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Preocupada em agir com transparência e ética, a Color Trash criou seu Manual de Conduta Ética
visando firmar nossos valores, cultura empresarial, missão e visão.
O Manual de Conduta Ética deve estar ao alcance de toda a empresa, sendo divulgado aos
atuais e novos colaboradores através de reuniões e assinatura da lista de recebimento do manual e deve
ser disponibilizado para consultas nos quadros de aviso e através de e-mails internos, quando necessário.
A seguir mostraremos os principais fatores para o sucesso nas relações empresariais.













O colaborador deve ser tratado, por todas as partes da organização, com respeito e dignidade;
Cabe o colaborador saber lidar, de forma ética, com as informações que têm contato dentro da
empresa e com fornecedores.
O colaborador deve estar informado dos acontecimentos da organização e ser tratado como parte
de tal;
A Color Trash deve investir na contratação de profissionais sempre que necessário;
Todo colaborador tem direito a trabalhar em um ambiente de qualidade e propício para o
desenvolvimento de suas funções;
Não cabe, em nenhuma ocasião, o desprezo de qualquer caráter (racial, financeiro, físico,
psicológico), das características dos colaboradores;
Deve haver o reconhecimento das habilidades de cada colaborador e a chance de promoção deste
pelo superior responsável;
Deve ser dada uma importância ao ecletismo de culturas e aptidões existentes entre os
colaboradores;
A liderança deve conhecer a fundo as habilidades de cada colaborador para que este possa ser
conduzido de forma correta;
Não cabem formas de invasão e investigação da vida privada dos colaboradores;
Todos os colaboradores da organização têm direito a abertura e sigilo diante de suas opiniões e
problemas dentro do ambiente empresarial;
Práticas Anticorrupção: Prometer, oferecer, receber ou autorizar, direta ou indiretamente,
qualquer forma de suborno, com o objetivo de obter ou prover vantagem indevida em qualquer
situação, são condutas inaceitáveis e expõem a Color Trash e seus colaboradores a possíveis
ações legais. É expressamente proibida a realização de pagamentos indevidos em toda e qualquer
transação de negócios.

Nossos valores:
- Ética e transparência nos negócios;
- Valorização e segurança dos colaboradores;
- Respeito ao meio ambiente;
- Satisfação dos clientes;
- Agilidade no atendimento aos fornecedores.
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