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VISÃO
Distribuir produtos de excelente qualidade, inovadores e de alta
tecnologia. Com organização empresarial, qualidade inigualável
no atendimento e profissionalismo, satisfaremos sempre os
nossos clientes.

VALORES E CRENÇAS
A satisfação do cliente está em primeiro lugar:
Qualidade no atendimento é nosso objetivo todos os dias;
Acreditamos que o profissionalismo vem do desenvolvimento
constante de todos nós;
Honestidade, ética, respeito às pessoas, respeito as regras e as
instituições se aplicam a todos;
Compromissos assumidos são para serem cumpridos;
O trabalho em equipe é mais importante: trabalhe pensando
“NÓS” e não “EU”;
Vender é conseqüência do nosso trabalho e não um objetivo a ser
atingido a qualquer custo.

MISSÃO
Nossa missão é sermos reconhecidos pelos nossos clientes e pelos
nossos fornecedores como a melhor empresa de distribuição de Abrasivos,
adesivos, fitas e Equipamnetos de Proteção Individual. Através da excelência
do nosso atendimento, atingiremos a rentabilidade que permitirá o nosso
desenvolvimento contínuo.
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Compromissos da Vemar Ética, Cidadania e Meio Ambiente.

• Respeitamos os direitos de nossos colaboradores e parceiros e não
admitimos nenhuma forma de exploração, discriminação e desrespeito em
nossas atividades.
• Apoiamos ações do terceiro setor e de interesse público,
especialmente as destinadas a promover ações de educação, saúde e
cidadania.
• Adotamos praticas ambientais sustentáveis e respeitando a legislação
ambiental vigente.
• Não usamos qualquer forma de artifício, imposição
constrangimento em nossos negócios e relacionamentos internos.

ou

• Fornecemos de modo claro e correto as informações que nossos
clientes e fornecedores necessitam para tomar decisões relativas à Vemar.
• Cumprimos as leis, as normas e os regulamentos vigentes no Brasil em
todas as instâncias.
• Adotamos práticas que excluem toda forma de pagamento ou
recebimento ilícito ou obtenção de vantagens pessoais ou privilégios, fraudes,
lavagem de dinheiro, potenciais conflitos de interesses, sonegação de impostos
etc.
• Garantimos uma administração Transparente, Honesta e Prudente.
Nosso trabalho é pela satisfação dos clientes, sempre salvaguardando preços
competitivos, diferenciais técnicos, logística ágil, relacionamentos comerciais
duradouros e éticos, é o nosso Norte.
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Relação entre Vemar e Colaboradores

• A Vemar busca oferecer um ambiente de trabalho onde todos os
colaboradores são tratados de maneira justa, sem discriminação. Decisões
sobre contratação, promoção, demissão, transferência, compensação e
treinamento devem ser tomadas com base em critérios relacionados ao
trabalho, como, por exemplo, formação, experiência, habilidades, desempenho
e liderança. Raça, cor, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual,
lugar de origem e deficiência não devem influenciar decisões de carreira.
• Adotamos políticas e práticas destinadas a prevenir e combater as
formas degradantes de trabalho (infantil, forçado, escravo, etc.).
• Respeitamos os direitos políticos e trabalhistas dos colaboradores,
incluindo o direito à negociação coletiva e à associação partidária e sindical.
• Os processos de gestão de pessoas (contratação, desligamento,
transferência, promoção, aumentos salariais por méritos, sanções disciplinares)
são realizados com respeito, transparência, imparcialidade e com base nos
preceitos da meritocracia.
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Relação entre Vemar, Clientes e Parceiros Comerciais

• A qualidade de nossos produtos e serviços deve respeitar os padrões
estabelecidos pela legislação e pelas normas setoriais.
• Respeitamos a liberdade de escolha de nossos clientes e
consumidores e lhes fornecemos de forma clara e correta as informações
necessárias para a tomada de decisões.
• Não usamos artifícios como vendas casadas e outras formas de
imposição ou constrangimentos na realização de negócios.
• Atendemos clientes e consumidores com acolhimento, profissionalismo
e agilidade, valorizando seus interesses, tempo, opiniões e sentimentos.
• Disponibilizamos canais de atendimento preparados para ouvi-los com
atenção e atender com prontidão suas solicitações, reclamações e sugestões
pertinentes.
• A Vemar não pratica dumping
• Manter em total sigilo as informações que obtiver do cliente em
decorrência do relacionamento de negócio.
• É proibido que qualquer colaborador ou representante comercial da
Vemar oferecer ou aceitar qualquer tipo de pagamento (propina), vantagens
(presentes, viagens e etc.), nas nossas relações comerciais.
• Politica de brindes e presentes. Todos os brindes distribuídos pela
Vemar são de baixo valor (caderno, caneta, calendário, pen drive, mochila
etc.), sempre com caráter promocional contendo a logomarca da empresa .
Brindes, presentes e patrocínios solicitados para a Vemar, para finalidade de
Zipas ou festa de fim de ano, devem ser solicitados via e-mail da empresa, com
a anuência e autorização da gerencia ou diretoria da empresa. As solicitações
serão avaliadas e respondidas de formalmente pela Vemar. Quando aceitas
serão entregues exclusivamente no endereço registrado da empresa.
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Meios de comunicação

Se qualquer das primícias acima acordadas, não seja respeitada entre
em contato e relate o ocorrido. Garantiremos a preservação dos seus dados de
forma anônima e tomaremos as medidas cabíveis, para extinção de qualquer
possível desvio de conduta.
Fone:

15 4009-8151

E-mail:

ouvidoria@vemarbrasil.com.br

Endereço: Av. Armando Pannunzio n. 680, Sorocaba SP,
CEP 18050-000 (aos cuidados de ouvidoria)

Jose Carlos Miguel
Sócio Fundador
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