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Introdução



Oferecer soluções para a indústria da América Latina, atuando na 
produção, aplicação de matérias refratários e fornecimento de matérias-
primas, contribuindo através de tecnologia, pessoas competentes, 
aliados, métodos, processos, politicas no aumento da competitividade de 
nossos clientes e melhoria da qualidade de vida, segurança e meio 
ambiente.

Ser referência até 2021 no mercado industrial latino-americano, 
fornecendo materiais refratários, serviços de aplicação, serviços 
mecânicos correlatos e matérias-primas, alcançando excelência 
operacional por meio de inovação e de pessoas, para ter o melhor custo-
benefício no mercado em que atuamos.

Missão

Visão



SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE: Adotamos práticas 
seguras em todas as nossas atividades e comportamentos, buscando a 
proteção de nossos principais ativos: pessoas felizes, meio ambiente, 
imagem da empresa.

FLEXIBILIDADE: Habilidade e vontade de mudar, treinamento 
constante em nossos processos ou atividades para atender às 
necessidades internas e externa.

COMPROMISSO: Participação desde o início, assumindo de corpo e 
alma a responsabilidade e garantias de "assinatura".

CONFIABILIDADE, QUALIDADE E SERVIÇO: Respeitamos os 
acordos explícitos e implícitos de nossos clientes, as leis que vigoram 
onde atuamos, a ética e a transparência nas contratações de nossos 
trabalhadores. Para destacarmos em nossos segmentos, concentramos 
nossas ações em segurança, qualidade, custo e prazo.

INOVAÇÃO: Fazer coisas novas no dia-a-dia, buscando melhorias no 
processo que sejam significativas em qualidade e / ou custo.

SIMPLICIDADE: Concentramos nossos esforços em ações 
importantes, para realizá-las com mais firmeza e precisão.

coordenadores, colaboradores, diretos e indiretos, fornecedores e demais 
partes interessadas da organização, assumindo nosso compromisso com 

requisitos de conduta ética listados aqui devem ser rigorosamente 
respeitados e divulgados a todas as partes interessadas.

Valores

Alcance



A empresa deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. Os 
funcionários devem agir com ética e responsabilidade em todos os locais 
onde realizam trabalhos em nome da empresa.

É expressamente proibida toda e qualquer forma de discriminação, seja 
étnico-racial, de gênero, de idade, religiosa, política, oriunda de orientação 
sexual, física, psíquica, sexual, origem geográfica, classe social, 
deficiência, aparência física e outros, em qualquer processo da empresa, 
incluindo os processos de tomada de decisão, seleção, contribuição a 
partidos ou campanhas políticas, bem como propaganda política dentro da 
empresa ou nos locais onde a empresa tem frentes de trabalho.

Todos os seres humanos são iguais perante a lei, portanto, a empresa 
está empenhada em promover a igualdade racial e de gênero, garantindo 
as mesmas oportunidades nos processos de seleção e promoção dos 
empregados, bem como salários e benefícios compatíveis com o cargo do 
colaborador, possibilidade de treinamento, etc., independentemente do 
grupo étnico-racial e gênero de que fazem parte e sem utilizar o 
nepotismo para favorecer os familiares dos colaboradores.

A empresa deve comunicar e exigir que todos os seus fornecedores 
respeitem os princípios éticos estabelecidos neste código.

A organização está comprometida em fornecer serviços com qualidade, 
eficiência, transparência, garantindo os mais altos níveis de segurança do 
colaborador, respeito ao meio ambiente e às comunidades, atendendo a 
total satisfação de seus clientes.

Relacionamentos



A base do sucesso na organização são as pessoas. A SUDAMIN garante aos seus 
funcionários um ambiente de trabalho adequado, cuidando da segurança, higiene, 
saúde e bem-estar.

Os funcionários da organização devem manter o local de trabalho em ordem e não 
devem agir contra a disciplina da empresa com comportamento impróprio que seja 
contrário à ordem pública e às boas maneiras.

É extremamente importante o respeito mútuo entre os colaboradores para garantir 
um ambiente de trabalho agradável e evitar situações embaraçosas. Discriminação 
e preconceito com base em raça, origem, religião, convicção política, classe social e 
escolaridade, condição e aparência física, estado civil, idade, sexo, orientação 
sexual, portadores de HIV / AIDS, condição reprodutiva ou qualquer outro fator de 
individualidade humana, são posições e atitudes que não fazem parte de nossa 
filosofia de negócios.

Os funcionários devem proteger os ativos da organização e garantir sua imagem.

