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1. Palavra da Diretoria

melhorias tanto na gestão operacional e administrativa como em nossas práticas em governança 
corporativa.

Com melhores processos de trabalho implementados, políticas de gestão mais alinhadas e reforço 

agora o cumprimento de mais uma importante etapa em seu processo de aprimoramento: a reedição 
do Manual de Ética e Conduta.

Os temas Conduta e Ética estão em evidência no cenário atual. O Brasil passa pela maior crise 

nas organizações. Em agosto de 2013, o país teve sua Lei anticorrupção promulgada, tornando 
empresas e empregados responsáveis por ações lesivas à Administração Pública, o que décadas 
atrás poderia ser considerado inimaginável.

Nesse contexto, entendemos que a boa conduta é uma postura inegociável, que deve ser vivenciada 

que atuemos sempre de forma íntegra com todos os públicos de interesse, garantindo condições 
de segurança no trabalho, valorizando as competências individuais, estimulando o desenvolvimento 

equipe.

É fundamental que sejamos conscientes do nosso papel dentro deste cenário. Os princípios aqui 
estabelecidos devem ser obrigatoriamente conhecidos, praticados e compartilhados por todos 

Temos que estar orgulhosos em pertencer a uma empresa que trata com seriedade as boas práticas 

Este Manual não só evidencia e divulga os princípios que prezamos, mas, principalmente, ressalta 

empresarial passa por cada um de nós.

Por isso, dedique-se e faça uma Leitura minuciosa deste Manual. Consulte-o quantas vezes achar 
necessário e conheça todas as políticas e normas. Vamos em frente!

Diretoria SCHMERSAL, por Rogério Baldauf e Nilson Lara.
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2. Objetivo e Abrangência

Reconhecida mundialmente como uma das principais empresas do setor de dispositivos de segurança, 

presente Manual de Ética e Conduta como um dos instrumentos fundamentais de aprimoramento de 
suas práticas de governança corporativa, pelo estabelecimento dos princípios e limites éticos de sua 
atuação em busca constante de geração de valor e de excelência de suas operações.

pela legislação em vigor e pelos compromissos assumidos com seus públicos de interesse, cumprindo 

• Garantir elevado grau de exigência ética.
• Minimizar riscos de ocorrência de desvio de condutas.
• 

se dá através de compromissos de longo prazo, ações de curto prazo e gestão dos riscos a que os 
negócios estão expostos.
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3. Aplicação

Este Manual e todos os seus princípios e diretrizes se aplicam a todos os diretores, empregados 
diretos e indiretos, independentemente de seus cargos, entes públicos, prestadores de serviços, 
parceiros comerciais, bem como vendedores, representantes comerciais e quaisquer outras pessoas 

Neste material são fornecidas orientações claras e não negociáveis, mesmo que não sejam atendidas 
todas as possibilidades inerentes ao desenvolvimento dos negócios. Clientes, fornecedores, 

com seus valores. Empregados de empresas prestadoras de serviço devem receber orientações 

Este Manual pressupõe seu total cumprimento e de todas as leis brasileiras, internacionais e 

normativos voltados ao combate à corrupção e demais atos lesivos à Administração Pública nacional, 
internacional e transnacional, incluindo, mas sem se limitar a tanto, as normas a seguir elencadas:

I. A Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira,  
devidamente regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420/2015.

II. As Portarias de nº 909 e 910/2015, elaboradas pela Controladoria Geral da União, que 
versam, respectivamente, sobre a avaliação dos programas de integridade e sobre os procedimentos  
necessários para apuração da responsabilidade administrativa da pessoa jurídica e para a  
celebração do acordo de leniência previstos pela Lei nº 12.846/2013.

III. A Instrução Normativa nº 01/2015, também elaborada pela Controladoria Geral da União que
estabeleceu a metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos  

 
Instrução Normativa nº 02/2015 que regulamentou o registro de informações no Cadastro Nacional  
de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP.

IV. A Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, bem como  
outras normas de licitações e contratos da Administração Pública, inclusive no tocante ao Regime  
Diferenciado de Contratações Públicas RDC, instituído pela Lei nº 12.462/2011.

V. O Decreto Lei nº 2.848/1940 Manual Penal, especialmente quanto aos capítulos I, II e II. A, que
dispõem sobre os Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral,  
Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral e Crimes Praticados por Particular  
contra a Administração Pública Estrangeira.
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VI. A Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego  
ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional decorrente da prática de atos  
de improbidade.

VII. A Lei nº 9.504/1997, Lei Eleitoral, alterada pelas leis nº 9.840/1999, nº 10.408/2002,
   nº 10.740/2003 e nº 11.300/2006, que estabelece normas para as eleições.

VIII.  A Lei Complementar nº 64/1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
nº 135/2010, que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de 
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.

IX. A Lei nº 9.613/1998, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.683/2012, que estabelece
procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e  
valores.

X. Lei contra Práticas de Corrupção Estrangeira dos Estados Unidos (“FCPA” na sigla em inglês), a  
Lei contra Subornos do Reino Unido de 2010 (“UKBA”, na sigla em inglês).

XI. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados
  da União Europeia (GDPR).

no Pacto Global da Organização das Nações Unidas, bem como aos ditames e valores pactuados 
internacionalmente pelo Brasil no combate à corrupção e aos demais atos lesivos à Administração 
Pública, listados a seguir:
 
I. A Convenção da ONU Contra a Corrupção.
II. A Convenção Interamericana Contra a Corrupção da OEA.
III. A Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros  
     em Transações Comerciais Internacionais.
IV. A Convenção das Nações Unidas contra a Delinquência Organizada Transnacional.
V. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida).

praticar nenhuma conduta contrária a esse Manual, devendo, nesses casos, reportar a situação ao 
Comitê de Ouvidoria ou acessar o Canal de Ouvidoria. Não serão toleradas represálias àqueles que 
reportarem de boa-fé atos ocorridos.
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comercias devem observar as mesmas leis, regulamentações, normas e práticas éticas de negócios. 

Esta Política não tem como objetivo fornecer respostas a todas as questões e considerações relativas 
a práticas comerciais ou ilegais, em especial à corrupção e lesão à Administração Pública, e às 

do Compliance e servem de direcionamento para a adoção de posturas e comportamentos.

Portanto, sempre que houver dúvidas sobre a aplicação da Política ou sobre a adequação de 
qualquer conduta, o empregado deverá submetê-las ao Comitê de Ouvidoria por intermédio dos 
meios disponíveis ou poderá acessar o canal de denúncia, se entender que é o caso.

Espera-se que os administradores, empregados, terceiros e todos os demais parceiros de negócios 

reportando qualquer indício de práticas antiéticas ou ilegais, em especial de corrupção ou de atos 
lesivos à Administração Pública imediatamente ao Comitê de Ouvidoria.
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4. Propósito Schmersal

9

Nosso negócio vai além de desenvolver soluções para a indústria. Nosso propósito é contribuir para 
um futuro mais seguro, deixando um legado de ética, responsabilidade social e sustentabilidade para 
as futuras gerações.

4.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES

MISSÃO: Por que existimos?

garantem a proteção das pessoas e do processo produtivo.

Schmersal, aprimorando continuamente nossos processos por meio de tecnologia e experiência de 
mercado.

VISÃO: O que queremos ser?

Que o grupo Schmersal seja reconhecido com um líder global inovador em tecnologia de segurança, 
serviços de engenharia e em soluções, alcançando o nível mais elevado de satisfação dos clientes.

VALORES: O que é importante para nós?

1. Segurança em 1º lugar: Melhoramos a vida das pessoas contribuindo para um ambiente de 
trabalho mais seguro em qualquer área de negócio.

2. Valorizar as pessoas: Proporcionamos um local de trabalho seguro e tratamos todas as pessoas 

3. Trabalhar como um time global: Nós conectamos, envolvemos e capacitamos os colaboradores 

4. Agir de forma correta:  Somos responsáveis e agimos com integridade, honestidade, transparência 

uma empresa familiar.

