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MENSAGEM DO PRESIDENTE EXECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 
EXECUTIVO 

Prezados Colaboradores: 

Na família Oben Holding Group somos caracterizados pela dedicação aos nossos valores. 

São ações do dia a dia que definem e destacam a personalidade da empresa, de cada 

colaborador e de nossas famílias. Por isto é que devemos transmitir esta cultura de valores 

através de condutas e comportamentos éticos em todos os momentos. Este é o nosso 

dever e é o que devemos fortalecer a cada dia para que assim perdurem. 

Este Código de Ética e Conduta é um alinhamento de nossa personalidade: dever e 

responsabilidade contínua para a cultura de valores de nossa empresa. A condição para 

cumpri-la vai muito além de apenas ler este documento, trata-se de incorporá-la e promovê-

la no nosso dia a dia, no trabalho, em nossos lares e com nossas famílias.  

Por isto, os convido a dar vida a estas diretrizes com o único objetivo de transformá-las em 

hábitos. Esta será nossa ferramenta principal para alcançarmos nossas metas ano após 

ano, com nossa personalidade integra. É um guia que nos compromete com a nossa cultura 

de valores, nossa cultura de realizar o bem. 

Na Oben Holding Group, estamos comprometidos com aquilo que fazemos e que fazemos bem. E 

para isto conto com o valioso apoio e compromisso de todos.  

 
 
 

Muito Obrigado, 

Yamal Zaidán 
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1. 



2. 
BASADO EM 
UM CÓDIGO 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UM CÓDIGO BASEADO EM VALORES 

 
 

 
Nosso código baseia-se em nossos valores corporativos, os quais refletem o comportamento esperado de 

todos os colaboradores da Oben Holding Group. O presente Código é parte necessária para cumprir a nossa 

Missão e Visão. 

  

2.1 MISSÃO 
Desenvolver, produzir e comercializar filmes plásticos para embalagens flexíveis e produtos complementares 

com compromisso, qualidade e eficiência.  

 

2.2 VISÃO 
Ser líder mundial na produção de filmes plásticos para embalagens flexíveis. 

 
2.3 VALORES CORPORATIVOS 

  Na Oben valorizamos: 
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UN CÓDIGO BASADO EN VALORES 

 

UM CÓDIGO BASEADO EM VALORES  
 

 

 

 

2.3.1. SEGURANÇA: 
Priorizamos a integridade de 
nossos colaboradores por 
serem a parte mais 
importante  

Incentivamos em nossos 
colaboradores uma cultura 
de prevenção.  

Cumprimos integralmente 
as diretrizes de segurança 
estabelecidas.  

Identificamos situações de 
risco, corrigimos os atos 
inseguros e através deles 
aprenderemos e os 
reportamos.  

Constantemente propondo 
melhorias que minimizem os 
riscos no trabalho.  

Ao trabalhar em um ambiente 
seguro, produzimos com maior 
qualidade, transmitindo maior 
confiança aos nossos clientes.  

 
2.3.2. COMPROMISO: 
Cuidamos para ser uma equipe 
dedicada a exercer sempre 
nossos objetivos e expectativas 
dos nossos clientes.  

Superamos as dificuldades 
graças a nossa perseverança. 

Nosso conhecimento é 
complementado com a 
experiência e conhecimento de 
outros membros. 

Colaboramos para alcançar e  

superar nossos objetivos. 

Oferecemos aos nossos 
clientes diversas alternativas de 
soluções, estamos 
comprometidos com a sua 
satisfação.  

 
2.3.3. EXCELÊNCIA: 
Buscamos a melhoria 
contínua mediante ao 
aprendizado, eficiência e 
inovação. 

Analisamos nossos processos 
para melhorá-los. 

Reconhecemos que temos 
coisas a aprender. 

Buscamos economizar em 
custos, tempo e recursos. 

Trabalhamos com ordem, 
limpeza e segurança. 

Nossos clientes sempre   recebem 
um serviço de qualidade. 

 
2.3.4. DINAMISMO: 
Evoluímos de maneira 
proativa para nos adaptarmos 
às mudanças do entorno. 

Buscamos novas formas de 
executar nossas atividades.  

