The DYWIDAG Spirit
We make infrastructure safer, stronger, and smarter.
Acreditamos em Segurança, Excelência, Honestidade, Integridade, Confiança
Na DYWIDAG, esses valores são mais do que palavras. Na prática, eles significam...

e

Responsabilidade.

... para os nossos Clientes:

Buscamos qualidade e segurança, somos inovadores, agimos com prudência e eficiência

Nossa meta é superar as expectativas

Somos honestos e cumprimos sempre nossos compromissos.
... para nós da Dywidag:

Nós cooperamos. Reconhecemos que todos são diferentes e tratamos uns aos outros com respeito,
independentemente das diferenças. Não toleramos assédio, abuso ou tratamento injusto

Garantimos um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores, onde quer que estejam

Protegemos uns aos outros e os ativos do Grupo DYWIDAG, bem como as informações confidenciais
e todos os dados privados

Divulgamos imediatamente quaisquer conflitos de interesses reais ou potenciais

Aderimos aos controles internos e reconhecemos os padrões de comunicação e relatórios necessários.
... para os Mercados em que operamos:

Acreditamos na concorrência leal com base nos méritos da qualidade, competência e preço

Não subornamos, nao aceitamos subornos e nem facilitamos qualquer pagamento impróprio a terceiros,
direta ou indiretamente, agindo inclusive de maneira a coibir seu aparecimento e menção por parte de
terceiros interessados

Não acordamos em preços ou mercados com concorrentes nem cooperamos com eles de qualquer outra
forma, a menos que isso seja explicitamente permitido por lei. Nós não fraudamos quaisquer ofertas,
licitações ou lances

Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis ao que fazemos.
... para o Mundo em que vivemos:

Desenvolvemos e entregamos produtos de alta qualidade e duráveis, bem como buscamos
a sustentabilidade, preservando os recursos ambientais da melhor forma possível

Exigimos que nossa cadeia de produção e suprimentos cumpra todas as normas aplicáveis relacionadas
às condições de trabalho, segurança, meio ambiente e qualidade

Selecionamos cuidadosamente os nossos parceiros comerciais e cumprimos as restrições do comércio
internacional.
Como fazemos?
Sabemos que agir de acordo com nossos valores, inclusive não tolerando a sua flexibilização ou aceitando
exceções, requer esforço contínuo de todos. Portanto, todos nós conduzimos pelo exemplo e reconhecemos uma
responsabilidade especial em nossa liderança. Buscamos uma colaboração aberta e transparente, ao invés de
tomarmos decisões individuais.
Não ficamos calados ao perceber um problema ou uma situação suspeita, mas a denunciamos, seja comunicando
o nosso gestor ou, se não for possível, utilizando um dos canais: nossa linha direta, nosso website – ambos
anônimos - ou enviando um e-mail para compliance@dywidag-systems.com. Não haverá retaliação contra
qualquer denúncia honesta, independentemente de a questão ser confirmada ou não. Qualquer retaliação é uma
violação dos nossos valores.
"Preferimos perder negócios do que comprometer nossos valores.
Matti Kuivalainen, CEO DYWIDAG

