


A EMPRESA

A Promaflex foi fundada em 21/10/1988, atua desde então no mercado de filmes para proteção de superfície e fitas adesiva, 
projetada desde o início como a maior empresa da América Latina na produção e comercialização de filmes autoadesivos.

Certificada com ISO 9001 desde 1998 através da IQ Netel Fundação Vazoline, a Promaflex assegura com isto a qualidade de seus 
produtos, seguindo rígidos controles para continuar sendo a líder no mercado de proteção de superfícies no Brasil. 

Pertencente ao Grupo Velletri, um grupo empresarial fundado em 1973, voltado para a construção civil, assegura a solidez que só 
um grande grupo pode oferecer. 

A Promaflex possui um setor de desenvolvimento de novos produtos e usos com equipe de engenheiros, químicos e físicos 
trabalhando para atender os anseios de nossos clientes com qualidade, normas e procedimentos assegurados. O acesso às últimas
novidades do mercado, graças ao bom relacionamento com empresas multinacionais, é o nosso combustível para vencer o desafio 
de prover soluções.

Possuímos laboratórios providos de ampla gama de equipamentos que acompanha todo o processo de produção, nele é feita a 
análise de 100% das bobinas produzidas em nossa planta, garantindo assim a rastreabilidade de produtos que é parte integrante
da garantia do sistema de qualidade. 

Nossa missão é ser o maior provedor de soluções do mercado adaptando-se às necessidades dos clientes unindo ética, técnica, 
agilidade e criatividade.

E nossa visão é produzir com qualidade, zelar pelo bem estar dos funcionários, ser uma empresa amiga da natureza, buscar 
rentabilidade de forma segura e atender os anseios do mercado, encontrando o cliente para produtos autoadesivos, hoje, ontem e 

sempre.



Alinhada a filosofia de trabalho da empresa e norteada pelos princípios universais dos direitos humanos, aderimos ao Pacto Global,
mantendo nosso compromisso contínuo de integral aderência aos seus princípios.

Assim, este relatório tem como objetivo principal a atualização das nossas ações e respectivos resultados, nos últimos doze meses
(2013/2014), relacionados aos 10 princípios dos Direitos Humanos.

Salientamos que é com grande satisfação que relacionamos as ações vivenciadas ao longo deste ano e que parte dos princípios já 
estava incorporada em nossa rotina sendo um grande diferencial, a elaboração deste documento nos possibilitou comprovar a 
importância de seguir o Pacto Global e assim avançar para a criação de uma sociedade mais justa.

Participamos ao longo do ano de eventos propostos pelo Pacto o que nos deixou ainda mais motivados a exercer os princípios a cada 
dia. Cientes de que as ações devem ser constantes apresentamos aos senhores o que foi  mantido e incorporado do novo à nossa 
politica ao longo do ano de 2014
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I. DIREITOS HUMANOS

Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos
internacionalmente; e

Princípio 2: Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos.

COMPROMISSO

A Promaflex se compromete a atender os princípios 1 e 2 do item direitos humanos e os aplicar em sua missão e
visão, promovendo um ambiente seguro, amigável e saudável para seus funcionários e stakeholders.

AÇÕES

Ética – este é um princípio incorporado deste a fundação e lembrado diariamente. Nosso compromisso com a ética é divulgado 
e documentado pela missão da empresa: “Nossa missão é ser o maior provedor de soluções do mercado adaptando-se às 
necessidades dos clientes unindo ética, técnica, agilidade criatividade.” 

Ética – o Manual de Conduta Profissional destaca os Valores Fundamentais da empresa e aborda a questão ética, pelo, de 
maneira objetiva para o melhor entendimento dos colaboradores. Foram integrados mais de 40 colaboradores durante este 
período.
NOSSOS VALORES FUNDAMENTAIS:
 Honestidade, integridade e comprometimento pessoal;
 Trabalho em equipe com abertura e confiança mútua;
 Dar aos outros os meios para agirem com respeito pela diferença de cada um;
 Encorajar a audácia e a responsabilidade;
 Apreciar o nosso trabalho e a nossa vida familiar.



