Sobre nós
A ADM TOOL MACHINE apresenta sistema de
gestão de ferramentas de corte, inovador,
imparcial e transparente.
Defendemos o interesse do cliente final
agindo com imparcialidade. Mantendo
suporte técnico integral, abastecendo
o cliente sempre com o melhor do mercado,
adequado a sua necessidade de uso e custo.
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CÓDIGO DE CONDUTA

ADM TOOL MACHINE

Missão
Fomentar parcerias entre empresas clientes, seus
processos e serviços adequando benefícios mútuos
entre colaboradores, clientes, sociedade e sócios
dirigentes.

Visão
Trabalhar com ética e compromisso, focado em
promover os melhores resultados para seus clientes
finais. Fortalecer a solidez financeira nos negócios
desenvolvidos pela ADM TOOL MACHINE, tendo
como alvo ser reconhecido por seus clientes como
parte estratégica para o bom desempenho de seus
projetos.

Código de ética

Responsábilidades

Relações comerciais

O não comprimento das regras estabelecidas neste
código de ética por qualquer membro da organização
será devidamente analisado e caso confirmado o mesmo
estará passível de sanções e punições, tanto internas
como externas no caso de violação legal.

A ADM TOOL MACHINE manterá sigilo total de todos
os dados internos de seus clientes, preservando a
integridade das informações, estimulando a livre
concorrência e respeito à lei anti-trust em vigor. Todos
seus negócios prezam pela transparência e
imparcialidade, respeitando as regras internas
determinada por seus clientes, preservando e
estimulando as boas práticas, indispensáveis as
parcerias sustentáveis.

Todos os membros da empresa são devidamente
orientados sobre este código em sua inserção em
qualquer área de atuação.

Relações Pessoais
A ADM TOOL MACHINE proíbe expressamente qualquer
forma de discriminação relacionada a raça, religião,
opção sexual e qualquer tipo de diferenciação que possa
constranger ou humilhar qualquer pessoa em qualquer
local. Prezando sempre pela cortesia e educação em
suas relações com todas as pessoas.

Subornos e cortesias
A ADM TOOL MACHINE proíbe expressamente
qualquer forma de suborno ou favorecimento que possa
contribuir com atividades da empresa ou seus clientes.
Sendo permitido apenas pequenos brindes,
sempre com a devida comunicação e autorização
dos clientes.

O código de ética ADM TOOL MACHINE contém
políticas, diretrizes e instruções que deverão guiar
a conduta de todos os colaboradores do grupo em
seus trabalhos e atitudes. É um conjunto de políticas
e regras, que formam a base de todos os processos
e negócios da empresa, respeitando os princípios
da ética e moral, contribuindo para sustentabilidade
de seus clientes.
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Todos os fornecedores serão respeitados e tratados
de forma imparcial, não havendo favorecimentos,
as oportunidades serão compartilhadas aos
fornecedores homologados por nossos clientes.

Conclusão
A ADM TOOL MACHINE expressa através de seu
código de ética e conduta, seguir políticas e práticas
corretas, prezando pelos bons costumes dentro e
fora da organização, contribuindo de forma construtiva
com a sociedade em parceria com seus clientes e
fornecedores de forma sustentável e duradoura.
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