todas as suas formas.
Carta Ética do Grupo ACTIA

NOSSOS COMPROMISSOS
CONTRA A CORRUPÇÃO
E A FRAUDE
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combater a corrupção, a fraude,
a lavagem de dinheiro
Lutar contra a corrupção, a fraude, a lavagem de dinheiro sob
todas as suas formas, em todos os países, independente do
assunto, e proibir os conflitos de interesse.
Não devemos, em nenhum caso, receber ou pagar subornos,
receber ou enviar convites, presentes que possam provocar
um impacto em nossas decisões.
No campo da concorrência justa, a ACTIA se compromete a
respeitar as leis e entrar em concorrência de modo leal.
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AGIR CONCRETAMENTE
EM FAVOR DO
MEIO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•

Obedecer as leis aplicáveis no campo ambiental e ir além, sobretudo através da certificação ISO 14001 das
principais instalações.
Inovar e antecipar os desafios ligados à proteção do meio ambiente visando preservar e melhorar as condições
de vida.
Promover a iniciativa em termos de responsabilidade ambientar dentro e fora da empresa.
Incentivar o desenvolvimento dos procedimentos e das tecnologias para a proteção ambiental.
Reduzir o impacto de nossas atividades sobre o ambiente, sobretudo fazendo evoluir nossas ferramentas de
produção.
Colocar a questão do desenvolvimento sustentável no coração da criação de cada um de nossos produtos.
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