Nosso Compromisso com a Ética
“Valores organizacionais são crenças e atitudes que dão uma personalidade à empresa,
definindo "regras" para a atuação das pessoas e da Organização como um todo. Negócios
mais sustentáveis normalmente estão ancorados em valores como honestidade,
transparência, qualidade, valorização das pessoas e da sua qualidade de vida, espírito de
equipe, política do ganha-ganha, respeito ao cliente e responsabilidade social e ambiental”.
A Alutim, desde a sua fundação, possui um conjunto de valores que foram criados afim de
motivar suas ações, e são transferidos a todos os nossos clientes, fornecedores,
representantes e principalmente, nossos colaboradores.
COMPROMISSO, ÉTICA, INOVAÇÃO, JUSTIÇA, SEGURANÇA e RESPEITO são
princípios que nos norteiam em todas as nossas relações comerciais.
Hoje nós queremos falar com você sobre Ética.
Na atual situação brasileira, em que diversos escândalos têm sido pautas principais de
jornais e revistas, falar sobre ética é essencial.
Mas afinal, a ética só é importante ou só deve ser cobrada de políticos? Será que ela não
é uma responsabilidade de todos nós, pessoas e empresas?
Qual é a função da ética em uma organização?
A Alutim entende que Ética é demonstrar preocupação nos seus atos, respeitar a todos,
bem como promover ações de responsabilidade social e sustentabilidade.
Ações como: Comprar e Vender produtos com Nota Fiscal, transparência nas
relações comerciais com seus clientes vendendo apenas para Revendas e
Distribuidoras, pagamento de impostos, fornecedores e colaboradores
rigorosamente em dia, cumprir os prazos de entrega e condições de pagamento
acordados com seus clientes nos Orçamentos e comprar apenas de empresas
idôneas, são práticas que fazem parte do dia a dia da nossa empresa.
A Alutim acredita que todos os dias com pequenas atitudes, podemos escolher ser
agentes da mudança, ou parte do problema. Nós escolhemos fazer parte da solução,
escolhemos fazer o que é correto para sermos uma empresa mais justa e transparente,
e acreditamos que depende também de nós, como pessoas e organizações fazer do
Brasil um país melhor. ■
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