5. Cuidar do nosso planeta: Trabalhamos de forma ativa e sustentável para reduzir o impacto de 
nossa atividade no meio ambiente.

6. Buscar a excelência e ser orientado para soluções: Como parte de uma equipe global, nos 
responsabilizamos por nossas tarefas. Buscamos inovação e excelência em nós mesmos, nos 
nossos processos, produtos e serviços. Estamos sempre orientados para entregar a melhor 
solução e o maior valor possível ao cliente.

7. Praticar nossa responsabilidade social: Construímos um ambiente de solidariedade e respeito, 
contribuindo com dedicação pessoal e investimentos para o desenvolvimento sustentável da 
sociedade.
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5. Diretrizes de Relacionamento

5.1 CONFORMIDADE ÀS LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS

Agir de forma responsável em todos os aspectos de seus negócios é princípio fundamental e 

Desconhecer uma obrigação legal ou normativa não é considerado argumento plausível e que possa 
ser usado em defesa de possíveis consequências de desvios de conduta praticados.

5.2 SAÚDE E SEGURANÇA

tendo como prioridade a saúde e segurança de seus empregados no ambiente de trabalho.

Atitudes proativas dos empregados na observação e informação de qualquer tipo de situação 
que implique riscos de saúde e segurança no ambiente de trabalho são estimuladas pela ACE 

doença ou ocorrências que afetem a saúde, a integridade física ou que ameacem as condições 
pessoais e coletivas de saúde e segurança.

São realizados constantes treinamentos para que os empregados dominem suas rotinas, 
familiarizando-se com políticas, procedimentos e práticas de saúde e segurança. O objetivo é que 
todos possam trabalhar cumprindo rigorosamente as instruções transmitidas.

visitantes devem cumprir todos os procedimentos de saúde e segurança estabelecidos pela ACE 
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5.3 USO DE ÁLCOOL, DROGAS E PORTE DE ARMAS

O empregado é responsável por garantir que está em boas condições físicas e psicológicas para o 
exercício de suas atividades, sendo proibido trabalhar sob efeito do uso de álcool, medicamentos 

conforme previsto em lei.

5.4 EMPREGADOS

mútuo entre as pessoas e a diversidade nas relações de trabalho.

Temos como princípio respeitar a honra, a boa conduta e a integridade física de todas as pessoas 
com quem mantemos relacionamento, sendo proibidos: assédio moral ou sexual; atitudes 
preconceituosas, humilhantes, ameaçadoras ou intimidadoras baseadas em, mas não limitadas a, 

mental; e atitudes que levem à deterioração das condições de trabalho.

Algumas posições, como cargos de alta administração, membros de conselhos (quando e se instituído 
por conveniência da empresa) e gerentes, além de se submeter ao processo de recrutamento 

due diligence para 

tais atos. 
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clientes, parceiros ou fornecedores que empreguem pessoas nessas condições.

contratação especial de “aprendiz”, seguindo a legislação aplicável.

que sejam lesivos à empresa. Eventuais prejuízos causados por responsabilidade exclusiva dos 

5.6 CONTRATAÇÃO E PROMOÇÃO DE EMPREGADOS

orientação sexual, relacionamentos, troca de favores, estado civil ou nenhuma outra motivação que 

empregados de alto desempenho, cuja avaliação utilize exclusivamente critérios objetivos e técnicos, 
e não pessoais ou subjetivos.
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5.7 CORRUPÇÃO

suborno ou pagamento de propina, envolvendo pessoas e empresas públicas ou privadas, direta ou 
indiretamente, como meio de obter ou manter negócios, benefícios ou quaisquer tipos de vantagens 
ou favorecimentos pessoais ou interpessoais.

Os empregados e parceiros estão proibidos de oferecer, direta ou indiretamente, às autoridades 
ou servidores públicos, pagamentos, presentes, materiais de construção, empréstimos de equi pamentos, 
prestação de serviços ou quaisquer formas de benefício que, por sua habitualidade, valor ou 
motivação, possam ser entendidos como propina ou suborno.

Esclarecemos o que é propina e suborno: Propina envolve dinheiro. Suborno envolve obtenção de 
vantagens pessoais, incluindo recebimentos em espécie e dinheiro.

A lei Anticorrupção, de 1° de agosto de 2013, prevê punição às empresas e pessoas físicas por atos 
de corrupção contra a Administração Pública, abrangendo ambas as situações, suborno ou propina.

Essas situações estão sujeitas a medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador por justa causa e extinção de contratos/relações comerciais com parceiros.

5.8 OFERTA OU RECEBIMENTO DE BRINDES

presentes ou concessão de favores a agentes públicos ou privados.
 
Tanto o recebimento quanto a oferta de brindes ou presentes devem se limitar a peças destinadas 

casos em que o material promova a discussão técnica ou de aspectos diretamente relacionados à 

estabelecidas, todos os envolvidos estarão expostos a medidas disciplinares.
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Essas ocasiões não podem interferir de nenhuma forma em decisões relacionadas a negócios com 

com imparcialidade.

Deverá, ainda, ser observado:

•  
 ou indiretamente, nenhum benefício em favor próprio ou de quem quer que seja, que possa  
  representar relacionamento impróprio.

• Não aceitar dinheiro, presentes ou vantagem, material ou não, em favor próprio ou de terceiros.  
 

   de referência de R$ 100,00). Eventualmente, brindes que superem o valor de referência poderão  
 
 

   tal brinde.

• Não pagar nem receber propinas, assim como não se envolver ou tolerar ato de corrupção  
   sob nenhuma hipótese.

• Não conceder benefícios de nenhum tipo que pressuponham uma contrapartida tais como:  
   dinheiro, benefícios de qualquer tipo que sejam proibidos por lei benefícios de qualquer natureza  
   sexual ou semelhante, benefícios de qualquer tipo a funcionários públicos ou com cargos eletivos. 

 
   institucionais da empresa.

  

PRESENTES A AGENTES PÚBLICOS E PARTIDOS POLÍTICOS

É proibido a todos os empregados e terceiros agindo em nome da empresa a doação e oferecimento 
de hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos e a qualquer título político.
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5.9 CONFLITO DE INTERESSE

prejuízos e danos.

obrigação se declarar impedido de participar do assunto que está sendo tratado ou do processo em 
curso. Deve haver comunicação ao superior hierárquico.

•  
  no parceiro para ter acesso a informações privilegiadas e utilizá-las em benefício próprio, de seus  

•

• Prestar serviços, possuir empresa prestadora de serviços e/ou que concorra, remunerados ou não,  
  para um cliente, fornecedor, concorrente ou instituição que não seja consistente com os interesses  

•  
  na venda ou compra de produtos ou na contratação de serviços.

•  

•  

por empregados ou demais partes relacionadas, devem ser imediatamente comunicadas ao comitê 

cada caso.
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5.10 LICITAÇÕES E CONTRATOS COM A Administração Pública

nome da empresa estão proibidos de:

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo  
  de procedimento licitatório público.

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer 
  tipo.

• Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.

• Criar de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato 
  administrativo.

•  
   contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da  
   licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.

•  
  pública.

5.11 SUBORNO

nem conduta que possa criar a impressão de improbidade.

Todos os empregados e terceiros agindo em nome da empresa estão proibidos de prometer, oferecer 
ou dar, incentivar, aprovar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público nacional ou 

Também é proibido incentivar, encobrir e cooperar com atos de suborno.
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5.12 OBTENÇÃO DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES

Todos os empregados e terceiros agindo em nome da empresa estão proibidos de oferecer 
vantagens indevidas a agentes públicos, ou mesmo atender a solicitações desses agentes,  

É recomendável que, em caso de negociação com o Poder Público, o colaborador ou  
representante da empresa esteja acompanhado de outro colaborador, exceto para encontros  
orientativos ou informativos.