Nos esforçamos para estar 
um passo a frente. 

Respondemos de maneira 
rápida e positiva às mudanças. 

Buscamos as melhores 

práticas do mercado para 
implementá-las. 

Nossos clientes recebem 
uma resposta imediata, 
somos rápidos e precisos 
com a informação. 

 
2.3.5. PAIXÃO:   
Atuamos com alegria, 
otimismo, perseverança e 
muita energia. 

Nós gostamos do que fazemos 
e o fazemos sempre com 
alegria. 

Somos coerentes entre o que 
dizemos e o que fazemos, 
assumimos os desafios com 
expectativa e boa disposição. 

Para nós existe apenas o “sim 
podemos”, olhamos para o 
futuro com entusiasmo. 

Cada um de nossos clientes é 
único e especial, suas 
prioridades são as nossas.

 



3. 

 

É A RESPONSABILIDADE DE TODOS 
 
 
 
 
 
 

É A 
RESPONSABILIDADE 
DE TODOS 

Nosso Código representa uma declaração pública na qual a 
Film Trading manifesta seu compromisso de fazer o que é 
correto. É um recurso de grande valor que contribui para 
que os colaboradores e outras pessoas tomem decisões 
corretas e fundamentadas. 

Nosso Código inclui referências a requisitos internos da Film 
Trading, tais como políticas e procedimentos. Naturalmente, 
nenhum código de conduta consegue cobrir todas as situações 
possíveis, portanto, confiamos em que você utilize seu bom 
senso e se manifeste sem reservas sempre que tiver alguma 
dúvida ou preocupação. 

O fato de operarmos em mais de 10 países, significa que 
poderão dar-se ocasiões em que leis, regulamentações ou 
costumes locais entrem em conflito com nosso Código. Em 
qualquer caso, sempre que surgir um conflito ou uma diferença 
entre um requisito legal aplicável e nosso Código, deverá 
permanecer a Lei. 

 
 

3.1.1 TODA A OBEN 
HOLDING GROUP 
Nosso Código aplica-se a todos os 

colaboradores da Film Trading, 

incluindo a alta cúpula e membros 

da diretoria da Oben Holding 

Group. 

3.1.2 NOSSOS CLIENTES E 
FORNECEDORES 
Nossos clientes e fornecedores, 

entre os quais se incluem 

empresas do grupo ou terceiros, 

através de seus 

comportamentos, podem ter 

incidência direta em nossa 

reputação. Por este motivo 

queremos trabalhar com 

clientes e fornecedores que 

compartilhem nosso 

compromisso pela segurança, a 

ética e a conformidade. Neste 

sentido, esperamos e 

incentivamos a todos os nossos 

terceirizados e seus 

funcionários que atuem em 

conformidade com nosso 

Código. Se considerarmos que 

eles não cumpriram nossas 

expectativas ou suas obrigações 

contratuais, tomaremos as 

medidas cabíveis para garantir 

o seu cumprimento. 

 
 

É de responsabilidade de todos 
os colaboradores da Film 
Trading: 

Ler toda a informação descrita 
neste Código e agir conforme 
os princípios estabelecidos. 

Agir de una maneira segura, 
ética e coerente com as leis e 
regulamentações aplicáveis, 
com os requisitos internos, os 
valores de comportamento e 
nossos objetivos. 

Fazer preguntas e expressar 
suas preocupações caso 
tenha conhecimento de 
alguma infração a alguma lei, 
regulamentação, nosso Código 
ou aos requisitos de Film 
Trading. 

Colaborar plenamente caso 
haja alguma investigação ou 
auditoria. 

Ajudar a que outros 
colaboradores entendam os 
princípios e as orientações do 
nosso Código de Ética e 
Conduta. 

 
 

Cada um de nós é responsável 
por falar sem reservas caso 
observemos alguma situação 
insegura, antiética ou 
potencialmente prejudicial. Se tiver 
alguma dúvida, precisar de ajuda ou 
se desejar expressar sua 
preocupação, você conta com várias 
opções disponíveis e que estão 
definidas na Seção 5.2 Recebimento 
de Denúncias. 

