Código de Conduta

A Pack / Agrigento sente orgulho dos seus valores, e cada um dos seus parceiros de negócios, incluindo
clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores, representantes, revendedores e empresas investidas,
contribuem para o seu sucesso.
Desenvolver relacionamentos com parceiros de negócios que compartilhem os valores corporativos de
confiança, respeito, governança e que trabalhem de maneira ética, é a motivação para a construção de uma
sociedade melhor.
Este Código de Conduta visa estabelecer princípios e normas éticas que devem orientar as relações internas e
externas de todos os parceiros da Pack / Agrigento, independentemente de suas posições e
responsabilidades.

Ética

Saúde

A Pack / Agrigento espera que todos seus parceiros
de negócios atuem de forma integra e ética,
cumprindo as leis constitucionais, não subornando
ou aceitando vantagens fraudulentas, não se
envolvendo em casos de corrupção e resolvendo de
fato as questões onde haja conflito de interesses.

Estimular o bem-estar dos parceiros de negócios
através de hábitos saudáveis é um dos objetivos
da Pack / Agrigento, agindo em toda cadeia
produtiva deste o cuidado com a saúde dos
colaboradores até a originação de produtos
amigáveis à saúde humana.

Meio Ambiente

Pessoas

Conscientes dos riscos associados às atividades que
se propõem, a Pack / Agrigento buscará
constantemente reduzir os impactos ambientais
através de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e do processo produtivo, além de estimular
seus parceiros de negócios a implementar ações de
proteção ao meio ambiente.

A Pack / Agrigento aplicará todos os esforços
para criar condições de trabalho e
relacionamentos dignos, respeitando as pessoas
e suas particularidades, criando um ambiente de
trabalho seguro, saudável e sem discriminação.

Excelência Operacional

Segurança

Aprendizagem e melhorias constantes trazem
evolução no que fazemos, sempre buscando o
máximo da Qualidade nas nossas ações que
impactarão no melhor produto ou serviço a ser
ofertado a sociedade.

A Pack / Agrigento tem legítima preocupação com a
segurança de seus parceiros de negócios e age de
forma preventiva na identificação de possíveis riscos
que possam trazer prejuízo às pessoas e ao
patrimônio.

Este Código de Conduta foi aprovado pela administração da Pack / Agrigento, e suas diretrizes deverão ser
seguidas por todos os seus colaboradores e parceiros.

