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Integridade e ética
nos negócios, sempre!

Canal de Ética à sua disposição

Uma teia ética nas rela-
ções comerciais 

que garanta processos cada vez mais 
transparentes e íntegros na gestão das 
organizações, levando em consideração 
os sistemas ambientais, saúde e segu-
rança e responsabilidade social. Com 
essa visão, a PPE/ASTA está encarando 
o desafio de implantar seu Sistema de 
Integridade e Responsabilidade Social.

“Buscamos estabelecer um padrão 
de conduta nas relações externas e 
internas, pautada por valores éticos, 
íntegros e que assegurem à Empresa 
uma imagem cada vez mais respeitada 
no mercado global”, explica Anilton 
Alves de Menezes, responsável pela 
implantação do Sistema. Para isso, a 
PPE está trabalhando em diversas fren-
tes, que incluem o estabelecimento 
da Política de Integridade e Respon-
sabilidade Social e a implantação do 
Canal de Ética. Paralelamente, está 
avaliando criteriosamente os processos 
realizados por todas as áreas, com o 
objetivo de identificar pontos vulnerá-
veis que possam ocasionar desvios em 
relação às boas práticas de conduta. 

“Grandes empresas estão estimulando 
seus clientes a participarem dessa teia 
de ética. É uma satisfação pensar que 
a PPE/ASTA também está nesse grupo, 
que atua no mundo todo, envolvendo 
nessa teia fornecedores, clientes, par-
ceiros e até órgãos governamentais. 
Com isso, teremos então, de maneira 
direta ou indireta, milhares de pessoas 
envolvidas e pelo menos profissional-
mente pautadas por diretrizes éticas”, 
acrescenta Anilton. 

WORKSHOP - A ASTA sempre pautou seus 
negócios pelos mais altos valores éticos. 
Por isso, decidiu implementar, também, 
no Brasil, um sistema de integridade, 
para servir como guia de referência 
nos valores e princípios que devem ser 
refletidos em colaboradores, clientes, 
fornecedores e na sociedade, de modo 
geral. Uma consultoria especializada 
foi contratada para dar suporte à PPE, 
que indicou Anilton Alves para liderar 
os trabalhos. “A responsabilidade de 
fazermos a coisa certa é de todos 
nós, mas é importante termos alguém 
nos ajudando com a atualização de 
leis, bem como identif icando, junto 
ao mercado, boas práticas para im-
plementarmos em nossa empresa”, 
destaca o diretor de Negócios Inter-
nacionais, M. Porsch.

Nos dias 25, 26 e 31 de agosto, a PPE 
promoveu um workshop de sensibil i-
zação sobre a iniciativa, que reuniu 
258 empregados, de todos os níveis 
(foto abaixo). A iniciativa teve o ob-
jet ivo de apresentar a estrutura de 
implantação do Sistema (que deverá 
estar concluída até meados de 2017) 
e oficializar a Política de Integridade 
estabelecida pela ASTA, para atuação 
de acordo com os princípios éticos 
definidos pela Organização. O envol-
vimento dos colegas é fundamental 
para que os trabalhos avancem. “Es-
tamos evoluindo em relação ao nosso 
modelo de negócios, ajudando a criar 
um ambiente de negócios melhor. Por 
isso contamos com ativa participação 
de todos” conclui o diretor.

Lançado em 31 de agosto, o Canal de Ética é uma 
ferramenta de comunicação da PPE com empregados, 
clientes e fornecedores. Por meio dele é possível relatar 

comportamentos que não deveriam fazer parte da nossa 
rotina, pois contrariam as diretrizes de conduta estabeleci-
das, propor melhorias e sugestões. Para que todos possam 

ter consciência da importância do Canal, a PPE promo-
veu uma ampla campanha de divulgação, que incluiu a 

distribuição de folder, a fixação de faixa na Fábrica e de 
cartazes nos quadros de avisos, além de envio de e-mail 

mkt, publicação do material na Intranet e no site da PPE, 
neste caso, também nas versões em espanhol e inglês.

Anilton: em busca de estabelecer um padrão 
de conduta nas relações internas e externas



Que tal adotar atitudes 
positivas no trabalho?
Tornar o local de trabalho 

mais íntegro e harmo-
nioso muitas vezes depende, apenas, 
de pequenas atitudes positivas no seu 

modo de pensar e conduzir as coisas. 
A forma como você trata a todos em 
sua volta produz efeitos: se você tratar 
as pessoas de forma positiva, com 

certeza terá um bom retorno. Tratan-
do-as com gentileza, elas se tornarão 
agradáveis com você e, se souber 
respeitá-las, também será respeitado!

DÊ UM UMPA NA SUA VIDA
Um Monte de Pequenas Atitu-

des (UMPA) é um lema que 
pode gerar grandes resultados para a 
sua vida. Isso significa que algumas 
atitudes simples podem transformar o 
seu local de trabalho no melhor lugar 
para se estar, já que é nele que você 
passa boa parte do seu dia.

Entre estas atitudes, estão: trabalho 
em equipe, respeito, atenção, bom 
relacionamento interpessoal, com-
prometimento, organização, ética e 
pró-atividade. Saber como conduzir 
as relações e os comportamentos é o 
segredo para deixar o seu ambiente 
de trabalho mais harmonioso.

Destacamos, abaixo, cinco atitudes 
positivas no trabalho que podem tornar 
a convivência com os colegas e líderes 
mais aprazível, além de ajudar você 
a potencializar os seus resultados. Dê 
uma olhadinha!
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1 TRABALHO EM EQUIPE - Esta 
é uma competência essen-
cial para todo profissional, 

pois possibilita compartilhar co-
nhecimentos, desenvolver novas 
competências, aprender a ouvir 
e respeitar o outro e, conse-
quentemente, a ter uma postura 
mais participativa, gerando de 
seus colegas mais colaboração 
também.

5 C O M P R O M E T I -
MENTO - Quan-
do você assume 

um compromisso com 
uma pessoa, ela espera 
que você o cumpra. 
Comprometer- se a 
fazer alguma coisa é 
algo que requer foco 
e dedicação, pois é 
uma atitude que deve 
ser  desenvolv ida e 
cumprida dentro do 
combinado.

4 PRÓ-ATIVIDADE 
- Ser pró-ativo 
é ter iniciat i-

va para produz i r 
algo, pensar, agir 
e t rabalhar  para 
t raze r  resu l tados 
antes mesmo que 
a lguém venha a 
pedir algo.

3 RESPEITO - Talvez seja 
essa a atitude mais 
necessária para que 

haja harmonia no local 
de trabalho. Ter respei-
to é considerar o outro, 
aceitá-lo da forma como 
ele é, e pensar em seu 
colega não ultrapassando 
os limites impostos nessa 
relação.

2 BOM RELACIONAMENTO IN-
TERPESSOAL - Está relaciona-
do com o modo com que 

as pessoas se relacionam com 
um colega e interagem com o 
outro. Para que exista harmonia 
no seu local de trabalho, essa 
atitude é primordial para todos.

Fonte: Equipe IBC Site: www.ibccoaching.com.br

Este é um encarte especial veiculado na edição 35 do PPE VIVA (Maio/Outubro de 2016),
publicação da PPE Fios Esmaltados destinada aos empregados.