 

 

Na Film Trading as represálias 
não são toleradas. 
Consideramos os atos de 
retaliação como comportamento 
de conduta condenável. A 
represália pode assumir várias 
formas, como ameaças, 
intimidação, exclusão,  
humilhação e levantar questões de 
maneira maliciosa ou de má fé. Se 
você acredita ter sofrido ou 
conhece alguém que tenha sofrido 
represálias, entre em contato 
conosco através de uma das 
opções disponíveis e definidas na 
Seção 5.2 Recebimento de 
Denuncias. 

 
9 10 

 
ZERO ÁS  
3.4 TOLERANCIA 

NOSSO CÓDIGO? 
ADERIR AO 
3.1 QUEM DEVE 

 
3.3 FALAR SEM 3.2 RESPONSABILIDADES 

DOS COLABORADORES 



4. 

 

ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISSOS 
 
 

 

 
 

ESTES SÃO 
NOSSOS 
COMPROMISOS 

A seguir, apresentamos nossos compromissos, os princípios 
que regem o comportamento da Film Trading: 
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Sabemos que cada  colaborador 
tem uma família pela qual zelar 
(direta ou indiretamente), a 
mesma espera vê-lo retornar 
todos os dias são salvos ao fim  
da jornada de trabalho e por 
isto, nos preocupamos em 
manter em ambiente de trabalho 
seguro, oferecendo ferramentas 
e equipamentos adequados e 
necessários de modo a garantir 
a integridade (saúde e 
segurança) de nossos 
colaboradores. 

4.1.1 SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 
Como colaborador da Film 
Trading você deverá cumprir 
as seguintes obrigações: 

Cumprir integralmente os 
procedimentos e regras de 
segurança (Por exemplo: Uso de 
equipamentos de proteção, 
atender as regras de segurança 
e sinalização de segurança, 
etc.), visto que é a única forma 
de alcançarmos nosso objetivo 
de acidente zero. 

Realizar exclusivamente as tarefas 
para as quais está qualificado. 

Informar imediatamente qualquer 
acidente, incidente, doença ou 
condição insegura. 

Não deve presumir que alguém 
já o tenha feito. 

Paralisar qualquer tipo de 
trabalho (seja seu ou de outrem) 
considerado inseguro. 

Cumprir todos os protocolos de 
segurança patrimonial 
estabelecidos (por exemplo: usar 
o crachá de identificação ou 
permitir ser revistado ao ingressar 
nas dependências da empresa). 

 
4.1.2 INFLUÊNCIA DE 
ÁLCOOL E DROGAS 
DURANTE O HORÁRIO 
DE TRABALHO 
Não toleramos as siguintes 
condutas: 

Apresentar-se ao trabalho sob 
a influência de bebidas 
alcoólicas e/ou drogas ilícitas. 

Portar e/ou consumir drogas 
ilícitas dentro ou fora das 
dependências das empresas do 
grupo. 

 

4.2 TER UMA 
CONDUTA ÉTICA 
PESSOAL EM TODO 
MOMENTO 

Nossos colaboradores são 
fundamentais para o êxito da Film 
Trading, por isto cultivamos um 
ambiente de trabalho onde a 
integridade, honestidade e 
transparência prevaleçam em 
nossas ações, nas 24 horas do dia, 

nos 365 dias do ano, pois estamos 
cientes que representamos a Opp Film 
Trading e Oben Holding Group a todo 
o momento. 

 
4.2.1 PRÁTICAS LABORAIS E 
DE CONDUTA  
Como colaborador da Film 
Trading você deverá cumprir 
as seguintes obrigações: 

Demostrar sempre integridade, 
ética e transparência no 
exercício de suas funções. 

Não tirar proveito de outro 
colaborador através de 
manipulação, encobrimento, 
uso indevido de informações 
confidenciais, falsa declaração 
sobre fatos relevantes ou 
outras formas de tratamento 
injusto. 

Gerar um ambiente de 
trabalho onde prevaleçam 
o respeito e o 
profissionalismo. 

Cumprir com as normas e 
regulamentações 
aplicáveis à empresa. 

Comparecer com pontualidade 
ao trabalho y não ter ausências 
injustificadas. 

Apresentar-se ao trabalho 
com o uniforme completo. 

