Responsabilidade
Social

do Compliance. Isso assegura o profissionalismo, sigilo absoluto e o trato adequado de cada situação.

Instituições que apoiamos em 2020
Conheça algumas das nossas iniciativas:

Nosso Canal de Ética está disponível 24 horas por
dia, 7 dias por semana, no site da Copag e através do
telefone 0800 878 9033.

Casa da Criança - Santo Amaro/SP
Fundação Pró-Sangue - São Paulo/SP

Ética
Lançamos em 2020 o Canal de Ética da Copag, um
serviço de comunicação independente e seguro pelo
qual é possível registrar relatos sobre ações e condutas que não estão em conformidade com as atitudes
éticas das empresas do Grupo, bem como leis e regulamentos em vigor. Trata-se de uma ferramenta que
possibilita a exposição de preocupações ou ocorrências de desvios de conduta de pessoas relacionadas a
Copag, inclusive fornecedores e clientes, com confidencialidade.
Os informes são recebidos pela Iaux Brasil, uma empresa independente e especializada, que após tratamento inicial dos relatos, encaminha-os para análise

Em 2020, revisamos o nosso código
de conduta.
Confira em www.copag.com.br
Voluntariar
Nossa estratégia para cada ação ou projeto social
é identificar a vocação e missão, e trabalhar de forma colaborativa com as instituições que estamos
apoiando. Esse é o DNA da Copag. Desta forma,
apoiamos as instituições para que elas conquistem
seu espaço na sociedade e cumpram a sua missão e
razão de existir.

Instituto Entre Rodas - São/SP
Escola de Futsal Unidos do Alvorada - Manaus/AM
Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas Hemoam - Manaus /AM
Comunidade Nossa Senhora de Aparecida do Cararazinho - Itacoatiara/AM
Grupo Caridade da Amazônica - Manaus/AM
Indústria do Bem em parceria com o Centro da Indústria do Estado do Amazonas - Manaus/AM
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Diversidade e
Equidade

Cultivar a diversidade nos fortalece!
Nossas ações e o nosso olhar estão voltados para
mulheres (inclusão de gênero); LGBTI+ (inclusão de
pessoas com diferentes orientações sexuais); negros(as) (inclusão étnico racial); gerações (inclusão
e sinergia entre as diferentes faixas etárias) e PCD
(inclusão de pessoas com deficiência). Alguns desses temas trabalhamos em 2020 e outros temos em
nosso planejamento para 2021.
Sabemos que cada um de nós tem características
únicas, por isso a Copag tem o respeito à diversidade
como premissa para ser uma empresa melhor a cada
dia. Essa diversidade se expressa em gêneros, etnias,
faixas etárias, orientações sexuais, nacionalidades,

crenças, deficiências físicas e intelectuais.
Para trabalhar isso dentro da organização, temos colaboradores voluntários que elaboram e promovem
ações durante o ano, com o objetivo de criar um ambiente inclusivo em que todos se sintam confortáveis
e aceitos.
Em 2020, completamos 1 ano do programa de Diversidade e Equidade e seguimos acreditando que a diversidade de pessoas e ideias trazem como resultado inovação e conhecimento.

Nossas práticas
Contratamos, retemos e promovemos os colaboradores com base em qualificações, habilidades,
conquistas e méritos. Tratamos uns aos outros com
dignidade e respeito, promovendo um ambiente de
comunicação franca e aberta.

Aprendendo com os nossos
colaboradores:
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Doações de
Produtos Copag

· Cufa São Paulo - São Paulo/SP
· Cufa Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ
· Projeto DJA - Uberlândia/MG
· Hospital do Pacaembu - São Paulo/SP
· Fundação Amazonas Sustentável - Manaus/AM

A Copag realizou diversas doações para instituições
e projetos sociais, tanto em Manaus como em São
Paulo. Foram doadas mais de 20 mil unidades de
jogos e baralhos, como uma forma de levar alegria
para as famílias e proporcionar um momento de diversão na segurança de seus lares.

· Lar do Idoso Padre Lino - Ituiutaba/MG

Pensando em ajudar a população de Manaus, uma
das mais afetadas pela Covid-19, a Copag em parceria com o Hemocentro, realizou uma campanha
de doação de sangue que visou estimular a população a fazer sua doação. A Copag auxiliou na campanha doando mil unidades de baralhos, a serem
entregues entre o período de 22/06 a 06/07 como
brinde para aqueles que contribuíssem. O incentivo também foi aplicado em São Paulo em parceria
com a Fundação Pró-sangue, que é um dos 5 maiores
bancos de sangue da América Latina. Ao todo foram
doadas 6 mil unidades de baralhos!

· Várias empresas do Pólo Industrial de Manaus/AM

Período de doação: abril a dezembro de 2020.
Conheça algumas das instituições e parceiros que
receberam doações:
· Apae - Uberlândia/MG
· Cotolengo - São Paulo/SP
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Informações Gerais

Distribuição de cargos por níveis

Distribuição de colaboradores por idade
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Informações Gerais

Gênero - nº de colaboradores

Distribuição por etnia por grupo de colaboradores

40,80%

59,20%
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Informações Gerais

Geração - nº de colaboradores
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