O Manual descreve na questão Código de Ética Profissional que devemos:
1.Respeitar tanto a letra como o espírito dos princípios, regras e normas que se aplicam aos funcionários;
2.Promover uma cultura de responsabilidade;
3.Eliminar o tratamento injusto e desrespeitoso;
4.Fazer perguntas quando nos deparamos com problemas éticos;
5.Encorajar um diálogo e uma discussão franca;
6.Reconhecer honestamente os nossos erros e aprender as ensinamentos desses erros;
7.Orgulhar-se do sucesso alcançado e da forma como lá chegamos; e 
8.Perguntar com humildade o que se pode melhorar e a forma de fazê-lo.

Este Código tem por objetivo servir de guia prático nas relações cotidianas e nas decisões, indo de encontro com a nossa missão, por 
princípios orientados e valores fundamentais. 
A Promaflex esforça-se em promover e manter um ambiente de trabalho positivo que apoie o comportamento ético do seu pessoal, 
este ação é implantada através de diálogos sobre ética e material de formação. 

RESULTADO

A missão foi documentada, validada e divulgada em 1998 e vem sendo aprimorada desde então, de modo a manter sua aderência a 
preceitos e novas práticas entendidas pela Alta Direção. Sentimos a necessidade com a entrada de novos colaboradores de fazermos
uma apresentação mais representativa com ilustrações, colhemos ótimos resultados pelo envolvimento de todos.

A divulgação é feita por quadros fixados nos setores e em áreas de circulação, e os funcionários são conscientizados de que é
importante implantar na rotina de trabalho os princípios pregados pela empresa através de palestras dos gestores para sua equipe.

E nossa visão é produzir com qualidade, zelar pelo bem estar dos funcionários, ser uma empresa amiga da natureza, buscar 
rentabilidade de forma segura e atender os anseios do mercado, encontrando o cliente para produtos autoadesivos, hoje, ontem e 
sempre.



Responsabilidade Social – presamos pelo bem estar dos nossos funcionários e destacamos no Manual de Conduta o Equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida familiar. Estamos conscientes da dificuldade de conciliar as exigências da vida profissional com a vida familiar e 
reconhecemos o zelo e dedicação dos funcionários na persecução dos objetivos da instituição. Ao mesmo tempo encorajamos que seja
encontrado e mantido o justo equilíbrio entre a família e o trabalho. Destacamos que: “O trabalho é bom desde que não nos 
esqueçamos de viver.” Proverbio Bantu.
Para ajudar os seus funcionários a encontrar este equilíbrio, recrutamos profissionais que moram nas redondezas da nossa unidade
fabril. Aceitamos propostas de trabalho em jornadas alternativas caso não interfira no trabalho em si. A Promaflex não cobra refeição 
(café/almoço e jantar) dos funcionários e também fornece cesta básica todos os meses. Implantamos um rotation job, temporário e 
voluntário, onde os colaboradores combinaram entre si as trocas de turnos e de funções.

Responsabilidade Social – ainda na questão do bem estar do funcionário, custeamos de 75% a 50% do valor do plano de saúde 
escolhido pelo funcionário e incentivamos que os funcionários optem por incorporar os dependentes em um plano de saúde familiar.
Implantamos neste período um trabalho de conscientização da importância do plano de saúde, mostrando as redes de atendimento e 
os benefícios associados ao serviço. A aderência ao plano de saúde empresarial é de 80%.

Responsabilidade Social/Cidadania – fornecemos cestas básicas mensalmente para o projeto C.E.P.I.M – CASA DOS VELHINOS – (Rua:
Isabel Foria Mainard, 75 – Jd. Maria Helena – Taboão da Serra – SP).

Responsabilidade Social/Cidadania – foi realizado um grande evento filantrópico para crianças carentes do Lar da Criança Feliz, Rua
das Camélias, 20 – Parque Assunção – Taboão da Serra. O evento foi dia 10/10/2014 com a distribuição de presentes em um delicioso
café da manhã organizado pela equipe Promaflex.

Responsabilidade Social/Cidadania foi realizado outro evento no dia 12/10/2014 com distribuição de presentes na Sociedade
Beneficente Gota de Amor, Rua Eliane Araújo Neves, 266 – Jd. Nova Catanduva – Sp.