Denunciar as infrações a este 
Código. 
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CONFIÁVEL 
RESPONSÁVEL E 
MANEIRA SEGURA, 
4.1 OPERAR DE 



ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISSOS ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISSOS 
 

 

 
 

4.2.2 UTILIZAÇÃO DO 
NOME OU SÍMBOLOS 
DISTINTIVOS DA FILM 
TRADING E OBEN HOLDING 
GROUP 
Nenhum colaborador deverá 
utilizar os nomes ou símbolos 
distintivos da Film Trading, de 
Oben Holding Group ou das outras 
empresas que a compõem, com 
fins distintos aos laborais, como 
trabalhos externos ou outras 
atividades de beneficio próprio ou 
de terceiros se que esteja 
devidamente autorizado. 

4.2.3 USO ADEQUADO 
DOS ATIVOS 
Os colaboradores deverão 
proteger todos os ativos tangíveis 
e intangíveis da Film Trading, 
nesse sentido é obrigação dos 
colaboradores: 

Utilizar os ativos e recursos da 

Film Trading exclusivamente 

para os fins a que se destinam, 

evitando qualquer uso pessoal 

ou de outra natureza. 

Não revelar informação 

confidencial, mesmo após cessar 

o vínculo empregatício. 

Não levar consigo informação 

referente à Film Trading após ser 

desligado da empresa. 
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4.2.4 CONDUTA NA VIDA 
PRIVADA  
Respeitamos a privacidade de 
nossos colaboradores e nos 
interessamos pelo que fazem fora 
do ambiente de trabalho se isso 
afetar a reputação ou os legítimos 
interesses institucionais das 
empresas do grupo, e nesse 
sentido, espera-se que os 
colaboradores não se envolvam 
em negócios ilícitos, imorais, 
degradantes ou outras formas 
que coloquem em dúvida sua 
solvência moral. 

 
4.2.5 CONDUCTA NAS 
REDES SOCIAIS 
Como colaborador da Film 
Trading você deverá cumprir 
com as seguintes obrigações: 

Utilizar linguagem e 
comportamento apropriado em 
comunicações de mídia ou 
redes sociais relacionadas à 
Oben Holding Group ou suas 
empresas subsidiárias, 
fornecendo informação 
verídica em todos os 
momentos. 

Evitar agir por conta própria 
gerando debates nas redes 
sociais relacionadas às empresas 
da Oben Holding Group às suas 
subsidiarias ou aos seus 
concorrentes. 

4.2.6 CONFLITOS DE 
INTERESSES 
Na Film Trading atuamos com 
honestidade e ética, evitando 
situações que significam ou 
poderiam significar conflitos 
entre os interesses pessoais e 
os da Film Trading. Nesse 
sentido, é obrigação dos 
colaboradores: 

Não tomar decisões ou realizar 
transações com clientes, 
fornecedores ou concorrentes 
com a intenção de gerar algum 
beneficio próprio, direto ou 
indireto, em detrimento aos 
interesses da Film Trading. 

Não usar os ativos, bem 
como a informação 
confidencial, privilegiada e 
estratégica da Film Trading 
para beneficio próprio, direta 
ou indiretamente. 

Não desenvolver atividades que 
interfiram ou conflitem direta ou 
indiretamente com as 
atividades ou funções na Film 
Trading 

Não realizar investimentos 
que proporcionem ao 
colaborador o poder de 
direção em empresas 
fornecedoras, clientes, 
concorrentes ou com as 
que a Film Trading 
mantem relações 
comerciais. 

 

 

Qualquer conflito de interesse 
deverá ser relatado à área de 
Recursos Humanos para sua 
avaliação antes de ingressar à 
empresa ou durante sua 
permanência nela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quando exige respeito e 
reconhecimento entre nós, 
alcançamos o sucesso tanto no 
particular quanto no corporativo. 
Todos nós temos um papel 
importante a desempenhar na 
manutenção de uma cultura 
corporativa baseada no respeito e 
na equidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO / IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES 
Valorizamos contar com uma 
força laboral composta por 
colaboradores com diversas 
habilidades, perspectivas e 
opiniões, e nesse sentido: 

As decisões sobre contratações e 
promoções são tomadas 
baseadas nos méritos / 
rendimento, habilidades 
individuais, aptidão, capacidade e 
outros fatores relacionados com a 
área de negócios. 