A empresa rejeita e reprime qualquer manifestação de limitações morais no 
ambiente de trabalho com apelidos, piadas, insultos, ameaças, comportamentos - 
atitudes verbais ou físicas - ou insinuações de características sexuais, como exibir 
objetos ou imagens com conotação sexual.

Ambiente de trabalho



Retaliação: A empresa rejeita 
expressamente a retaliação contra 
qualquer pessoa que relate, de boa-
fé, possíveis violações dos 
princípios deste Código de Ética. É 
responsabilidade do Comitê de 
Direção e Gestão Humana fazer os 
procedimentos correspondentes 
para as descargas e investigações 
antes de prosseguir com a 
aplicação das sanções disciplinares.

Porte de armas: Não é permitido 
manter ou transportar qualquer tipo 
de arma nas áreas da empresa, por 
colaboradores ou visitantes, exceto 
por profissionais expressamente 
autorizados.

Álcool e drogas: Não será 
permitido trabalhar sob a influência 
de álcool, drogas ilícitas ou outras 
drogas que possam alterar 
percepções, reflexos ou outros 
sentidos, criando condições 
inseguras que afetam a integridade 
humana do colaborador e a ordem 
ocupacional e patrimonial. Caso 
esta situação ocorra, o médico 
ocupacional ou área designada 
deve ser informada para assistência 
e direcionar as ações pertinentes.

Vantagens Pessoais:  Fazer 
propaganda política, religiosa ou 
comercial nas áreas de negócios 
sem autorização prévia do Comitê 
Diretivo e divulgação geral.

Utilizar os recursos da empresa 
para enviar, receber e acessar 
dados eletrônicos de natureza 
explicitamente sexual, ou que 
provoquem o comércio de drogas 
ilegais ou a compra e uso ilegal de 
armas.

Práticas inaceitáveis



A equipe da SUDAMIN não deve participar de nenhum tipo de atividade 
que entre em conflito com os interesses dos negócios da empresa.

Os funcionários da empresa não podem participar de nenhuma atividade 
que cause conflitos com o cronograma de trabalho da empresa. Nas 
relações de negócios e nas vendas de serviços, os funcionários devem 
priorizar os interesses da empresa, preservando sua reputação e 
integridade profissional, comunicando ao seu chefe imediato qualquer 
situação que vá contra eles. Evite estar sujeito a situações de conflito, 
seja imparcial e objetivo. No caso de um possível conflito de interesses, 
entre em contato com a linha de administração de Recursos Humanos, 
por correio corporativo ou os meios que são definidos para esse fim.

Conflito de interesses



É proibido aceitar presentes, favores, convites de natureza pessoal para 
viagens, acomodações ou qualquer tipo de tratamento especial de 
qualquer tipo, de pessoas ou empresas que façam ou pretendam fazer 
negócios com a organização, uma vez que isso pode causar danos a a 
imagem ou outros interesses da empresa. A única exceção são os casos 
de lotes institucionais, sem valor comercial significativo e que não é 
considerado como uma indução comercial.

Também é proibido conceder a colaboradores ou gerentes de clientes da 
organização qualquer um dos itens mencionados no parágrafo anterior, 
exceto para a exceção de sorteios institucionais.

Presentes ou benefícios pessoais



A SUDAMIN não facilita ou apoia o branqueamento de capitais. Seus 
colaboradores têm o cuidado de evitar, em suas operações comerciais, 
pessoas que sugerem a tentativa de ocultar ou legitimar recursos 
financeiros ilícitos, como pagamentos em dinheiro, procedimentos 
complexos de pagamento ou a não exigência de registros e informações.

A organização lidará com todas as reclamações com base em evidências 
concretas, de origem interna ou externa - fraude, apropriação indébita, 
suborno - em atos ou transações comerciais envolvendo partes 
envolvidas no negócio.

Não beneficiamos colaboradores públicos para agilizar atividades 
administrativas, sejam elas fornecedores e / ou clientes, como forma de 
exercer influência ou obter vantagens comerciais.

Anticorrupção e fraude



Os funcionários da empresa devem respeitar a propriedade intelectual e 
não podem violar os direitos intelectuais de terceiros.

empresa.

independentes ou arriscadas.

Os colaboradores da organização 
devem manter toda a informação 
estratégica ou privada da empresa em 
total confidencialidade e não podem 
divulgar essas informações a terceiros 
ou utilizá-las para outros fins que não 
os negócios da empresa.

Informações da empresa



Os clientes são fatores-chave para o sucesso dos negócios. Por esse 
motivo, mantemos nossa atenção no processo de satisfação de suas 
necessidades e no desenvolvimento de produtos e serviços com o 
objetivo de alcançar a fidelidade comercial.