5.13 CONTATO COM AGENTE PÚBLICO AO SUBMETER-SE À FISCALIZAÇÃO

Todos os empregados e terceiros agindo em nome da empresa estão proibidos de:

•
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5.14 CONTRATAÇÃO DE AGENTE OU EX-AGENTE PÚBLICO

evitar qualquer entendimento de favorecimento ou vantagem indevida.

5.15 REUNIÕES OU ENCONTROS COM SERVIDORES OU EMPREGADOS 
PÚBLICOS

É proibido a todos os Diretores, empregados e terceiros agindo em nome da empresa:

• Promover ou participar de reuniões ou encontros em locais particulares não condizentes com os  

•  
  públicas. Caso haja qualquer tipo de grau de parentesco com pessoa com poder de decisão na  
 empresa, deve ser anunciado ao comitê de ouvidoria e passar as tratativas a outro  
   membro da empresa sem que haja interferência do primeiro.

 
(dispõe sobre as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na  
Administração Pública Federal direta, nas autarquias e fundações públicas federais).

5.16 TRANSPARÊNCIA NOS CONTROLES CONTÁBEIS

Todos os registros contábeis devem estar suportados por documentos comprobatórios, cumprindo 
os princípios de contabilidade e em conformidade com as leis aplicáveis.

são conhecidas como “Lavagem de Dinheiro”. Os empregados que tiverem conhecimento ou 
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tomadas as medidas cabíveis.
 

5.17 CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

cotação de preço e avaliação de qualidade, não sendo admitida nenhuma violação legal, devendo 
estar formalizada através de contrato.

Eventual contratação de terceiros por recomendação de agente público deve seguir as diretrizes do 
parágrafo anterior, ser conduzida de forma transparente, ser autorizada pela comissão de ouvidoria 
e ter sua documentação suporte disponível para eventuais auditorias.

Os terceiros contratados não devem estar inscritos no “Cadastro Nacional de Empresas Declaradas 
Inidôneas e Suspensas” (CEIS), no “Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP) nem no 
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, bem como não podem ser Pessoas 
Politicamente Expostas (PEP).

ou outras questões comerciais relacionadas, tomando toda a cautela necessária para tanto, em 
due diligence da autoridade pública, avaliar 

questões de suportar custos de transporte, estadia e alimentação, bem como manter a contabilidade 
e prestação de contas de tais pagamentos e, quando for necessário, entrar em contato com 
departamento de Compliance do terceiro para alinharem todos os pontos éticos.

Dentre os procedimentos de due diligence, estarão presentes, mas não se limitando a, as seguintes 
pesquisas:

• Natureza jurídica    [ ] limitada       [  ] empresário       [  ] sociedade anônima      [  ] pessoa física
• Inscrição estadual
• Comprovante de inscrição e de situação cadastral da receita federal do Brasil
• Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união
• Regularidade das contribuições previdenciárias (INSS)
• Situação de regularidade do empregador (CRF – CEF)
• Sintegra
• Portal da Transparência (CEIS, CNEP, CNEP, CNEP, CEPIM e CEAF) 
• CGU.gov (consulta de processos administrativos)
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• MPF (consulta de procedimentos)
• TCU (certidão de licitantes inidôneos)
• CNJ (Improbidade administrativa)
• PGR (processos administrativos PF/PJ)
• MTE (trabalho escravo) 
• IBAMA (regularidade da empresa)
• Contrato social, estatuto social, atas de eleição de diretoria e procurações
• Situação legal (órgãos do judiciário)
   

5.18 DENÚNCIAS

Os empregados e qualquer parceiro que tiver conhecimento ou suspeitarem de tais atividades de 

medidas cabíveis, de acordo com as disposições contidas neste Manual, na Sessão CANAL DE 
OUVIDORIA.

5.19 DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES

Eventuais irregularidades detectadas serão prontamente interrompidas e serão acionados os 
seguintes eventos por parte do responsável pelo programa de integridade:

• Acionamento do Comitê de Ouvidoria.

• Investigação da extensão da irregularidade.

• Reformulação ou criação de procedimentos para mitigar uma nova ocorrência.

• Determinação e aplicação de medidas disciplinares, quando for o caso.

• Encaminhar dados e fatos para autoridades competentes, quando evidenciado elementos  
  substanciais de conduta e comportamento antiético para que possam tomar as medidas  
  necessárias.
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5.20 MEDIDAS DISCIPLINARES

Os relatos de desvio de conduta serão analisados pelo comitê de Ouvidoria para a condução e 
apuração da informação, bem como se necessário, a obtenção de um parecer jurídico, suportando a 

sanções contratuais aos terceiros.

comportamento passível de aplicação de medidas disciplinares ou legais. Após a devida orientação, 
reincidências, que incluem o descumprimento de planos de ação tratados em processos de auditoria, 
também são sujeitas a medidas disciplinares.

De acordo com a gravidade dos acontecimentos, ocorrerão os seguintes tipos de penalidades:

1. Advertência verbal.
2. Advertência por escrito.
3. Suspensão por 1 dia.
4. Suspensão por mais de 2 dias, de acordo com a gravidade da falta cometida.
5. Rescisão de contrato de trabalho por justa causa.
6. Autuação para pagamento de indenizações.

A aplicação das penalidades acima obedecerá ao critério previsto na CLT (Consolidação das Lei nºs 
do Trabalho), e em outras disposições legais, devendo ser feita tão logo seja possível, e de maneira 
breve. As sanções devem ser objetivas, justas, razoáveis e proporcionais à falta cometida. Faltas 
semelhantes devem receber sanções semelhantes.

empregados. Quando necessário, consultará a área Jurídica para orientação.

todo e qualquer desvio de conduta junto à Administração Pública e/ou privada, em especial, por parte 
de seus membros da alta direção, comitês, conselhos, colaboradores em qualquer nível hierárquico 

suportarem as sansões citadas anteriormente.
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5.21 AÇÕES COLETIVAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

livre de atos antiéticos, mas também para disseminar essa cultura na comunidade que está inserida. 

medidas promovidas pela ALLIANCE FOR INTEGRITY.

5.22 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

relacionadas se associarem politicamente e de participarem de atividades políticas, mas tal decisão 

participação deve ocorrer em seu tempo livre, às suas custas e sem nenhuma vinculação com a 

As opiniões e atividades políticas devem se manter separadas das atividades de trabalho. A medida 

em caráter pessoal do empregado.

não são autorizadas nem toleradas.

5.23 PALESTRAS E APRESENTAÇÕES EXTERNAS

O empregado que, por ventura, for convidado para participar como expositor ou palestrante em 

nesse evento e, eventualmente, orientar quanto aos limites da participação.

Na participação em palestras, seminários ou quaisquer outros tipos de eventos, o sigilo de informações 
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5.24 PARENTESCO

Para aplicação das disposições deste Manual, consideram-se familiares os membros das famílias 

em atividades que possam afetar a independência das funções.

Durante processo seletivo, caso não haja relação de subordinação, é dever do empregado informar a 

em critérios meramente técnicos (sem nenhum favorecimento), sejam avaliadas as competências 
técnicas do candidato.

Sabemos que o modo como realizamos nossas tarefas, honramos compromissos e nos comportamos 
revela o valor que atribuímos aos outros e a nós mesmos, pois nossos hábitos e atitudes tanto 

ambientes motivadores e que estimulem a cooperação: essa é a melhor forma de protegermos 
nossa dignidade pessoal.

Conduta pessoal

• Cumpra sempre as normas e políticas, os processos e procedimentos estabelecidos. Só faça aquilo  
  que tem certeza que pode fazer; na dúvida, busque orientação com seu gestor imediato ou área de  
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• Cultive a cordialidade nos relacionamentos e procure resolver os desentendimentos ou mal- 
   entendidos com cuidado, respeito e acolhimento.

