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Princípio da identidade

Somos uma empresa voltada para o 
crescimento, a eficiência e a satisfação 
dos clientes, baseada na conduta 
empresarial ética e no desenvolvimento 
sustentável.

A exemplo de qualquer pessoa cujos traços de personalidade 
a distinguem das demais, toda organização duradoura tem uma identidade 
corporativa que a torna inconfundível.
A identidade responde a uma pergunta-chave: quem somos? 
Ou seja, quais traços nos descrevem e permitem que nossos 
públicos de relacionamento e a sociedade nos reconheçam como uma 
empresa diferenciada das demais ?

Somos uma organização que se orgulha em atuar de forma íntegra. 
Por isso, nos empenhamos em estabelecer vínculos efetivos com 
nossos públicos de relacionamento, prezamos pela qualidade de 
nossos produtos e serviço, avaliamos os impactos sócioambientais 
de nossa atividade e adotamos práticas que contribuem para a 
construção de valor compartilhado.

Esses traços da identidade Paladupla estão definidos, sobretudo, 
em nossa cultura organizacional, nas diretrizes e práticas de 
governança corporativa sintetizadas a seguir. 



Cumprimento de leis, normas e regulamentos

- Cumprimos as leis,normas e regulamentos vigerntes nos 
países em que atuamos.

- Mantemos políticas e práticas institucionais de prevenção e
combate a toda forma de corrupção (suborno, tráfico de 
influencia, favorecimentos indevidos, etc.), lavagem de 
dinheiro, fraudes e demais atos ilícitos ou criminosos.

- Seguimos as diretrizes éticas e de autorregulação
das associações empresariais às quais nos vinculamos.

- Promovemos internamente a percepção de que leis, normas 
e regulamentos não esgotam  as implicações éticas de todas
as situações. Por isso, incentivamos a reflexão sobre como 
nossas ações, do ponto de vista ético, influenciam os nossos 
públicos de relacionamento, a sociedade e o meio ambiente. 

Relações do trabalho

Princípio da identidade

Valorizamos nossos colaboradores ao:

- Respeitar os direitos humanos  e promover a diversidade social. Por isso, 
adotamos políticas e práticas de prevenção e combate a todo tipo de 
discriminação, assédio, preconceito e condições de trabalho indignas 
(como o trabalho infantil ou forçado).
 
- Remunerar, promover e reconhecer adequadamente com base em critérios 
de meritocracia.
 
- Manter programas de educação, segurança e saúde no trabalho.
 
- Garantir seus direitos de negociação coletiva e de livre associação partidária, 
religiosa e sindical.
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da 

interdependência



Princípio da interdependência

Interagimos com os nossos públicos de 
relacionamento e a sociedade, visando
compartilhar com eles valores e ações que 
favoreçam o bem comum.
 
A convivência social pressupõe o reconhecimento de que, assim como 
dependemos dos outros, os outros dependem de nós. A realização dos 
nossos interesses não pode se dar à custa de interesses dos outros, sob 
risco de desgaste dos laços estabelecidos com nossos públicos de 
relacionamento. Por isso, acreditamos  que o valor compartilhado é benéfico 
para todas as partes envolvidas, proporcionando a perenidade das 
relações.
 
Em decorrência, estimulamos o diálogo e a cooperação com nossos públicos, 
buscamos harmonizar seus interesses
com os nossos, acolhemos suas sugestões e críticas para alavancar nosso 
desempenho, respondemos com agilidade e correção às suas dúvidas e 
aperfeiçoamos sem cessar nossos produtos e serviços. Dessa forma, 
procuramos  converter nosso atendimento em oportunidades para criar valor. 



É necessário

- Respeitar sua liberdade de escolha, fornecendo-lhes de forma clara, correta e 
tempestiva as informações necessárias para que tomem decisões 
fundamentadas..
 
- Colocar à disposição canais de atendimento preparados para ouvi-los com 
atenção e aptos a resolver rapidamente solicitações, reclamações e sugestões.
 