Para que um familiar de qualquer 
colaborador possa ser contratado 
deverá concorrer segundo a 
disponibilidade de vagas e ser 
submetido ao respectivo processo 
de seleção, mediante o qual se 
avaliará a competência e 
experiência necessária para 
preencher o cargo pretendido. 
Caso seja selecionado, este não 
poderá ocupar nenhum cargo que 
tenha relação direta com o 
colaborador de quem é familiar. 

Nenhuma decisão se baseia em 
critérios discriminatórios tais 
como raça, cor, religião, gênero, 
preferência/orientação sexual, 
etnia, estado civil, idade, 
deficiência física ou nenhuma  
outra situação/condição prevista 
em lei. 

 
4.3.2 AMBIENTE DE 
TRABALHO SEM 
ASSÉDIO 
Não toleramos nenhuma forma de 
assedio ou conduta que gere um 
ambiente intimidatorio, hostil ou 
ofensivo para os colaboradores. 
Alguns casos de assédio são: 

Assédio sexual na forma de 
contato físico ou gestos não 
consentidos. 

Comentários/gracejos 
inapropriados. 

Imagens ofensivas ou explícitas. 

Insultos do tipo étnico ou racial. 

Atos abusivos ou intimidatórios. 

Assédio Moral.                           14 

EQUIDADE 
4.3 RESPEITO E 



ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISSOS ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISSOS 
 

 

 
 
 

 

A sustentabilidade é o fim de 
toda iniciativa e por estarmos 
cientes disto buscamos não só 
a sustentabilidade do 
empreendimento senão 
também a transcendência, com 
o claro objetivo de contribuir de 
maneira concreta com o 
desenvolvimento da 
comunidade, o cuidado com o 
meio ambiente e o respeito aos 
direitos humanos. 

 
4.4.1 MEIO AMBIENTE 
Estamos comprometidos em 
conduzir os negócios de 
maneira que proteja o meio 
ambiente, se preservem os 
recursos naturais e se garanta o 
desenvolvimento sustentável, e 
neste sentido esperamos que 
cada colaborador se comporte 
de maneira ambientalmente 
responsável e de acordo com as 
politicas estabelecidas para este 
objetivo.  

 

4.4.2 COMUNIDADE 
Contribuímos de diversas maneiras 
ao desenvolvimento das 
comunidades,  
 

não somente as próximas, através 
de apoio a diversas organizações 
na busca de gerar 
desenvolvimento integral e 
integração social dos moradores 
das áreas mais carentes. 

 
4.4.3 DIREITOS HUMANOS 
Nos esforçamos em conduzir nosso 
negocio de uma maneira que se 
respeite os direitos humanos e a 
dignidade das pessoas, e neste 
sentido: 

Proporcionamos um 
ambiente com 
condiciones que 
garantam cumprimento 
integro e adequado das 
atividades dos nossos 
colaboradores.  

Somos contra os abusos aos 
direitos humanos, como o 
trabalho infantil, a exploração 
de pessoas y os trabalhos 
forçados. 

 

  

  
Esperamos que nossos 
colaboradores informem 
quaisquer abuso aos direitos 
humanos em nossas operações 
ou nas dos nossos sócios 
comerciais. 

 

 

 

Tratamos os nossos clientes e 
fornecedores de maneira justa, 
incentivando a livre concorrência 
entre eles e com trato justo a todos 
nossos clientes. 

4.5.1 CLIENTES 

Nossos clientes são importantes 
para nós, e neste sentido, nos 
comprometemos a: 

Trata-los com cortesia a todo 
instante. 

Dar-lhes informação correta, 
oportuna e compatível com as 
suas demandas e direitos.  

Não manter relações 
comerciais com clientes que 
estejam envolvidos em 
negócios ilícitos. 

 
4.5.2 FORNECEDORES 
Mantemos relações comerciais com 
os nossos fornecedores de forma 
responsável e baseadas na 
honestidade, o respeito e a ética, e 
neste sentido, nos 
comprometemos a: 

Trabalhar com fornecedores que 
se comportem de acordo com os 
princípios deste Código em suas 
atividades relacionadas à Film 
Trading 

Negociar de forma honesta 
e justa com nossos 
fornecedores, sem 
discriminações e/ou 
imposições. 