• Pratique o diálogo e não a imposição de um ponto de vista; ouça com atenção e respeite a opinião  
  alheia, ainda que você discorde dela.

• Ajude os colegas a realizar um bom trabalho e oriente com paciência e interesse aqueles que o  
  procuram.

• Jamais induza alguém a erro ou cause-lhe prejuízo.

• Dê o devido crédito às ideias e realizações dos colegas e não apresente ideias, opiniões e  
 

   colaboradores.

•  
  parentes, amigos ou terceiros.

• Não discrimine alguém por sua etnia, gênero ou por suas preferências políticas, sexuais, religiosas,  

• Não adote condutas ofensivas, sejam verbais, físicas ou gestuais.

• Não reproduza boatos e maledicências.

• Se errar, não oculte o fato; seja transparente e verdadeiro e esforce-se para mitigar suas  
  consequências e aprender com os erros.

• Participe com pontualidade e dedicação das ações de educação e treinamento oferecidas pela ACE  

• Cuide das instalações, recursos, equipamentos e materiais de trabalho e somente os utilize para  
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• Adote os preceitos do consumo consciente: não desperdice água, energia, papel, objetos de  
   plástico, materiais de escritório etc. e pratique a coleta seletiva.

• 

• Apresente-se no ambiente de trabalho em pleno estado de normalidade (sem embriaguez, uso de  
 

   gravemente a vida de seus usuários, perturbar o ambiente de trabalho e poder causar situações  
   de risco para os demais.

• Zele pela aparência pessoal. Vista-se adequadamente à função desempenhada.

•  
  em redes sociais.

•  
  a empresa e com este Manual de Ética e Conduta.

•  

•  
 ou criminosos (corrupção, propina, lavagem de dinheiro, fraude etc.). Para tanto, entre outras  

 
  e à legislação aplicável, especialmente a Lei nº nº 12.846/13 (Lei nº Anticorrupção).

• 

• 

• No relacionamento com clientes, fornecedores e demais públicos, procure os canais competentes  

• Peça orientação ao seu gestor imediato e à área de comunicação corporativa antes de participar de  
 

  sem autorização prévia.
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•  

Conduta pública

seus empregados se relacionam com os públicos de seu interesse.

Dessa forma, o empregado deve ser criterioso com sua conduta em ambientes públicos, sendo 

Não é tolerada a participação de empregados em ações que envolvam fraude, roubo, apropriação 
indevida ou quaisquer outras atividades ilícitas, ainda que em sua vida privada.

5.26 REGISTROS, INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS

gerar informações de forma íntegra, verdadeira e compreensível. Assim deve ser com informações 

Consideramos que todos os empregados são responsáveis pela adequação das informações que 
gera através de relatórios ou registros.
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5.27 AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Em relação às solicitações de informações e documentos pela auditoria externa (contábil), pela 

célere e completa. Nos casos de informações restritas ou sigilosas, deve-se obter autorização do 
superior hierárquico.

contábeis geralmente aceitos e outros critérios, tais como exigências legislativas setoriais ou locais.
 

IFRS.

5.28 NORMAS DE CONDUTA E DISCIPLINA

que adotem a postura de reconhecê-los e não repeti-los, independentemente de posição hierárquica. 
Erros cometidos de maneira eventual no decorrer normal dos negócios e que ocorram na tentativa 

como oportunidades de aprendizado.

Considerar novas ideias, opiniões distintas, questionamentos e argumentações que representem 
possibilidades de melhorias das atuais condições e procedimentos de trabalho é um comportamento 

Valoriza-se também a sinergia entre áreas, a cooperação entre os empregados de todas as unidades 
e o compartilhamento como forma de aprendizado e disseminação das melhores práticas.
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É dever de todos os empregados:

• Dividir responsabilidades com os níveis hierárquicos apropriados, envolvendo mais pessoas no  
  processo decisório, evitando que a ação seja realizada de forma unilateral.

• Tomar atitudes que demonstrem o compromisso assumido no contrato individual de trabalho, com  

• Zelar pela ordem e asseio do local de trabalho.

•  

•  

•

•  
   imperícia ou imprudência).

É vedado ao empregado:

• Ausentar-se do local de trabalho durante o expediente, mesmo que de forma breve, sem  
   comunicação prévia ao seu gestor imediato.

• Promover assédio moral, algazarras, brincadeiras desmedidas e vexatórias, discussões e agressões.

• Usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e respeito.

• Fomentar comentários maldosos que comprometam ou prejudiquem, de alguma forma, a imagem  

•
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• Propagar ou incitar a insubordinação a superiores hierárquicos.

•

• Elaborar ou participar de sorteios, rifas de solidariedades, abaixo-assinados, entre outros, sem  
   expressa autorização do superior hierárquico nas dependências da empresa.

• Portar armas de fogo nas dependências da empresa.

•  
  operacionais, restrita aos empregados cujo uso seja previsto na função) nas dependências da  
   empresa.

•  

• Praticar jogos de azar que envolvam apostas em dinheiro nas dependências da empresa.

• Praticar quaisquer atos de suborno, antiéticos e de corrupção nas dependências da empresa.

 

5.29 COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

É de responsabilidade da área de Marketing a comunicação desses temas. É de responsabilidade 

controle do treinamento on-line (ou presencial, se necessário). É de responsabilidade de todos os 
gestores de pessoas, a conclusão do treinamento Íntegrus, no formato on-line (ou presencial, se 
necessário) dos seus respectivos colaboradores.

todos os anos, durante a reunião de estratégia ou sempre que necessário.

gerações e, para isso, busca engajamento e alinhamento, por meio dos seus colaboradores, para 
ações de cunho social, moral e de sustentabilidade.
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relacionamentos da empresa, a saber: com o poder público, a sociedade, os clientes, os colaboradores, 
os sindicatos, os parceiros, os fornecedores, os prestadores de serviços, a comunidade e os 
concorrentes.

O Manual de Ética e Conduta está disponível para consulta aberta no site da empresa (www.
), na Intranet e no sistema 

de gestão integrada (Integra). Por meio desse sistema, todos os usuários são informados 

não possuem acesso ao sistema. 

Além disso, cada colaborador da empresa possui um exemplar físico e todos os recém-contratados 
recebem um exemplar no momento da contratação.

Visando facilitar o acesso de todos os colaboradores aos temas que envolvem este Manual, a 

aprovar e divulgar, através dos diversos canais de comunicações da empresa, informações sobre os 
respectivos temas.

Com o objetivo de reforçar o entendimento de todos os colaboradores da empresa a respeito do 
Manual de Ética, Missão, Visão, Valores e Propósito, são promovidas diversas ações, a saber:

• Cartilha de Integração: documento de integração que apresenta, entre outros assuntos, a missão,  
a visão e os valores da empresa.

• Manual de Ética e Conduta: documento já descrito acima e disponibilizado para todos os  
colaboradores e interessados.

• Integração em sala: realizada logo após as admissões de cada novo colaborador. Esta ação, com  
 

cinco  temas. Esta ação é registrada através lista de presença.

• Capacitação anual: realizada uma vez por ano, esta ação, com duração de aproximadamente 1 hora,  
re lem bra o conceito e promove simulações de situações hipotéticas sobre os quatro temas, visando  
facilitar a compreensão e, de forma objetiva, a retenção de seus conteúdos. Esta ação é registrada  
pela respectiva plataforma on-line.

• Terceirizados dentro da empresa: participam da integração e da capacitação anual.

• Visitantes, fornecedores, prestadores de serviços e clientes: assistem o vídeo de integração à  
Segurança e ao Código de Ética e Responsabilidade Social e assinam declaração de ciência na  
portaria.

