PROGRAMA DE
ÉTICA E COMPLIANCE
O Programa de Ética e Compliance

Aqui você encontra os principais

do Modulax ilustra o modo como

tópicos que a Modulax aborda em

seus funcionários podem adotar,

seu programa. Para conhecer por

apoiar e aplicar o conjunto de

completo e se aprofundar em nosso

valores fundamentais que traduzem

Programa de Ética e Compliance

a postura de suas empresas nas

acesse o nosso site:

áreas de direitos humanos, normas
de trabalho, meio ambiente, ética e
combate à corrupção.

WWW.MODULAX.COM.BR

TODOS TEMOS LIBERDADE E DIREITOS
Um dos pilares que sustentam nossa cultura é a igualdade, zelando pelo cumprimento dos
direitos humanitários e normas trabalhistas vigentes, sem nenhuma discriminação, por
qualquer motivo que seja, desde a admissão a um posto de trabalho, respeitando a dignidade
e a individualidade de cada colaborador.

A MODULAX É FEITA POR TODOS NÓS
O sucesso da empresa é resultado da confiança, prosperidade e responsabilidade
compartilhada entre vocês, nossos funcionários. Integrar, participar e respeitar são as
principais ações para formação de times vencedores.

ÉTICA E RESPEITO NAS RELAÇÕES
Promovemos a ética e o combate à corrupção, respeitando leis nacionais, convenções
internacionais e fiscalizando o seu cumprimento. Respeitamos a livre concorrência e
repudiamos qualquer benefício ou ato ilícito que possa trazer vantagens comerciais ou
pessoais, evitando assim, o conflito de interesses.

ACESSO À INFORMAÇÃO
A Modulax zela pela transparência das informações, mantendo um diálogo aberto e direto
com seus funcionários, assim como também, zela pela proteção e a confidencialidade destas
informações, entendendo que estas, fazem parte do patrimônio intelectual do Grupo.

SUSTENTABILIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Acreditamos no crescimento sustentável e na preservação ambiental como diretrizes básicas
de nosso trabalho, oferecendo o conhecimento e as ferramentas para que nossa atividade
traga impactos positivos nas comunidades em que atuamos.

SEGURANÇA E QUALIDADE
A Modulax acredita que a educação e o respeito às regras internas são de extrema
importância para a segurança e a melhoria contínua do trabalho. Seguir as normas de
segurança e promoção da qualidade adotadas pelo Grupo garantem um ambiente de trabalho
harmônico e de alta produtividade.
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