Respeitar nossos fornecedores 
pagando oportunamente pelos 
serviços prestados. 

4.5.3 CONCORRENCIA 
DESLEAL 
Estamos comprometidos em 
competir no mercado baseado na 
honestidade e respeito aos nossos 
concorrentes. Neste sentido, é 
obrigação dos colaboradores da 
Film Trading: 

Cumprir com as leis e 
regulamentações sobre 
concorrência justa que 
existente nos países onde 
operamos. 

Manter uma atitude profissional, 
baseada nos princípios e 
valores da Film Trading em todas 
as relações com a concorrência 
e os reguladores. 

Não participar de nenhum 
acordo que vise limitar o direito à 
livre concorrência nos mercados 
onde operamos. 

4.5.4 CONFIABILIDADE 
DE NOSSOS PRODUTOS 
Valorizamos a confiança dos nossos 
clientes. Neste sentido, na Film 
Trading nos comprometemos a: 

Elaborar produtos de alta 
qualidade que atendam às 
necessidades dos nossos 
clientes. 

Elevar nossos padrões de 
qualidade a níveis mais 
exigentes. Em conformidade 
com as certidões necessárias, 
melhor nossos sistemas de 
gestão e realizar auditorias 
periódicas. 

Cumprir com as boas práticas de 
fabricação (GMP) e higiene.

TRABALHAMOS 
COM AS QUE 
E COMUNIDADES 
DOS GOVERNOS 
SUSTENTÁVEL  
DE 

O DESENVOLVIMENTO 
4.4 CONTRIBUIR PARA 

RESPONSAVEL 
RESPEITOSA E 

 
DE UMA MANEIRA 
FORNECEDORES 
OS CLIENTES E 
4.5 TRABALHAR COM 



HONESTOS 
ARENTES 

NUESTRAS 

ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISOS ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISOS 
 

 

 
 
 

 

Todos nós contribuímos para o 
processo de registro de informação 
financeira e não financeira da Film 
Trading. É nesse sentido que, além 
de proteger nossos interesses, 
também devemos mostrar uma 
atitude aberta e honesta no que se 
refere aos nossos negócios e 
resultados. 

 
4.6.1 REGISTRO DA 
INFORMAÇÃO PRECISA E 
COMPLETA 
Os sócios comerciais, o 
governo e o consumidor 
confiam que nossas 
declarações e registros 
empresariais sejam precisos 
e completos. Esta informação 
também é essencial dentro 
da Film Trading, pois nos 
permite tomar decisões 
corretas. A este respeito nos 
comprometemos a: 

Garantir que todas as transações 
estejam devidamente 
autorizadas, registradas e 
declaradas, segundo seja 
necessário. 

Cumprir com as leis aplicáveis 
e requisitos da Film Trading ao 
criar, manter,  
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reter ou descartar 
documentos, incluídos os de  
formato eletrônico. 

Contar com aprovação 
necessária quando seja dada 
informação solicitada por 
algum órgão do governo ou 
regulador. 

 
4.6.2 USO DE INFORMAÇÃO 
CONFIDENCIAL 
É considera informação 
confidencial aquela da qual se 
tenha conhecimento no exercício 
das funções e contenha 
informações sobre o 
funcionamento da Film Trading 
e/ou sobre seu contingente 
humano, seus clientes atuais ou 
futuros, fornecedores e acionistas. 
O colaborador deverá cumprir com 
as seguintes obrigações: 

Não divulgar informação 
confidencial a terceiros não 
autorizados a não ser que 
façam parte das funções 
operacionais da empresa e 
contem com autorização por 
escrito. 

Não revelar a pessoas que não 
fazem parte a Film Trading 
qualquer informação de clientes. 

Solicitar aprovação da Gerência 
quando solicitada informação 
considerada não habitual por 
alguma entidade reguladora, 
auditora ou de governo. 

 

 

Garantir a efetiva guarda da 
documentação e das 
informações que estejam sob 
sua responsabilidade no 
desempenho de suas 
atribuições, aplicando para isso 
as políticas e normas de 
segurança e proteção à 
informação definidas pela  
Film Trading. 