• Visitantes, fornecedores, prestadores de serviços e clientes: assistem ao vídeo de integração à  
Segurança e ao Manual de Ética e assinam declaração de ciência na portaria.
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6. Fornecedores e Parceiros Comerciais

A aplicação das normas deste Manual de Conduta e Ética é obrigatória em toda e qualquer negociação 
e deve ser considerada como condição para efetivação de negócios.

Todos os termos presentes neste instrumento são diretamente proporcionais e obrigatórios a todas 

cumprir rigorosamente seu conteúdo.
 

de serviços relacionados às suas atividades produtivas, que atuem com pleno respeito ao patrimônio 
alheio, adotando procedimentos rigorosos de segurança que evitem prejuízos de qualquer monta. A 
reincidência de prejuízos causados poderá motivar demissões ou interrupção de terceirizações por 
justa causa.

de maneira rigorosa com o atendimento às Leis trabalhistas, à Lei anticorrupção e aos direitos 
econômicos, sociais, ambientais, éticos e humanos, bem como às cláusulas contratuais de 
instrumentos mantidos entre as Partes.

O não atendimento à essas disposições incorrerão na interrupção do relacionamento entre as partes 
envolvidas.

O processo de seleção de fornecedores, parceiros e prestadores de serviços será norteado por 
critérios transparentes e objetivos, incluindo, mas não se limitando a, reputação, capacitação técnica, 

Em processos de contratação, fornecedores e parceiros comerciais poderão ter acesso a informações 

divulgá-las a qualquer tempo a terceiros sem prévia e expressa autorização.

Da mesma, exigimos agir de forma honesta e correta, pois faz parte dos valores e da ética, ora pilares 

essencial em qualquer parceria. Por isso, solicitamos aos fornecedores e parceiros comerciais:

•  Atuar de forma positiva com objetividade, honestidade, dignidade, respeito, transparência, lealdade,  
   cortesia, respeito mútuo e colaboração
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•  
 

•  
  de contratos e aditivos, bem como na administração dos contratos vigentes, evitando práticas que  
  não colaborem com o bom andamento desses processos.

•  

• Buscar formalizar a comunicação de informações importantes sempre por meio escrito.

Contratos e normas da ACE SCHMERSAL

Fornecedores e Parceiros deverão cumprir as obrigações contratuais estabelecidas entre as partes, 
e respeitar este Manual durante todo o período contratual.

Leis Anticorrupção e Antissuborno

Fornecedores e parceiros deverão agir em estrita conformidade com todas as Leis aplicáveis, 
inclusive as Leis antissuborno e anticorrupção.

Ética nas relações comerciais

A Ética orienta nosso comportamento como organização. Dessa maneira, reservamos o direito de 
selecionar nossos fornecedores e parceiros considerando seu histórico de relacionamento com a 

se limitando a:

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Tribunal de Contas da União), disponível em http://
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis 

Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (Tribunal de Contas da União), 
disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/cepim 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível em http://www.portaltransparencia.gov.
br/cnep 
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situação crítica de inadimplência no mercado, conforme indicação de agências de risco, tal como 
Serasa entre outros.

temas que o fornecedor/parceiro se comprometerá neste Manual.

Corrupção e fraudes

Repudiamos veementemente o uso de práticas fraudulentas, ou de qualquer tipo de corrupção em 
nosso ambiente de negócios. Dessa forma, são condutas intoleráveis aos nossos fornecedores e 
parceiros, e passíveis das medidas legais e contratuais cabíveis:

• Ofertar, pagar, prometer, transferir ou autorizar pagamentos em dinheiro ou algo de valor (qualquer  
  ato que possa gerar um benefício ou vantagem comercial ao receptor), direta ou indiretamente  

• 

• Ocultar acidentes.

•  
   contrabando, suborno, entre outros.

• Tolerar ou participar de qualquer forma de corrupção ou suborno, incluindo pagamentos ou  
  outra forma de conferir benefícios.

•  
   neste documento.

• Ofertar 

 
referência R$100,00), nos termos deste Manual.

•  
  da empresa.

•  
  do trabalho.
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Qualquer tipo de relação particular, de caráter habitual, entre fornecedores/parceiros e empregados 

Abuso de poder / Assédio

Não compactuamos com práticas comerciais coercitivas para obter vantagem nem com nenhum tipo 
de assédio (moral, sexual, racial, político, religioso etc.).

Concorrência desleal

Não serão aceitos atos de espionagem empresarial, nem outra prática que não seja a da concorrência 
leal.

próprio ou de terceiros.

tornado de conhecimentos público, tais como informações aos negócios, fabricação, pesquisa e 
desenvolvimento aos quais tenham tido acesso.

Saúde e segurança no trabalho

produtiva. Dessa forma, convocamos nossos fornecedores e parceiros comerciais a também 
assumir esse compromisso e, juntos, alcançarmos a excelência em práticas e resultados em saúde 
e segurança.

e cumprir nossas normas de segurança, bem como todos os requisitos da legislação trabalhista e 
previdenciária, acordos e convenções coletivas de trabalho.
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Conduta dos fornecedores e parceiros comerciais

fora dela, devem observar nossos valores e regras de conduta contidos neste Manual e em nosso 
Relatório de Responsabilidade Socioambiental, disponível em:

https://www.schmersal.com.br/empresa/brasil/relatorio-socioambiental-e-doacoes/

Direitos humanos

todas as regiões onde está inserida ou representada, o que também está declarado em nosso 
Manual. Nesse sentido, busca estabelecer relação comercial com fornecedores e parceiros que 
compartilhem dos nossos princípios e valores e que respeitem os direitos humanos.

Condições de trabalho

Todos os fornecedores e parceiros devem proporcionar condições dignas de trabalho a seus 
empregados. A carga horária, remuneração, benefícios, requisitos de saúde e segurança devem 
respeitar a legislação trabalhista do país.

Diversidade

Todos os fornecedores e parceiros devem respeitar e valorizar as diferenças entre gênero, origem, 
etnia, orientação sexual, crença, práticas religiosas, convicção política, ideológica, classe social, 

Todos os fornecedores e parceiros devem oferecer igualdade de oportunidade de emprego, incluindo, 

melhoria das instalações e dos equipamentos (acessibilidade, comunicação adequada, entre outros).
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Trabalho infantil e escravo, ou análogo ao escravo, e Prevenção à exploração sexual infantil

Todos os fornecedores e parceiros não devem tolerar o trabalho infantil, cuja idade caracteriza-se 
menor do que a mínima prevista em Lei, e devem proibir e repudiar o uso de crianças e adolescentes 

A evidência de qualquer dessas práticas aqui relacionadas gerará sanção comercial pela ACE 

à exploração das condições de trabalho ilegais e irregulares aqui citadas.

Empresas fornecedoras/distribuidoras/fabricantes de produtos eletrônicos ou qualquer outro 

fabricação ou distribuição de seus produtos, devem garantir que a sua origem é legal e não advém 

Meio ambiente

fundamental para a sustentabilidade de seus negócios a qualidade ambiental de suas atividades, 

ambiental vigente. Nesse sentido, os fornecedores e parceiros devem:

• Usar de forma responsável os recursos e dispor de forma apropriada os resíduos gerados,  
  contribuindo para a preservação do meio ambiente.

• Comprometer-se com a preservação do meio ambiente e agir com responsabilidade social e  
  respeito à dignidade humana.

• s situações de risco decorrentes do fornecimento de 
produtos e prestação de serviços.

Relações Comunitárias

Incentivamos os fornecedores e parceiros a estabelecer diálogo permanente com as comunidades 
locais, com base em agenda comum positiva, de longo prazo, voltada para o desenvolvimento local 
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Ouvidoria

ferramenta de comunicação proativa, transparente, independente, imparcial e anônima para o reporte 
de violações ou suspeita de descumprimento de qualquer um dos pontos descritos neste Manual. 

ou impropriedades contábeis ou quaisquer outras questões de natureza contábil, assuntos de 
auditoria e aqueles relacionados a controles internos, normas, políticas, ética, direitos humanos e 
meio ambiente, ou não tenha seu problema solucionado pelos canais de atendimento da empresa, 
deve fazer uma denúncia.

