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SG-015 MANUAL DE CONDUTA ÉTICA 

 

 

1. OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo apresentar as diretrizes de práticas de negócio da Strack e 

conduta pessoal de colaboradores e demais partes interessadas, externas e internas ou qualquer 

indivíduo atuando em nome da Strack . 

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se aos colaboradores e demais partes interessadas, externas e internas ou qualquer 

indivíduo atuando em nome  da Strack Comércio (ST) e da Strack Serviços (SS). 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Elaboração, Revisão, Análise e Aprovação: Definidas no registro relativo ao formulário SG-062 

Matriz de Documentação. 

Execução: Todos os colaboradores e demais partes interessadas, externas e internas ou 

qualquer indivíduo atuando em nome da Strack. 

 

4. DEFINIÇÕES 

N/A 

 

5. DESCRIÇÃO 

5.1. Compromisso 

Em todas as transações, a Strack, bem como as partes interessadas externas e internas ou qualquer 

indivíduo que esteja atuando em nome da Strack, devem obedecer às leis e regulamentos aplicáveis 

agindo de maneira ética e sustentável. O respeito às pessoas e ao meio ambiente são partes 

integrantes dos valores da Strack.  
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5.2. Uso do patrimônio 

Tanto os colaboradores como os prestadores de serviços só poderão usar o patrimônio da Strack, 

incluindo equipamentos, patrimônio financeiro ou informações proprietárias para finalidades do 

interesse da empresa. 

 

5.3. Imparcialidade 

A Strack possui a política de imparcialidade visando salvaguardar e garantir a operação dos seus 

processos de forma estruturada, sem o envolvimento em qualquer atividade de benefício ou prejuízo 

que possa diminuir a confiança na sua competência, julgamento ou integridade operacional, se 

responsabilizando pela divulgação dessa política afim de garantir que não ocorram quaisquer 

pressões comerciais, financeiras ou de qualquer outro tipo que comprometam a imparcialidade.  

A Política de Imparcialidade permeia todas as relações da organização incluindo o Laboratório de 

Calibração Strack. 

 

5.3.1 Presentes, hospitalidade e despesas 

O fato de aceitar um presente pode acarretar uma pressão indevida ou criar o sentimento de favor à 

pessoa ou à entidade que ofertou o presente. 

Por essa razão, tanto os colaboradores da Strack, quanto as partes interessadas externas e internas 

envolvidas, não deverão aceitar presente direta ou indiretamente, salvo itens promocionais de valor 

simbólico, que normalmente apresentam a logomarca de uma empresa.  

Também não se deve de forma alguma oferecer qualquer tipo de suborno ou pagamento oculto para 

qualquer agente público ou privado, ou autoridade governamental nacional e ou estrangeira, ou para 

qualquer empresa, com o objetivo de manter negócios ou vantagens comerciais, seja com o objetivo 

de Influenciar o julgamento de alguém sobre os produtos e serviços da Strack ou de outras empresas, 

ou para obter vantagens indevidas através da venda de nossos produtos e serviços ou até mesmo de 

influenciar a cronologia de transações profissionais. 

Também não se deve oferecer presentes de uma generosidade inaceitável, a empresas públicas ou 

privadas, bem como aos seus representantes, com os quais possam a vir a ter relações profissionais. 

Presentes inaceitáveis são, entre outros, somas em dinheiro, empréstimos, entretenimento excessivo 

ou viagens, bem como favores substanciais. 
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A hospitalidade, tal como eventos sociais ou refeições, poderá ser aceita se houver um claro motivo 

de produtividade e conveniência comercial, esse custo deve ser mantido dentro de limites razoáveis. 

As despesas com refeição, hospedagem e alimentação, caso venham a ser eventualmente pagas 

pela Strack, o serão dentro da Política de Benefícios. 

 

5.4. Confidencialidade 

A Strack possui uma Política de Confidencialidade devido à responsabilidade pela gestão de todas as 

informações obtidas ou criadas durante a realização de suas atividades. 