Responsabilidade Social/Cidadania – colaboramos para o projeto do SECOVI – SP, AMPLIAR. Fazendo parte do conselho executivo,
promovendo as ações do projeto.

RESULTADO

Exercemos a cidadania e os demais princípios dos direitos humanos e percebemos pelo questionário de clima, que os funcionários são 
gratos pelas atitudes tomadas pela empresa. Mantemos os índices de 95% dos funcionários pertencentes ao nosso plano de saúde 
sendo que 65% optaram pelo plano familiar, o restante continuou com planos individuais. 

A proximidade do trabalho também é um fator de redução de estresse e bem estar, 85% dos funcionários moram em Taboão da Serra, 
em um raio de 5 km de distância, outros 10% moram nas cidades vizinhas (Embu das Artes, Itapecerica e Carapicuíba) o restantemora 
na capital de São Paulo. Este fator proximidade possibilita mais tempo livre com a família sem despender de longas jornadas nos 
congestionamentos que permeiam na cidade de São Paulo. Em média, segundo pesquisas, 3 horas em seus deslocamentos diários. Os
dados são da quarta edição da “Pesquisa do Dia sem Carro”, do Ibope, encomendada pelo Movimento Nosso São Paulo. 

Para envolver ainda mais o funcionário com os princípios da empresa, propomos uma companha de endomarketing, foi a criação de um
mascote para a empresa. Esta ação contou com a participação de 45 desenhos, um comitê as cegas e um resultado satisfatório que 
dividimos com os senhores.

Esta campanha fez parte de um processo de organização da fábrica que fizemos junto com o SENAI, ainda estamos
Na fase de implantação dos princípios do 5’S e pretendemos traçar metas cada ano mais ousadas buscando o
Envolvimento dos colaborados ficando na melhora continua dos processos e no ambiente de trabalho limpo.



I. TRABALHO

Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação
coletiva;

Princípio 4: Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

Princípio 5: Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil; e

Princípio 6: Apoiar a igualdade de remuneração e a eliminação da discriminação do emprego

COMPROMISSO

A Promaflex garante condições de trabalho em conformidade com a legislação vigente, não possuindo nenhum tipo de discriminação, 
seja de raça, sexo, cor, origem, condições social, idade, porte ou presença de deficiência e doença não contagiosa. Sempre mantêm e 
incentiva a aproximação de seus funcionários com os Sindicatos que os representam.

Benefícios aos funcionários:

A Promaflex promove o aperfeiçoamento e acredita em qualidade de vida de seus colaboradores. As políticas de recursos humanos
incentivam os mesmos a desempenhar suas tarefas em prol do seu crescimento.

Para que isso ocorra de uma forma melhor, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, campanhas de vacinação com vacinas 
oferecidas pela Prefeitura de Taboão da Serra, alimentação, incluindo o café, o almoço e o jantar de acordo com os turnos de trabalho, 
amparado pela legislação vigente. Também são propostos incentivos de educação continuada, como acesso a cursos profissionalizantes, 
palestras, workshops e a eventos institucionais com abrangência de interesse geral.



Implantamos junto ao SENAI um programa de cursos in company, o que promove a maior adesão principalmente dos 
colaboradores da produção.

Complementando a informação anterior este ano foi ministrado pelos professores do SENAI aqui na Promaflex o curso:
Princípios dos 5’s, envolvendo todos os colaboradores em uma dinâmica de 03 dias.

Também foram ministrados os seguintes cursos para os profissionais de cada área em questão:

1. Curso de Operador de Empilhadeira: 03 colaboradores da Expedição
2. ISSO 9000: 01 colaborador Laboratório
3. Auditor Interno: 01 colaborador Laboratório
4. Controle Estatístico de Processos: 01colaborador Laboratório
5. Ferramentas da qualidade: 01 colaborador Laboratório
6. NR 5 Cipa: 06 colaboradores
7. Brigada de Incêndio: 18 colaboradores

RESULTADO

Anualmente são patrocinadas festas de confraternização na qual todos os colaboradores são convidados a participar. Este 
importante momento congrega a diretoria e presidência em um momento de lazer e descontração junto com todos os 
colaboradores, a empresa distribui prêmios através de sorteio e premia também de acordo com os anos de casa. 