Cumprir com as diretrizes 
vigentes no que se refere à 
segurança e proteção à 
informação privada de 
clientes e colaboradores. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Film Trading lutamos contra a 
corrupção, o suborno e a lavagem 
de dinheiro. Neste sentido, 
cumprimos com as legislações 
locais vigentes contra estas 
práticas em todos os países ou 
mercados onde operamos. 
Alinhamos a esta premissa, temos 
estabelecidos diversos 
procedimentos com o intuito de 
minimizar os riscos relacionados a 
estas práticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.1 SOBRE AS 
ATENÇÕES E BRINDES QUE 
OFERECEMOS 

Almoços, brindes, viagens e 
demais atenções oferecidas a 
clientes, fornecedores, 
funcionários públicos e outros, 
estão permitidos desde que 
provada sua licitude para os 
negócios e estejam dentro dos 
limites aprovados.  

Serão autorizadas 
despesas com almoços 
e/ou atenções com os 
grupos de interesse para a 
manutenção das relações 
desde que o valor total 
esteja dentro dos limites 
aprovados. 

Serão autorizados 

financiamentos para viagens, 
estadias e/ou despesas de 
executivos ou funcionários de 
outras entidades quando provada a 
necessidade da presença em 
alguma atividade de trabalho ou 
em evento institucional.  

Cuidar-se á que os brindes 
contendo o logo da Film 
Trading, Oben Holden Group 
ou subsidiárias, sejam social e 
legalmente permitidos na 
jurisdição onde estão sendo 
oferecidos.  

Não serão permitidos brindes em 
dinheiro. 

Deverá garantir-se que a 
contabilidade das despesas 
relacionadas a presentes ou 
brindes seja correta e clara, 
mencionado o verdadeiro 
propósito.  

 

4.7.2 CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O 
RELACIONAMENTO COM 
FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 

Não deverá haver influências, 
diretas ou indiretas, nas 
decisões do setor público 
através de oferecimento de 
benefícios pessoais a 
funcionários públicos.  

Quando alguma empresa da 
Oben Holding Group desejar 
contratar um funcionário público 
(ativo ou que tenha sido nos últimos 
dois anos) ou um familiar direto 
deste, a Gerencia de Recursos 
Humanos deverá realizar os 

RESULTADOS 
OPERAÇÕES E 
EM NOSSAS 
E TRANSPARENTES 
4.6 SER HONESTOS 

DE DINHEIRO 
SUBORNO E LAVAGEM 
A CORRUPÇÃO, O 
4.7 A LUTA CONTRA 



ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISOS ESTES SÃO NOSSOS COMPROMISOS 
 

 

 
 

esforços necessários para garantir 
que a contratação não fira as 
disposições legais. 

 
4.7.3 SOBRE AS 
ATENÇÕES E BRINDES 
RECEBIDOS 

Os colaboradores deverão evitar 
receber ou aceitar de terceiros 
brindes de qualquer natureza, 
caso não seja possível, estes 
deverão guardar estreita relação e 
proporcionalidade à manutenção 
de uma relação transparente. 

Caso seja necessário aceitar 
um brinde ou favor 
considerado significativo (e  
gere conflito de interesse com 
o colaborador), este deverá ser 
comunicado e validado pela 
Gerencia através dos meios 
disponibilizados pela 
organização. 

 
4.7.4 DOAÇÕES         
A Film Trading poderá 
realizar doações apenas a 
instituições, em nenhum caso 
aos seus representantes. 
Todavia, toda doação deverá 
contar com a certificação da 
instituição que recebeu. 

 
4.7.5 CONTRATAÇÃO DE 
FORNECEDORES, AGENTES 
OU TERCEIROS 
Previamente à seleção de algum 
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fornecedor, agente e/ou terceiro 
que negocie em nome ou a favor 
de alguma empresa da Oben 
Holding Group deverá considerar: 

Realizar a seleção com a 
devida lisura, avaliando a 
reputação e integridade da 
contraparte. 

Que as participações com os 
fornecedores, agentes e terceiros 
tenha um acordo prévio por escrito. 