Nenhuma retaliação ao colaborador ou ao fornecedor será feita por se reportar em boa-fé. 

O canal formal de denúncia está disponível em http://ouvidoria.schmersal.com.br ou no e-mail 
ouvidoria@schmersal.com.br.

Incentivamos e apoiamos fortemente a todos nossos colaboradores e parceiros que usem da 
ferramenta e canal de Ouvidoria para tratar de assuntos relativos aos temas relacionados neste 
Manual.

Manual e deverá ser consultado e seguido por todos.

Disposições complementares

O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste Manual poderá implicar na 
adoção de medidas disciplinares, desde o bloqueio do fornecedor para novas aquisições até o 
encerramento dos contratos vigentes, de acordo com as n
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7. Clientes

Os requisitos e as expectativas dos clientes são importantes para a sustentabilidade dos negócios 

com o que for estabelecido nas negociações, agindo em conformidade com a ética, as condições 
negociais estabelecidas e a legislação aplicável.

interesses não estiverem sendo atendidos, quando o relacionamento representar riscos legais, 
sociais ou ambientais ou ainda quando vier a ser frustrado o atendimento dos princípios, valores e 
normas deste Manual.

As informações sobre nossos produtos e serviços devem ser sempre claras e verdadeiras, devendo 
seguir rigorosamente as exigências técnicas e legais aplicáveis.
 
É proibido fazer pagamentos impróprios ou adotar conduta não ética com o intuito de facilitar a venda 
de nossos produtos ou serviços, mesmo que isso implique na perda de oportunidades de negócio 

Todos os itens (ilimitadamente) se aplicam a todos nossos Clientes.
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8. Imprensa e Mídia Social

O relacionamento com a imprensa deve ser baseado no compromisso de fornecer, quando relevante 

geral.

contato com a imprensa. Nenhum empregado não autorizado pode fornecer informações sobre a 

Não é permitido pagamento de nenhuma espécie ou outras formas de favorecimento no relacionamento 
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9. Comunidade

a combinação saudável e sustentável entre as dimensões econômica, social e ambiental na interação 

desenvolvimento de políticas públicas que atendam apenas ao interesse da empresa, sendo assim, 
caso ocorra essa oportunidade, a pessoa ou a empresa devem defender também os interesses da 
Sociedade.
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10. Acionistas

O relacionamento com os acionistas deve basear-se na comunicação precisa, transparente e oportuna 
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11. Meio Ambiente

suas atividades produtivas, adotando práticas e medidas que assegurem a redução de impactos 
ambientais negativos e a melhoria do nosso desempenho na gestão ambiental.
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12. Sindicatos

empregados, respeitando o direito à livre associação.

Apenas pessoas autorizadas formalmente devem participar de negociações e diálogos com os 
sindicatos, buscando sempre a construção de relações harmoniosas e produtivas de trabalho.
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13. Governos
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14. Concorrentes

econômico ou que represente postura comercial arbitrária.

É responsabilidade de todos (administradores, empregados, parceiros, vendedores, representantes 

estão cientes das lei s antitruste e da concorrência, aplicáveis aos negócios, principalmente daqueles 
empregados que estejam em contato regular com concorrentes.

com as regras de mercado, garantindo que seus produtos e serviços concorram pela preferência dos 
consumidores de acordo com critérios justos. 

São proibidas e devem ser combatidas todas as práticas que violem a livre concorrência, o que inclui 

mercado ou econômico, prática de preços predatórios e dumping, divisão de mercados ou acordos 
com concorrentes, oferecimento de vantagens ilícitas ou qualquer outra prática anticoncorrencial.

Abaixo são apresentados os conceitos e orientações que devem ser seguidos para o cumprimento 
da presente diretriz, com base na Lei nº 12.529 de 30/11/2011, além das práticas e condutas que são 
proibidas de acordo com a legislação aplicável. 

Informações Concorrencialmente Sensíveis 

(“Informações Concorrencialmente Sensíveis”), especialmente aquelas a seguir relacionadas:

• Preços, condições de venda e descontos, especialmente se segmentados por clientes e forne-  
   cedores.

• Planos de aumento ou de redução de preços.

• Margem de preço de produtos ou serviços.

• Volumes de venda de produtos ou serviços.

• 

• Informações acerca de planos estratégicos.

• Assuntos relativos a composição de preços e condições comerciais de fornecedores ou clientes  
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• Valores pagos a título de comissões.

• Métodos de fabricação ou de comercialização de produtos.

• Resultados contábeis e gerenciais não divulgados ao mercado.

• Modelos de avaliação de risco.

• Planos sobre desenvolvimento de novos produtos ou de estratégias de marketing.

•  
  entre as empresas no mercado.

Práticas Comerciais

as práticas que prejudiquem o exercício da livre concorrência e são proibidas pela legislação, tais 
como:

• O abuso do poder de mercado ou do poder econômico.

  revenda.

• A prática de dumping ou preços predatórios (abaixo do custo variável médio, visando eliminar 
  concorrentes).

• O bloqueio de fontes de insumos ou de canais de distribuição.

• O fechamento de mercado.

 
Relacionamento com Concorrentes

ou um concorrente ou prejudicá-lo.
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Nesse sentido, são proibidas as seguintes práticas:

• A celebração, ainda que verbal e mesmo que de forma indicativa ou sugestiva, de acordos com  
concorrentes, com ou sem a interferência de associação de classe, sobre  nivelação  de preços,      
custos, formas de atuação ou vendas, cláusulas contratuais padronizadas, remunerações, divisão  
de mercado (por região ou por cliente) etc., bem como participações, condições e combinação  
de resultados em licitações públicas.

• A discussão de assuntos envolvendo Informações Concorrencialmente Sensíveis com concorrentes.

• O fornecimento, sem a devida cautela, de Informações Concorrencialmente Sensíveis à associação,  
  ainda que para efeito de diagnóstico de mercado ou resposta a autoridades. Nesse caso, deverá  

 
  associação desvinculado dos concorrentes (preferencialmente a consultoria contratada para esta  

• A adoção de iniciativas visando: (i) tabelamento de preços, inclusive quando relacionada a  
  pagamento de comissões de agentes atuantes em outros elos da cadeia produtiva; (ii) boicote a  
   fornecedores ou clientes; ou (iii) exclusão de concorrente, fornecedor ou cliente.

Operações Societárias

Em operações societárias, tais como fusões, aquisições, incorporações, joint ventures, entre 
outras, é proibido fornecer, receber ou trocar Informações Concorrencialmente Sensíveis com 
administradores, colaboradores ou pessoas que atuem em nome da empresa envolvida, antes da 

a legislação em vigor e sem violação deste Manual, é obrigatória a celebração de um Acordo de 
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Meios de Registro de Troca de Informações Concorrencialmente Sensíveis

Concorrencialmente Sensíveis independe do meio de comunicação pelo qual sejam realizadas, 
inclusive os meios informais de comunicação, tais como atas de reunião internas, e-mails, telefone, 
mensagens de texto por celular, anotações, compromissos em Outlook etc.

Atuação em Associações de Classe

A atuação em associações de classe, especialmente as associações comerciais, deverá observar o 
estabelecido na legislação em vigor, devendo ser exigido da associação e seus integrantes:

• O registro em ata de todas as reuniões.

• A pronta interrupção e exclusão de assuntos que envolvam Informações Concorrencialmente  
   Sensíveis de quaisquer associados.

• O tratamento sigiloso das Informações Concorrencialmente Sensíveis eventualmente solicitadas     
 

diagnóstico de mercado ou resposta a autoridades, e, dentro do possível, disponibilizados de forma 

Penalidades

as pessoas que atuem em seu nome ou a associação de classe eventualmente envolvida a 
penalidades administrativas, civis e criminais.