Para a festa de final de ano de 2014, foi escolhida uma área de convivência grande com espaços de jogos e dança, presentes foram
sorteados e como de costume os funcionários com 10, 20 e neste ano 25 anos de “casa” foram presenteados. Também foi feita 
uma bonita homenagem em forma de retrospectiva fotográfica.

Possuímos um espaço de convivência disponível aos colaboradores aonde os mesmos podem realizar diversos tipos de tarefas e 
treinamentos. 
Disponibilizamos café da manhã para o departamento comercial e produção para aproximar os profissionais e mensalmente cestas 
básicas para cada um dos colaboradores.



RECURSOS HUMANOS
A Promaflex garante o cumprimento da legislação e direito trabalhista, além de benefícios e treinamentos oferecidos.

REMUNERAÇÃO
A Promaflex não tem nenhum tipo de discriminação salarial, possui a MATRIZ DE CAPACITAÇÃO e pratica uma política salarial de acordo 
com o desenvolvimento profissional de seus colaboradores

ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRABALHO

A Promaflex não possui nenhum colaborador em desacordo com a legislação do trabalho. Mantemos treinamento e capacitação 
garantindo o desenvolvimento dos mesmos. São ministrados cursos e palestras que tange não só o lado profissional, mas como o lado 
pessoal e familiar de cada colaborador.

Anualmente é realizada uma campanha de vacinação nas dependências da empresa e todos os colaboradores são examinados por um 
médico do trabalho para avaliação da condição de saúde de acordo com as normas e legislação vigente.

A empresa distribui de acordo com a convenção coletiva o valor do PLR fixado pelo sindicato da categoria.

Cumprimos ainda, todas as cotas previstas na legislação com relação a portadores de deficiência e menores aprendizes.

I. MEIO AMBIENTE

Princípio 7: As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais;

Princípio 8: Desenvolver iniciativas para promover maior reponsabilidade ambiental; e

Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientais sustentáveis.



COMPROMISSO

A Promaflex se compromete a ter ações, desenvolver habilidades e técnicas com o objetivo de promover progressos na melhoria 
ambiental tanto para seu público interno e as partes interessadas. 
Consta no nosso Manual de Conduta Profissional um item especial para as questões ambientais, descrito um trecho abaixo:

“Efetuaremos as atividades de forma responsável de acordo com os princípios e regras ambientais aplicáveis”. 
Prestaremos particular atenção ao impacto das nossas decisões na conservação e proteção do ambiente. 
“Temos responsabilidade de levantar questões e manifestar preocupação com condições que possam ser prejudiciais à saúde e 
segurança do meio ambiente e dos seres humano.”

AÇÕES

A PROMAFLEX visa minimizar o impacto gerado por suas ações produtivas ao meio ambiente.

As produções de FILME a base de solvente possui sistema de recuperação, através de carvões ativos e água, o que compete na redução 
dos gases expelidos no processo para a atmosfera, isso nos confere redução de poluentes e autonomia produtiva.

A água utilizada no processo de recuperação é própria para uso (comprovado através de laudos), ela é reutilizada para abastecimento 
dos banheiros e refrigeração das máquinas Extrusora e Coextrusora.

Com enfoque no meio ambiente a PROMAFLEX lançou no mercado uma linha de produtos para construção civil, onde reutilizamos 
parte das sucatas geradas no processo para compor estes produtos, sendo que um deles substitui a proteção de gesso muito utilizada 
ainda para a proteção de pisos durante a construção e reforma. Este material chamado de PROMAPISO foi lançada com uma enorme 
aceitação pelo setor, recebemos o SELO SUSTENTAX reafirmando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.



Incentivamos aos clientes no término das obras removerem o PROMAPISO e destiná-los para empresas de reciclagem indicando 
parceiros que atuam na região de cada cliente. A sucata de plástico e papel é destinada para empresas de reciclagem.

A PROMAFLEX objetiva a sustentabilidade, focando e investindo em pesquisas, divulgando e propagando, conscientizando, incentivando, 
apoiando cursos, palestras e publicações.