Que o acordo por escrito 
contemple obrigações 
contratuais em que a contraparte 
assuma os compromissos com 
as diretrizes adotadas contra a 
corrupção, suborno e lavagem 
de dinheiro definidos pela Film 
Trading e Oben Holding Group. 

 
4.7.6 CONTRA A 
LAVAGEM DE 
DINHEIRO E 
FINANCIAMENTO AO 
TERRORISMO 
Os colaboradores da Film 
Trading deverão estar 
comprometidos em 
desempenhar suas atividades 
em um contexto de segurança, 
legalidade, garantia e 
transparência de modo a 
impedir o ingresso de dinheiro 
ilegal com o fim de legitimá-lo. 
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SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO 
 
 

 

 
 
 
 

5.1.1 SOBRE A 
ENTREGA DO CÓDIGO E 
CONFIRMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO 
Os colaboradores da Film 
Trading, atuais e futuros, terão 
acesso a uma copia deste Código 
através do Supervisor ou da 
Gerência, sendo responsáveis por 
lê-lo e confirmar ter tomado 
conhecimento do seu conteúdo 
através do “Formulário de 
compromisso de cumprimento do 
Código” o qual deverá estar 
devidamente assinado. 

5.1.2 SOBRE A 
DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO 
Este Código será publicado na 
internet e outros meios internos 
da Film Trading. 

 
 
 

 
Os colaboradores de todos os 
níveis deverão adotar uma 
política de “portas abertas” com 
respeito às preguntas sobre este 
Código e sua aplicabilidade. 
Desejamos que os colaboradores 
façam preguntas relacionadas 
a qualquer situação particular, 

não importando quão pequena 
ou insignificante possa parecer. 

O colaborador deverá permanecer  
atento a qualquer situação 
relacionada ao trabalho realizado 
e que possa ser classificada 
como uma infração a este Código. 
Se você souber ou desconfiar de 
alguma violação aos princípios 
deste Código, denuncie 
imediatamente. A declaração 
poderá ser verbal ou escrita ou se 
preferir, de forma anônima. 
Disponibilizamos várias opções 
para realizar a denuncia.  

Expor suas preocupações ao 
Supervisor ou Gerencia da Film 
Trading 

Expor suas preocupações à 
Gerência de Recursos 
Humanos da Film Trading 

Expor suas preocupações a 
um Diretor Interno da Oben 
Holding Group. 

Expor suas preocupações 
anonimamente através dos 
canais da Linha Ética 
Corporativa (indicada no final 
deste documento). 

 

 

O colaborador das empresas do 
Grupo, que violar este Código 
estará sujeito às ações civis e/ou 
penais, bem como às sanções 
previstas pelo seu empregador. É 
importante ressaltar que todos os 
colaboradores das empresas 
estão sujeitas às medidas 
disciplinares definidas pela 
respectiva instituição 
empregadora, em conformidade 
com as normativas locais e as 
políticas aplicáveis, não excluindo 
dentre as medidas disciplinarias a 
demissão por justa causa. 

Maiores subsídios poderão ser 
encontradas no “Regulamento 
Interno” da respectiva instituição 
empregadora. 

 
 

As versões atualizadas do 
Código serão distribuídas 
novamente a todos os 
colaboradores e serão realizadas 
atividades contidas na seção 
5.1 Entrega e Divulgação do Código. 
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DO CÓDIGO 
DESCUMPRIMENTO 
APLICAVEIS PELO 
5.3 SANÇÕES 

DO CÓDIGO 
5.4 ATUALIZAÇÃO 

CÓDIGO 
DIVULGAÇÃO DO 
5.1 ENTREGA E 

DENÚNCIAS 
5.2 RECEBIMENTO DE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA  
ÉTICA CORPORATIVA 
Através destes meios de contato 
poderão ser reportadas violações ao 
Código de Ética e Conduta, políticas 
e procedimentos corporativos de 
forma segura, anónima ou 
confidencial. 

 
 
 

Web: www.bdolineaetica.com/oben 

E-mail: oben@bdolineaetica .com.pe  

Whatsapp: +51 976 326 264

http://www.bdolineaetica.com/oben
mailto:lineaetica@obengroup.com