Os funcionários devem tratar os clientes com honestidade, respeito e 
cumprimento de acordos, construindo um relacionamento forte com 
benefícios recíprocos.

Clientes



Os colaboradores da organização não devem entrar em acordos, 
contratos ou assinar aceitações com os concorrentes da empresa, que 
tem o objetivo ou o uso de práticas ilegais no comércio.

Os colaboradores da empresa devem agir com ética e respeito às 
informações dos concorrentes. É vedado comentar a terceiros sobre os 
produtos ou serviços dos concorrentes, diretos e indiretos, que não sejam 
baseados em fatos reais e comprovados ou que tenham como objetivo 
denegrir publicamente a imagem da concorrência.

As práticas de concorrência justa devem sempre ser utilizadas pelos 
funcionários da empresa, rejeitando o uso de qualquer tipo de 
concorrência desleal, seja para sonegar impostos, corrupção ativa ou 
passiva, fraude, gorjetas, contrabando, pirataria, adulteração de produtos, 
manipulação de patentes, favorecendo agentes do poder público ou de 
qualquer outra forma.

Nós não usamos nenhum método ilegal para obter informações sobre a 
concorrência.

Agimos de forma respeitosa, não interferindo ou denegrindo a imagem da 
competição.

Não formamos acordos ou promovemos restrições de mercado.

Colocamos no mercado o melhor produto ou serviço com preço justo.

Concorrência



Nosso objetivo é construir relacionamentos de longo prazo baseados em 
confiança, responsabilidade e comprometimento. Agimos fortemente na 
formação de alianças produtivas e acreditamos que, através de 
experiências compartilhadas, o mercado é conquistado.

Exigimos de nossos aliados e fornecedores o cumprimento de princípios 
compatíveis com os valores da SUDAMIN, visando o desenvolvimento 
sustentável com rentabilidade, responsabilidade social e ambiental. Da 
mesma forma, cumprir os requisitos contratuais estabelecidos em 
conjunto, preservando os direitos das partes envolvidas.

No processo de seleção, serão considerados os dados e informações que 
demonstram a capacidade de sustentabilidade técnica e econômica para 
atender as necessidades de suprimentos e serviços. Declarações formais 
serão estabelecidas para garantir o cumprimento dos aspectos legais e 
regulatórios em matéria de segurança, saúde no trabalho, meio ambiente, 
direitos humanos, entre outros.

Os fornecedores serão avaliados através de indicadores de qualidade, 
segurança e meio ambiente, previamente informados, de forma imparcial. 
O feedback terá como objetivo melhorar e manter continuamente a oferta 
de produtos e serviços, os quais serão condicionados pelos possíveis 
impactos em seu uso e cumprimento dos critérios de seleção 
estabelecidos.

A SUDAMIN pode interromper um contrato de aliança com um fornecedor 
quando tiver conhecimento de falhas na conduta de negócios esperada.

Fornecedores



Comprometida com o desempenho sustentável e integral de todas as 
áreas da empresa, a SUDAMIN adota as melhores práticas de 
governança corporativa e trabalha continuamente nesse sentido.

A empresa mantém controle e verificação efetivos sobre os relatórios 
financeiros para garantir o registro completo e preciso das transações, de 

.oicógen oa   sievácilpa sotnemaluger e sarger sa moc odroca

A empresa mantém um alto nível de relacionamento, transparência e 
respeito com seus acionistas.

Acionistas



Os colaboradores da organização devem estar sempre comprometidos 
com a preservação do meio ambiente, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas, procurando sempre atender as metas estipuladas pelo 
Sistema de Gestão Ambiental da empresa.

A responsabilidade social é uma prática incorporada nos processos de 
gestão e representa um fator chave na missão da SUDAMIN. Não nos 
limitamos a iniciativas sociais e projetos comunitários, mas estendemos 
nossas atividades de responsabilidade social a todos aqueles que são 
direta ou indiretamente afetados por nossas ações.

Consolidamos essa premissa pela solidez econômico-financeira, pela 
diversidade nos ambientes de trabalho, pela preservação do meio 
ambiente e pelo desempenho tecnológico alinhado às operações 
industriais.

Responsabilidade corporativa



Qualquer violação deste Código de Ética deverá ser comunicada 
imediatamente à administração da empresa, que investigará o incidente e 
os colaboradores deverão cooperar na investigação deste fato.

A falta de respeito pelo Código de Ética, falsificação de registros ou 
qualquer outro comportamento que represente falta de ética devidamente 
co-patrocinada, pode resultar em sanções disciplinares, incluindo a 
demissão de qualquer colaborador ou medidas judiciais.

Violação do código de ética