Adquirimos uma nova máquina recicladora de aparas de pe, este processo em fase final de implantação tem com objetivo reciclar 100% 
da sucata produzida.

RESULTADO

Com a eficiência do recuperador de solvente é possível reutilizar 90% do solvente, este volume de material reaproveitado é armazenado e 
volta automaticamente ao processo. A água usada na recuperação é reutilizada 100%, esta agua é destinada para ser utilizada nos 
banheiros e no sistema de refrigeração das máquinas Extrusora e Coextrusora.

Colaboramos para a redução dos resíduos gerados pelo gesso e pela aninhagem, estes não podem ser destinados para em qualquer 
aterro sanitário (resíduo de gesso é considerado classe II, não inerte), levando em consideração esta informação, a PROMAFLEX lançou no 
mercado um produto sustentável, onde deve ser 100% reciclado, não contribuindo para poluir o meio ambiente, além de contar com o
uso de matéria prima também reciclada.

A PROMAFLEX reutilizou, dentro da própria planta, para fabricação de novos produtos 25% da sucata de plástico gerada em processo no 
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. O restante de sua sucata, ou seja, 75% foram destinadas para empresas de reciclagem, 
com notas fiscais comprobatórias. Estas empresas utilizam a nossa sucata, que é de excelente qualidade, para a fabricação de sacos de 
lixo e sacolas de plástico. No mesmo período geramos 59.000 Kg de sucata de papel, as mesmas foram destinadas para empresas de 
reciclagem.
.



Podemos considerar um montante geral de 444.050Kg aproximadamente de sucata gerada no processo. Conseguimos re utilizar um 
volume maior devido ao crescimento do mercado de construção civil que não exige transparências no produto PROMAPISO.

Fomos escolhidos pelo fornecedor de resina, dentro de um seleto grupo de 15 empresas a participar de um projeto pelo 
desenvolvimento sustentável da cadeia de plástico.

Ainda estamos em processo com a equipe INVENTTA onde foi feito um diagnóstico da Promaflex sempre buscando o veio inovador da
empresa com foco no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Pretendemos até o final de 2015 contar com mais 4 produtos para a 
linha de construção civil que atendam as novas NBRs e sejam ecologicamente sustentáveis 

No ano de 2014 também nos envolvemos com diversos projetos juntos com nossos clientes, oferecemos o uso de tecnologia ao lado da
ecologia e sustentabilidade, passamos por uma auditoria da empresa Duratex. Como eles mesmos citam em seu relatório anula, foram
24 empresas avaliadas nas questões relacionadas ao impacto ambiental, às práticas trabalhistas, aos direitos humanos e à sociedade e 
nós da Promaflex recebemos com muita alegria o PRÊMIO GESTÃO DE FORNECEDOR.

CONTRA A CORRUPÇÃO

Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção sob todas as suas formas, inclusive extorsão e propina



COMPROMISSO

A Promaflex não contribui e nem fomenta a corrupção em todos os níveis hierárquicos, trabalhamos com ética e transparência. 
(Privado e Público).

AÇÕES

Confidencialidade de informações
A Promaflex possui uma política para assuntos estratégicos, como o desenvolvimento de novos produtos de modo a impedir que tais 
informações sejam objetos de propostas indevidas por fontes externas.

É respeitado o sigilo das informações individualizadas sobre o desempenho do mercado que atuamos, onde os envolvidos firmam 
um Termo de Confidencialidade.  Os dados individuais não são tornamos públicos. 

Não incentivo à corrupção
A Promaflex tem política de combate à corrupção e sua postura norteia sua atuação no relacionamento com todos os setores da
sociedade.
Administração interna está orientada a coibir qualquer tipo de prática de corrupção, estando todos os seus processos de aquisição e
vendas devidamente documentados

RESULTADO

Mensalmente são realizados controles que monitoram o tema, não havendo evidências de não conformidade.

Todas as áreas que possuem relacionamento com fornecedores são instruídas a não realizar nenhuma ação em desacordo com a
legislação do trabalho, não há evidência de não conformidade.

FIM


