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1. Objetivo
Estabelecer sistemática para tomada de ações em função das nossas definições de ética e responsabilidade
corporativa.
2. Referência
GC – Global Compact (Pacto Mundial Nações Unidas)
www.unglobalcompact.org
OIT – Organização Internacional do Trabalho
https://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm

3. Fluxograma
Não aplicável.

4. Definição.
Não aplicável.

5. Descrição.
Como apoio, respeito e cumplicidade aos Direitos Humanos Internacionais (GC 1), criou-se a seguinte
prática, baseada nos documentos: GC (Nações Unidas) e OIT (Organização Internacional do Trabalho).
Incentivamos e valorizamos nossos parceiros a fim de manter uma política igualmente voltada aos
mesmos. (GC 2)
Como fazer a delação:
A Controlflex disponibiliza uma caixa para delações e sugestões. Esta caixa está localizada no refeitório,
onde o colaborador, podendo identificar-se ou não, poderá realizar uma denúncia de atividade suspeita e/ou
escrever uma sugestão de melhoria. Esta caixa será verificada 1 vez ao mês pelo setor de RH, onde o
mesmo irá avaliar o que foi colocado na caixa, e se necessário levará até a Direção. O colaborador, se
preferir, pode também conversar com seu superior imediato ou com a gerência.
Ou ainda utilizar os meios eletrônicos:
rh@controlflex.com.br
contato@controlflex.com.br
sac.aftermarket@controlflex.com.br
5.1 Trabalho Infantil – GC5 – OIT138
A CONTROLFLEX não se envolve com ou apóia a utilização de trabalho infantil, exceto na condição de
aprendiz conforme decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005.
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5.2 Trabalho Forçado – GC4 – OIT29
A CONTROLFLEX não se envolve com ou apóia a utilização de qualquer tipo de trabalho forçado (todo
trabalho ou serviço que seja extraído de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade para a qual
essa dita pessoa não tenha se oferecido voluntariamente, ou cujo trabalho ou serviço seja obrigado como
meio de pagamento de débito anterior), não solicitando dos funcionários que façam depósitos ou deixem
documentos de identidade quando iniciam o trabalho na empresa.
5.3 Saúde e Segurança – OIT155
A CONTROLFLEX proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os funcionários,
com disponibilidade de extintores, kit de primeiros socorros, iluminação adequada e proteção individual dos
funcionários.
Todos os funcionários, inclusive os novos ou designados para novas funções, recebem treinamento
regular sobre saúde e segurança, estes treinamentos são registrados em listas de presenças.
Para prevenir acidentes e danos à saúde atendemos à toda legislação aplicável e elaboramos os
programas conforme recomendado, como por exemplo, mas não limitado a: PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais / PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional / CIPA –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e outros.
A CONTROLFLEX oferece para uso de todos os funcionários um ambiente adequado de trabalho,
banheiros limpos, acesso à água potável e instalações higiênicas para armazenamento de alimentos.
5.4 Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva – GC3 – OIT98
A CONTROLFLEX respeita os direitos de associação sindical e de negociação coletiva de todos seus
funcionários.
A CONTROLFLEX assegura que os representantes dos funcionários não são sujeitos à discriminação e
que tais representantes têm acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho.
5.5 Discriminação – GC6 – OIT111
A CONTROLFLEX não se envolve ou apóia discriminação de qualquer natureza de seus colaboradores,
com base em raça, idade, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual,
associação a sindicato ou afiliação política, tanto na contratação, remuneração, acesso a treinamento,
promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria.
A CONTROLFLEX não interfere com o exercício dos direitos dos funcionários em observar preceitos ou
práticas, ou em atender às necessidades relativas à raça, idade, classe social, nacionalidade, religião,
deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política.
A CONTROLFLEX não permite comportamentos, inclusive gestos, linguagem e contatos físicos que
sejam sexualmente coercitivos, ameaçadores, abusivos ou explorativos.
5.6 Práticas Disciplinares
A CONTROLFLEX não se envolve com ou apóia a utilização de punição corporal, mental ou coerção
física e abuso verbal.
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5.7 Horário de Trabalho
A CONTROLFLEX cumpre com as leis aplicáveis e com os padrões da indústria sobre horário de
trabalho.
É assegurado que o trabalho extra (mais do que 44 horas semanais) é voluntário ou pode ser requerido
pela empresa quando previsto em acordo ou convenção coletiva, livremente negociada com as
organizações de trabalhadores, representando uma porção significativa de sua força de trabalho, para
atender demandas de curto prazo.
O trabalho extra será remunerado em base especial, atendendo aos percentuais definidos na convenção
ou acordo coletivo.
5.8 Remuneração – OIT95
A CONTROLFLEX assegura que os salários pagos em bases mensais satisfazem os padrões mínimos
do segmento econômico em que atua.
É assegurado que as deduções dos salários não são feitas por razões disciplinares e a composição de
salários e benefícios é claramente detalhada. Os salários e benefícios são pagos de plena conformidade
com todas as leis aplicáveis e a remuneração é paga conf. definido em convenção ou acordo coletivo.
A CONTROLFLEX assegura que os arranjos de contrato de trabalho apenas por tarefa executada e
esquemas de falso aprendizado não são realizados, numa tentativa de evitar o cumprimento de suas
obrigações para com os funcionários sob as condições legais aplicáveis e associadas às legislações e
regulamentações trabalhistas e de seguridade social.
5.9 Proteção Ambiental – GC 7, 8 E 9
A CONTROLFLEX assegura sua atuação de forma preventiva aos desafios e efeitos ambientais, através
do Sistema de Gestão Integrado.
Nesta implantação foram definidas políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável, um programa
de produção e consumo com objetivos de desempenho; promovendo a responsabilidade ambiental na
empresa e demais partes interessadas.
Novas tecnologias que não agridem o meio ambiente estão sendo utilizadas e divulgadas, bem como
incentivadas a utilização por parceiros e colaboradores.
5.10 Corrupção – GC 10
A CONTROLFLEX repudia qualquer forma de corrupção. Estamos sempre atentos as situações que
possam remeter esse tipo de comportamento. A pratica desses atos está sujeita a medidas disciplinares e a
sanções de acordo com a legislação vigente. É política da CONTROLFLEX não praticar corrupção, ou seja,
não oferecer ou receber propinas (GC 10).
Suborno - A CONTROLFLEX proíbe o suborno. Os funcionários e todos os terceiros a quem este
princípio se aplica, não devem fornecer, oferecer ou aceitar subornos, propinas, pagamentos ilegais,
pagamentos de facilitação ou presentes inadequados, de ou para funcionários do governo ou qualquer
indivíduo ou entidade comercial, independentemente de práticas e/ou costumes locais.
Delação - A CONTROLFLEX apoia a delação. Os funcionários e terceiros são incentivados a sempre
denunciar atividades suspeitas.
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5.11 Privacidade
Existem diretrizes claras para proteger a privacidade ao lidar com dados pessoais, seguindo assim as regras
do LGPD, para qualquer uso de dados pessoais ou corporativos é imprescindível a aprovação dos
envolvidos sobre o uso desses dados.
5.12 Conflito de Interesses
A CONTROLFLEX respeita os interesses particulares dos nossos colaboradores, deixamos claro aos
mesmos na entrevista de seleção, o que é aceito e o que não é, para que não haja conflitos de interesses.
5.13 Concorrência Justa
ACONTROLFLEX somente realiza negócios baseados em mérito, princípios de economia de mercado e
livre concorrência respeitando assim as leis e os princípios éticos.
5.14 Peças Falsificadas
A CONTROLFLEX entende o impacto das peças falsificadas no mercado e é vetada a utilização de peças
ou softwares falsos ou provenientes de fontes ilícitas ou duvidosas.
5.15 Comércio Exterior e Sanções Econômicas
A CONTROLFLEX assegura que todos os colaboradores devem seguir e respeitar a política de controle das
exportações e de sanções econômicas, bem como todas as leis em vigor no país que estejam atuando. Isto
inclui leis e regulamentos relativos a embargos comerciais e sanções econômicas, controle de exportações,
leis anti-boicote, de segurança de cargas, classificação e avaliação de importação, marcação de
produto/país de origem e acordos de livre comércio.
5.16 Responsabilidade Financeira
A CONTROLFLEX utiliza de forma consciente seus recursos pela melhoria de processos e procedimentos, e
se compromete com o registro financeiro com o foco sempre na transparência e exatidão das informações
registradas. Devemos preservar pastas de arquivos, livros e registros transparentes e atualizados de forma
a fazer prova de conformidade com as normas governamentais, das matérias-primas, dos serviços e dos
setores aplicáveis.
5.17 Propriedade Intelectual
A CONTROLFLEX preserva o patrimônio físico, intelectual e material próprio e dos demais parceiros,
conforme FO 203 – Termo de Confidencialidade Controlflex.
6. Condições específicas.
Não aplicável.