- Valorizar sua privacidade e usar dispositivos de segurança e proteção das 
informações, a fim de garantir que sejam utilizadas com o seu prévio 
conhecimento
e em seu próprio benefício, de modo a fortalecer o crédito de confiança que 
depositaram em nós.
 
- Entender as necessidades dos clientes de modo
a poder fornecer informações e soluções que contribuam  para que indivíduos 
e empresas tenham  uma relação saudável com o uniforme. 

É inaceitável

- Usar artifícios como vendas casadas e outras formas
de imposição ou constrangimento para efetivar negócios.
 
- Obter resultados a qualquer custo, provocando expectativas a respeito de 
produto ou serviço que não condiz com a realidade, ou induzindo clientes e 
consumidores a erro, colocando assim, suas necessidades e seus interesses 
em segundo plano.
 
- Difundir informações, aconselhar ou negociar com base em rumores ou dados 
não confiáveis, sob pena de gerar prejuízos às partes. 



Fronecedores

Empresas como o Paladupla formam cadeia  de valor junto com seus 
fornecedores de bens, prestadores de serviços, parceiros comerciais e de 
negócios. A nossa responsabilidade toma a dimensão de nossa rede de
parcerias. 
Em vista disso:

É necessário

- Adotar critérios objetivos, transparentes e justos de seleção e contratação para 
não dar margem a favorecimentos  de qualquer espécie e desacreditar as 
parcerias formadas.
 
- Apoiar o desenvolvimento sustentável  dos fornecedores, a promoção do 
trabalho digno e o cumprimento das exigências legais, trabalhistas, ambientais,
sanitárias e de segurança, com especial ênfase ao combate a atos ilícitos ou 
criminosos (corrupção, tráfico de influência, fraudes, lavagem de dinheiro, 
contrabando, entre outros), a fim de manter um alinhamento com os princípios 
do nosso Código de Ética. 



Princípio da Boa-fé

Agimos de boa-fé e assumimos
a responsabilidade por nossas ações e escolhas.
 
As evidências demonstram
que confiança gera confiança, às vezes redobrada. Aplicamos então a 
tradicional regra de ouro: fazer aos outros o mesmo que esperamos que façam 
conosco.
 
Somos orientados por três razões principais: sabemos que não seremos 
dignos de crédito se não dispensarmos aos outros o tratamento justo que eles 
esperam receber; sabemos que ao sermos responsáveis por nossos atos
e escolhas, daremos prova da honestidade dos nossos propósitos; sabemos 
que não há negócio que dure sem que haja firme confiança entre as partes.
Assim, para assegurar a credibilidade da Paladupla e consolidar a confiança 
depositada em nós:

É necessário

- Praticar o diálogo, o que significa estar aberto a acolher opiniões divergentes 
de caráter construtivo, pois isso descontrai o ambiente de trabalho, favorece a 
convivência social, abre horizontes e multiplica as oportunidades de inovação.
 
- Conferir o devido crédito às ideias e realizações dos colegas no intuito de 
dignificar seu trabalho e resguardar o que lhes pertence.
 
- Compartilhar informações não confidenciais cujo desconhecimento possa 
comprometer atividades ou decisões alheias, fortalecendo o relacionamento 
com os públicos de relacionamento e a sociedade
e aprimorando a qualidade das relações.



Aprimoramos continuamente a qualidade do nosso
trabalho e cultivamos ambientes motivadores e
 que estimulam a cooperação.
 
Para poder distinguir-se em um mercado altamente competitivo, é preciso 
alcançar padrões superiores de qualidade nos serviços prestados. 
Tais padrões, no entanto, dependem: do aprimoramento continuado de nosso 
trabalho e dos processos que lhe dão suporte e de um ambiente motivador, de 
respeito mútuo e amplamente cooperativo.
 
Assim, a excelência de nosso trabalho resulta de uma construção coletiva e 
depende, sobretudo, da qualidade da postura profissional e do modo como 
resolvemos conflitos de interesses.
 

 
 
SAC@paladupla.com.br
21 24457993
 

SAC
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