Tenho muito orgulho de fazer parte
dessa grandiosa equipe, contribuindo
neste caminho desde 1997, sempre com
ética,
respeito,
humildade
e
competência, transferindo esses 4
princípios para nossa linha de produtos.
Buscamos sempre inovação, qualidade e
atendimento, para que nossos clientes
recebam o melhor possível nos
produtos, agregando a sua marca.
Nossos negócios sempre estão pautados
na mais séria e rígida conduta de ética,
para que os nossos colaboradores,
fornecedores, clientes, prestadores de
serviço e comunidade tenham satisfação
em
fazer
parte
do
sucesso
da Magic Brazil.
No caminho do pódio, sempre!

Luiz Carlos Krüger
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O QUE É UM CÓDIGO DE ÉTICA?
Ética, segundo a filosofia, é um princípio do
comportamento moral dos homens em sociedade, é
aquilo que orienta todo ser humano sobre o que é
correto, visando o bem comum.
Código de ética é um documento que determina e
orienta nossas decisões tornando-as mais claras em
relação ao modo que fazemos negócios, não apenas em
nossa empresa, mas em todos os lugares que atuamos.

A QUEM É DESIGNADO
Destina-se a todos os colaboradores, representantes,
fornecedores, prestadores de serviço, gestores e
dirigentes da empresa.
Todos são responsáveis por aplicar e zelar pelo Código
de Ética e Conduta da Magic Brazil.
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1 PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS
1.1 RAMO DE ATUAÇÃO
Mercado da indústria de confecção de artigos do
vestuário com especialização em produtos corporativos
e/ou personalizados, como camisas, camisetas, polos,
jaquetas, moletons, calças, bermudas, jalecos, bonés,
mochilas, pochetes e bolsas de viagem.

1.2 VISÃO
Ser a empresa referência em nível de qualidade e
conforto, quando se fala de produtos corporativos.

1.3 MISSÃO
Nossa missão é atuar em parceria com nossos clientes,
fornecedores e colaboradores agregando valor à marca.

1.4 VALORES
Respeito: Prezamos pelo bom convívio e respeito
mútuo entre todos nossos colaboradores.
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Trabalho em Equipe: Trabalhamos em equipe unindo
várias formas de pensar para chegar em um único
objetivo.
Eficiência: O sucesso não vem do quanto trabalhamos,
mas sim da eficiência que aplicamos sobre ele.
Inovação: Nossa experiência define uma história de
realizações.
Amor: Colaboramos e nos envolvemos com tudo aquilo
que fazemos.
Liderança: Nossa liderança não é imposta,
buscamos despertar no outro a vontade de fazer.

nós

Flexibilidade: Nos adaptamos e adequamos as coisas
sem abdicarmos de nossos princípios e valores.
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2 CONDUTA EMPRESARIAL
2.1 RELAÇÕES COM SÓCIOS
Os negócios da Magic Brazil devem ter como
objetivo conservar e utilizar eficientemente os ativos
da empresa, através de um gerenciamento
profissional encaminhado para agregar valor aos
nossos sócios.
A todos os sócios serão proporcionadas informações
completas, precisas e claras, com tratamento
igualitário, observando a legislação pertinente.

2.2 RELAÇÕES COM OS COLABORADORES
Os fundamentos essenciais
colaboradores devem:

nas

relações

entre

Cultivar um ambiente de respeito à dignidade, à
diversidade de opiniões e crenças e aos direitos
humanos.
Propiciar o desenvolvimento humano e profissional
por meio de práticas e políticas de salários e
benefícios, além da promoção de programas de
educação, segurança e saúde no trabalho.
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Promover compensação de maneira justa, aplicando
II CONDUTA
EMPRESARIAL

adequadamente a política de cargos e salários.
Deste modo, não será tolerado nenhuma forma de
trabalho forçado, seja ele trabalho escravo, em
regime de prisão, sob regime de opressão ou
involuntário.

2.2.1 OBRIGAÇÕES DOS COLABORADORES
Cumprir a legislação vigente, bem como as políticas
e normas internas.
Comportar-se com integridade nos contatos com
clientes, fornecendo informações necessárias de
forma clara e exata.
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Zelar pela segurança no ambiente de trabalho,
própria e de seus colegas.
Utilizar as instalações, equipamentos, serviço e
informações da empresa de forma responsável e
exclusivamente para os fins a que se destinam.
Rejeitar e não oferecer suborno, bem como não
aceitar presentes dos quais, por seu valor, possam
proceder obrigações decorrentes.
Ter respeito pelo local de trabalho, apresentando-se
adequadamente trajado, não sendo permitido
vestimentas inapropriadas, tal qual vestimentas com
propagandas partidárias ou de entidades de classe,
e sem influência de álcool e drogas.