Internamente, o descumprimento das diretrizes deste procedimento enseja a aplicação das medidas 

Responsabilidade

fazer cumprir esta regra (“tópico concorrentes”), com comprometimento de todos os colaboradores 
e parceiros.

“Concorrentes”), de forma a garantir as alterações legislativas posteriores e realizar o treinamento 
e orientação preventiva de todos os colaboradores e parceiros envolvidos nas atividades de 
comercialização.
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15. Gestão da Informação e Ativos

15.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TELEFONIA

utilizados para o armazenamento de informações e sistemas desenvolvidos, direta ou indiretamente, 

Telefonemas ou e-mails pessoais em excesso constituem uso indevido dos bens.

Não será admitida a manutenção, arquivamento, acesso, exibição, produção ou troca de mensagens 

Softwares e programas não podem ser copiados ou instalados nos computadores da ACE 

propriedade intelectual de terceiros devem ser resguardados.

Em caso de mudança de setor ou desligamento de um empregado, as informações mantidas por ele 
deverão ser encaminhadas ao superior hierárquico.

Os e-mails corporativos enviados ou recebidos e os arquivos gravados nos computadores da ACE 

autorizados.

O empregado deve zelar pelo uso responsável da informática para evitar a contaminação por vírus. 
Sendo constatada a presença de vírus ou qualquer anomalia, a área de Tecnologia e Informação 
deve ser comunicada imediatamente.
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15.2 CONTRATOS E REGISTROS CONTÁBEIS

ambíguas, devendo ser, portanto, escritos de maneira clara e com precisão. Apenas o Departamento 

ao texto principal.

Pagamentos e compromissos assumidos devem ser autorizados pelo nível hierárquico competente, 
com respaldo de documentação legal. A medida visa evitar quaisquer ocorrências de desvios e de 

15.3 INFORMAÇÕES RESTRITAS, SIGILOSAS E CONFIDENCIAIS

As informações obtidas como consequência do desempenho de funções e atividades na ACE 

de negócios, são consideradas restritas, sendo proibida a divulgação externa. Essas informações 

planos de negócios, planos estratégicos, informações sobre salários e benefícios, dados médicos 

pois sua circulação se restringe a áreas e pessoas determinadas. 

O uso ou a distribuição não autorizada de informações consideradas restritas, sigilosas ou 

fornecidas pelas áreas competentes e responsáveis pela sua geração nos termos da Lei nº, a partir 

das áreas geradoras de informações reservadas devem adotar providências para impedir que 
empregados ou outras partes relacionadas divulguem indevidamente essas informações.
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Caso seja necessário fornecer ou publicar informações à fornecedores, clientes ou ao público em 
geral, estas deverão ter aprovação formal da diretoria responsável ou pelo Diretor Superintendente 

15.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme dispõe a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, documentos, arquivos eletrônicos, 
modelos, metodologias, fórmulas, cenários, projeções, dados técnicos, know-how, patentes, marcas 

propriedade intelectual assegurada.

Esses conjuntos de ativos intangíveis não poderão ser reproduzidos, em todo, em parte, copiados ou 
apresentados à terceiros sem a prévia e expressa autorização da diretoria.

intelectual a que tenha acesso em decorrência do seu trabalho, devendo utilizá-la de forma cuidadosa.

independentemente do tempo decorrido após a saída ou rompimento do vínculo empregatício. Os 
compromissos assumidos para acesso a esses ativos são atemporais.

O uso ou distribuição dessas informações de maneira indevida estão sujeitas à apuração de 
responsabilidade nas esferas cível e criminal. Caso ocorra e resulte em consequências negativas 

apurado.

15.5 INFORMAÇÕES PARTICULARES

informação transmitida ou residente em seus meios de comunicação, regra que abrange conteúdo 
escrito ou armazenado em sistema eletrônico, e inclui informações desenvolvidas de forma técnica, 
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Dessa forma, empregados e usuários em geral não devem esperar pela privacidade na utilização para 

meios eletrônicos.

Todos dados serão protegidos nos termos da Lei nº Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) 
e do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR).

As senhas de acesso aos computadores, sistemas e arquivos são de caráter sigiloso, pessoal e 
intransferível, não podendo, em nenhuma hipótese, ser cedidas ou emprestadas a outra pessoa. 
Cada usuário é responsável por seu uso exclusivo.

Obter ou gravar cópias de arquivos, de maneira gratuita ou remunerada, em computadores da ACE 

deverá observar direitos de propriedade intelectual como copyright, licenças e patentes.

roubo ou mau uso, pois afetam diretamente a organização, a integridade física das pessoas e o 

Por ativos tangíveis entendem-se as instalações, equipamentos, veículos, suprimentos, produtos 

dever dos empregados comunicar anormalidades, mau uso ou qualquer irregularidade ao superior 
hierárquico.

São proibidas as seguintes ações:

•  
  iminência de devolução.
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• Retirar do local de trabalho, sem prévia autorização, material, equipamentos, produtos ou  

• Adotar postura displicente nas despesas administrativas e na utilização dos recursos da ACE  
 

  desperdício, perdas, avaria, mau uso, roubo, apropriação indébita ou outras infrações decorrentes  
  de emprego indevido e irresponsável desses meios.

• Realizar serviços particulares pessoais ou para terceiros durante a jornada de trabalho, utilizando  
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16. Material Publicitário e Editorial

antes de sua veiculação.
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17. Canal de Ouvidoria

Incentivamos nossos empregados e parceiros a denunciar suspeitas de furto, roubo, fraude, 
corrupção passiva e ativa, inclusive em concorrência pública, assédios, fatos impróprios e ofensivos 
ou qualquer outro crime, bem como, fornecer informações que ajudem na análise de desvios de 
conduta.

Asseguramos que as denúncias serão anônimas, caso desejado, sem retaliações ou punições 
contra o denunciante. Trata-se de um processo realizado com cuidado e responsabilidade. Para as 
situações de descumprimento deste Manual estão disponíveis os canais a seguir.

Sugestões de melhorias podem ser encaminhadas ao Comitê de Ouvidoria por intermédio de cada 
liderança ou pelos canais formalmente estabelecidos para denúncias.

Contamos com um Comitê de Ouvidoria, cujas principais responsabilidades são:

•

• Avaliação das situações de descumprimento do Manual e decisões a serem tomadas.

• Revisão e atualização do Manual de Conduta.
 

O Canal e o Comitê de Ouvidoria têm como objetivo receber, tratar, encaminhar, acompanhar e 
responder às manifestações dos públicos de interesse com independência, tempestividade, ética, 

fortalecimento da cidadania, a prevenção e o combate à corrupção e para a melhoria da governança 

Em paralelo, o já existente Comitê de Ouvidoria, é composto pelos seguintes membros:

imparcialidade e isonomia do programa;

participarão de forma ativa, mas não exclusiva, pois desempenham atividades inerentes aos seus 
cargos.

É importante que os escolhidos estejam sempre prontamente disponíveis para eventuais reuniões 
de emergência.
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É de responsabilidade do Comitê de Ouvidoria tratar todas as solicitações recebidas e assegurar 
que todas as ações foram tomadas para o pronto atendimento. O Comitê de Ouvidoria também deve 
fazer um registro do resultado para os três tipos de contatos que poderemos receber, a saber:

•
•
•

O Canal e o Comitê de Ouvidoria têm como foco:

• Assegurar ao público de interesse, interno ou externo, um canal de relacionamento permanente  
  e independente para o recebimento e o tratamento de denúncias, inclusive as de caráter anônimo,  
  reclamações, solicitações de informação, pedidos, sugestões, elogios ou opiniões.

• Monitorar o cumprimento dos prazos de tramitação das demandas e zelar pela qualidade das  
  respostas aos demandantes.