Elaboração:
Talita V. / Simone V.

Aprovação:

Data: Set/2022
Página:

4

de

5

Simone Varella

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

POC 1.05
Revisão: 08

7. Responsabilidade
Princípios

Responsável

Trabalho Infantil / Trabalho Forçado / Liberdade de
Associação e Direito à Negociação Coletiva
Saúde e Segurança
Discriminação / Práticas Disciplinares / Horário de
Trabalho / Remuneração
Proteção Ambiental
Corrupção
Privacidade
Conflito de Interesses
Concorrência Justa
Peças Falsificadas
Comércio Exterior e Sanções Econômicas
Responsabilidade Financeira
Propriedade Intelectual

Recursos Humanos
CIPA / Brigada de Incêndio
Direção
Qualidade Ambiental
Todos
Todos
Recursos Humanos
Direção
Direção
Direção / Controladoria / Comercial
Direção / Controladoria
Todos

8. Registros / Formulários
FO 203 – Termo de Confidencialidade Controlflex.
9. Controle de Revisões
Revisão

Data

Itens Revisados

00
01
02
03
04

Out/07
Jan/08
Jan/11
Mai/13
Mar/17

05

Mar/19

06
07
08

Mai/19
Jul/22
Set/22

Emissão inicial.
Adequação da nomenclatura do documento.
Atualização do logotipo.
Inclusão dos princípios 9 e 10
Adequação geral do documento, nomenclatura e alteração do item 5.10
Adequação do item 7 e exclusão do item 10 (Formulários), foi acrescentado no item
8 (Registros/Formulários)
Adequação do item 5.3
Adequação geral do documento.
Adequação dos itens 5.10 e 7.
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