8

2.2.2
OBRIGAÇÕES
DA EMPRESA
II CONDUTA
EMPRESARIAL
Cuidar para que os negócios e as operações da
empresa estejam alinhados com a Missão, a Visão,
os Valores, com este código e com os compromissos
assumidos em nossas políticas de gestão de
pessoas, gestão financeira, gestão estratégica,
controles internos e segurança organizacional.
Garantir um ambiente de respeito mútuo,
contribuindo ativamente para a prevenção, o
combate e a erradicação de formas degradantes de
trabalho, como infantil, forçado e escravo.
Proibir a discriminação, assédio e preconceito de
qualquer natureza, seja de raça, sexo, convicção
política, nacionalidade, religião, faixa etária, estado
civil, orientação sexual ou condição física.
Valorizar a inclusão social, buscando adaptar seus
ambientes, processos de trabalho e equipamentos
para que todos tenham acessibilidade.
Cumprir todas as normas vigentes sobre segurança
e saúde no trabalho.
Estabelecer e manter políticas de contratação,
fundamentais, baseadas em cunho profissional.
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2.3
RELAÇÕESEMPRESARIAL
COM FORNECEDORES
II CONDUTA
Consideramos nossos fornecedores e prestadores
de serviço como parte importante para nossos
negócios e esperamos dos mesmos integridade na
produção, entrega e prática dos contratos assentes.
Todas nossas relações terão por base as melhores
práticas e princípios éticos durante a escolha,
contrato e administração de todas as atividades
comerciais.

2.4 RELAÇÕES COM CLIENTES
É nosso compromisso colocar à disposição de
nossos clientes e consumidores produtos e serviços
de qualidade, desenvolvidos de acordo com as
demandas e necessidades do mercado.
Todas as nossas relações serão pautadas por
padrões de lealdade e honestidade, devendo-se
prestar as informações necessárias claras e precisas.
Aceitamos críticas construtivas e sugestões, e
buscamos responder qualquer dúvida com
profissionalismo e agilidade, valorizando os
interesses, os sentimentos e o tempo dos
consumidores, bem como suas opiniões.
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2.5
RELAÇÕESEMPRESARIAL
COM A COMUNIDADE
II CONDUTA
Temos
como
princípio
contribuir
para
o
desenvolvimento
social
e
econômico
das
comunidades onde atuamos.
Essa atuação deve ser em conformidade com as leis
nacionais ou internacionais que lhe sejam aplicáveis,
respeitando as diretrizes em favor do livre mercado
e competindo em cada mercado de forma lícita.

2.6 RELAÇÕES COM O MEIO AMBIENTE
Buscamos atuar como um agente facilitador para a
sustentabilidade,
minimizando
os
impactos
ambientais no ciclo de vida de nossos produtos.
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Reduzir emissões, resíduos e o uso de recursos é
uma das nossas maiores preocupações em relação
ao meio ambiente.
Cumprir este código de conduta para criar confiança
em nossos clientes e demonstrar cuidado
responsável pelo planeta em que habitamos, onde
quer que estejamos atuando.

3 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
Todas as ações de comunicação e publicidade
devem-se atentar e cumprir a legislação, este código
e os preceitos éticos vigentes na sociedade, e serão
concretizadas com respeito e autenticidade aos
princípios da livre concorrência.
As relações com os meios de comunicação são
baseadas na confiança e respeito, sendo garantido o
envio constante de informações, preservadas as de
caráter confidencial.
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4 ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
Este Código de Ética se aplica a todos nossos
colaboradores, fornecedores, representantes e
prestadores de serviço. É dever de todos ter
consciência e executar os preceitos aqui
estabelecidos, tal qual comunicar qualquer violação
ao Comitê de Ética.
Cabe à Diretoria zelar pela revisão deste código,
visando atualizar e acompanhar a evolução das
organizações e da sociedade.
Todos poderão apresentar sugestões para inclusão
ou revisão do conteúdo deste Código.

4.1 COMPOSIÇÃO DE ATUAÇÃO DO COMITÊ
Presidente: Luiz Carlos Krüger
Representante da Diretoria: Rodrigo Diego Krüger
Representante da Área Contábil: Étika Contabilidade

DATA DA (1º) REVISÃO: 01/09/2021
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4.2 PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO COMITÊ
Confidencialidade: O Comitê de Ética deverá manter a
confidencialidade em todos seus atos.
Integridade: A integridade parte da honestidade e
consciência de cada membro e cabe, aos mesmos,
certificar-se de que nela se baseiam.
Fundamento: Todas as decisões que serão tomadas
pelo Comitê de Ética deverão estar adequadamente
fundamentadas e justificadas.
Respeito: Garantir o respeito aos direitos dos indivíduos
envolvidos é dever dos membros do Comitê, o respeito
é fundamental para um bom convívio.

4.3 FORMAS DE CONTATO
Para entrar em contato com o Comitê de Ética, podem
ser utilizadas as seguintes formas:
E-mail: administrativo@magicbrazil.com.br
Site Institucional: http://www.magicbrazil.com.br/ Empresa - Código de Ética
Urna na recepção da empresa - Anônimo
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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO
CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética da Magic Brazil visa aos valores e
princípios éticos vigentes na sociedade e consiste em
fundamentar e conduzir todas as práticas diárias de
seus colaboradores, administradores e prestadores de
serviço.
Declaro ter consciência do conteúdo que o Código de
Ética da Magic Brazil, o qual me pactuo a respeitar e
cumprir, sendo minha assinatura expressão de
consentimento e aprovação com os princípios nele
evidentes. E sempre que tiver dúvidas, consultá-lo no
site da empresa ou com o Comitê.
Data: ______/______/______
Nome: __________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________
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