• Manter informados, sempre que possível e desde que não prejudique a apuração, os públicos de  
  interesse em todas as etapas do tratamento de suas demandas, desde a fase de registro até sua  
  conclusão.

•  
  aqueles que com ele se relacionam.

• Interagir com as áreas responsáveis pela apuração e demais partes relacionadas, com o objetivo  
  de aprofundar e promover a adequada apuração e o tratamento das demandas recebidas, sendo  
   garantido à Ouvidoria acesso aos documentos e às informações necessários ao processo de análise  
  e encaminhamento das respostas aos demandantes.

• Contribuir para a promoção da transparência e assegurar o acesso às informações sob a guarda  

• Assegurar que as denúncias de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades graves  

• Recomendar e  divulgar  que  a Ouvidoria seja  acessível a  todos os públicos  de  interesse,  
  independentemente de gênero, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, condição econômica,  
  social, cultural, linguística e física.
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Os meios de contato serão feitos através de:

Site: http://ouvidoria.schmersal.com.br 
E-mail: compliance@schmersal.com.br 
Telefone: +55 (15) 3263.9811
Caixas coletoras nas unidades da empresa
Intranet
O atendimento é feito em dias úteis, das 8h às 17h. 

O prazo máximo de atendimento da Ouvidoria são de 15 (quinze) dias corridos. Esse prazo será 
contado a partir da data de abertura da demanda.

Todas as demandas encaminhadas à Ouvidoria serão respondidas, de forma completa e precisa, salvo 

será informado desse fato e orientado a buscar os contatos do respectivo agente responsável.

Ouvidoria comunicará ao interessado as providências já adotadas, as razões da necessidade da 
extensão do prazo. A comunicação de prazo adicional deverá ocorrer ainda durante o prazo limite 
inicial.

As informações sobre as ocorrências, as providências adotadas, bem como os relatórios da Ouvidoria 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, cabendo ao departamento de Compliance a guarda e apresentação 
de tais documentos.

ou não, deixar telefone para contato ou até mesmo ligar novamente com o protocolo de atendimento, 

colaboradores, comunidade e parceiros.

FALE FRANCAMENTE, ora tratado na política M1 | 16-01.
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regulamentares e dos processos internos, prevenindo e controlando os riscos envolvidos nas 
atividades da empresa.

Descrição Geral

iniciando-se com o centro de custo originário para o da Diretoria, que, em ato contínuo, requererá 

Garantias

O colaborador deverá reportar diretamente ao Diretor Superintendente como proteção contra 
punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições. Casos envolvendo o Diretor 
Superintendente serão tratados pelos demais integrantes do Comitê de Ouvidoria e encaminhados 
conforme disposto no item “Ouvidoria”. Nesse caso, o colaborador reportará aos demais integrantes 
do Comitê de Ouvidoria assegurando a proteção mencionada.

Autonomia

O colaborador tem as autonomias descritas neste tópico, entretanto, todas as ações realizadas ou 
decididas devem sempre ter o conhecimento e o “de acordo” do Diretor Superintendente.

O colaborador possuirá autonomia para tomar decisões e implementar ações ao correto funcionamento 
do programa inclusive as mudanças que forem necessárias.

Atribuições

• Desenvolver, aplicar e monitorar o “Íntegrus - Programa de Integridade”, garantindo sua aplicação.

•  
   suas atividades.

• Coordenar seus esforços com outras áreas responsáveis pela execução de atividades relacionadas  
 ao programa como treinamentos, divulgações, funcionamento do canal de denúncia e outros  
  procedimentos.
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• Reportar ao nível mais alto da Diretoria.

• Garantir que todas as questões tratadas como denúncias ou críticas feitas através no canal de  
   ouvidoria, ou por outra forma, sejam investigadas e registradas até sua conclusão, e quando cabível.

• Estabelecer os princípios éticos que deverão ser seguidos por todos os empregados e terceiros,  
    destacados no Manual de Ética ou de quaisquer documentos que possam ser produzidos para essa  

• Propiciar o amplo conhecimento e execução dos valores éticos na aplicação das ações de todos  
   os Colaboradores.

• Analisar todas as situações acerca do não cumprimento dos valores éticos estabelecidos no Manual  
  de Ética ou em quaisquer documentos ora mencionados, assim como avaliar as demais situações  
   que não foram previstas.

•  Assegurar o sigilo de possíveis delatores de crimes ou infrações, mesmo quando estes não pedirem,  
   salvo nas situações de testemunho judicial.

•

• Reconhecer situações novas no cotidiano da administração interna ou nos negócios da ACE  

• Pedir, sempre que possível, o auxílio da auditoria interna ou externa para analisar as situações que  
  vierem a ocorrer.

• Examinar de forma sigilosa todos os assuntos que surgirem, preservando a imagem da ACE  

Mandato

O desempenho da função é dado por mandato verbal e escrito registrado em Ata de Compliance, 
que vigorará por um ano, sendo renovado automaticamente caso não haja nenhuma manifestação 
contrária da empresa ou do colaborador, e nesse caso, deve-se observar as garantias previstas 
nesta política.
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19. Vocabulário

AGENTE PÚBLICO – pessoa que presta um serviço público nacional ou estrangeiro, tal como um 
governante, autoridade, funcionário público, mesmo aqueles que não recebem remuneração ou 
estão no cargo em caráter temporário.

ATOS ILÍCITOS – atos contrários à Lei; uma ação ou omissão, negligência ou imprudência que 
contraria a Lei causando danos a outrem.

CORRUPÇÃO – fraude praticada por dois ou mais agentes que atuam na troca de favores entre a 
pessoa que corrompe (corruptor) e a que se deixa corromper (corrupto).

DOCUMENTO NORMATIVO – documento interno da empresa que estabelece regras, diretrizes ou 
características para atividades ou seus resultados.

ERRO – ato não intencional ocasionado por falta de conhecimento, desatenção, descuido ou 
ausência de habilidade no exercício das atividades.

FRAUDE – ato intencional, ilícito ou de má-fé com o intuito de enganar e causar prejuízo a uma 
pessoa ou organização em benefício próprio.

IMPROBIDADE – ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 
e lealdade às instituições.

ÍNTEGRUS 
procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação 
efetiva do Manual de Ética e de Conduta, políticas, normas e procedimentos.

LAVAGEM DE DINHEIRO

LICITAÇÃO – procedimento administrativo formal para a compra de produtos, contratação de 
serviços ou execução de obras pela Administração Pública.

MANUAL DE ÉTICA 

realização dos valores, visão e missão da empresa.

OUVIDORIA – canal de comunicação via página web que tem como principal objetivo contribuir para 
um ambiente íntegro através da cultura de responsabilização e da aplicação de medidas disciplinares 
de forma imparcial e justa. Deve ser utilizado em casos de suspeitas ou comprovações de atos 
ilícitos, fraudulentos ou de corrupção, em todos os níveis da organização e parceiros de negócio.
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SUBORNO – prática de dar, prometer, oferecer, autorizar ou pagar a uma autoridade, governante, 

em dinheiro, presentes, vantagens ou favores para que a pessoa em questão deixe de se portar ética 
e integralmente em cumprimento de suas funções.
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20. Disposições Finais

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ADESÃO

O empregado ou parceiro, através de Termo de Responsabilidade e Adesão (Anexo I) assinado, 
declara conhecer e estar de posse de um exemplar deste manual, que faz parte do contrato de 
trabalho, manifestando, desta forma, o seu ‘de acordo’ com as suas prescrições nele contidas.

O Termo de Adesão assinado será arquivado no prontuário do empregado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

As disposições deste Manual de Conduta devem ser cumpridas por todos os empregados e servem 
para minimizar a subjetividade das interpretações sobre comportamentos e atitudes, não detalhando, 

Em caso de dúvida na aplicação das diretrizes deste Manual, consultar o superior hierárquico, a área 
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