Caso seja necessário colocar alguma informação em domínio público, a mesma deverá ser 

previamente informada ao cliente, exceto quando tratar de informações já disponibilizadas ao público 

pelo próprio cliente ou quando acordado entre as partes. 

Todas as outras informações são confidenciais e de propriedade do cliente. 

A Strack se reserva no direito de divulgar informações confidenciais caso seja obrigado por lei ou 

autorizado por compromissos contratuais. Nesse caso, o cliente ou indivíduo interessado deverá, 

exceto se proibido por lei, ser notificado sobre as informações fornecidas. 

Informações sobre o cliente, obtidas de outras fontes que não o próprio cliente, também são 

confidenciais e o fornecedor dessas informações deve ser mantido como confidencial, não podendo 

ser compartilhado com o cliente, exceto se acordado com a fonte. 

Informações são fundamentais para a reputação, preservação da imagem e a sobrevivência da 

empresa. A proteção dessas informações é de extrema importância, quer seja referente à 

informações internas quer seja referente às informações de terceiros. 

Constantemente os colaboradores tem acesso às informações confidenciais dos clientes e até 

mesmo dos provedores externos. O pessoal, incluindo quaisquer membros de comitês, contratados, 

colaboradores, organismos externos, e qualquer indivíduo atuando em nome da Strack são obrigados 

a proteger estas informações e a assegurar-lhes que essas informações obtidas ou geradas durante 

a realização das atividades, são mantidas confidenciais e não serão usadas nem divulgadas de 

maneira inadequada, devendo abster-se de compartilha-las, exceto quando exigido por lei. 

Ninguém deverá usar ou ajudar a usar informações privilegiadas sobre a Strack e seus clientes, para 

obter vantagens comerciais. 

A Confidencialidade permeia todas as relações da organização incluindo o Laboratório de Calibração 

Strack. 
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5.5. Concorrência 

A Strack tanto promove como participa de concorrências de forma competitiva, legal e íntegra. Não 

podendo conquistar clientes e provedores externos através de atos ilegais ou de concorrência 

desleal. Todos os que agem em nome da Strack devem agir com prudência, integridade e lealdade. 

Sempre que a Strack estiver envolvida em atividades em grupos ou em outras situações em que 

ocorre comunicação entre os concorrentes, clientes ou provedores externos deverão estar 

particularmente atentos às exigências éticas e legais. Sempre que ocorrer contato com concorrentes, 

os colaboradores ou o indivíduo que estiver atuando em nome da Strack devem estar cientes das 

eventuais consequências das ações.  

Nunca oferecer ou aceitar subornos ou incentivos. Jamais ocultar, alterar, falsificar ou disfarçar a 

verdadeira natureza de qualquer transação. 

 

5.6. Doações 

Periodicamente a Strack contribui como algumas instituições não governamentais, tais como APAE, 

Lar dos Velhinhos e Instituto do Câncer Boldrini. 

A Strack é uma empresa apartidária, portanto não participa nem faz doações à campanhas políticas 

de qualquer partido. 

 

5.7. Investigações 

Como uma empresa de reputação idônea, a Strack repudia qualquer ato ilegal, desleal e fraudulento, 

praticado por seus funcionários ou por seus subcontratados.  

Portanto qualquer indício de fraude de algum funcionário e ou subcontratado, que violar as leis 

nacionais e internacionais, bem como as normas internas da empresa, serão juridicamente 

responsabilizados por tais atos. 

 

5.8. Uso de bebidas alcoólicas  

Como cláusula do contrato de trabalho, é proibido que os funcionários e subcontratados estejam sob 

o efeito de bebida alcoólica ou quaisquer substâncias entorpecentes no ambiente de trabalho ou 

mesmo fazer a ingestão, inalação ou admissão desse tipo de bebida ou substância no local de 

trabalho, sob pena de demissão por justa causa, conforme dispõe a CLT. 
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5.9. Divulgação 

A Alta Direção, bem como a Gerência Geral do Laboratório de Calibração Strack, garante o 

comprometimento com a Imparcialidade e Confidencialidade através da aplicação do formulário SG-

069 Termo de Conduta Ética, onde são registrados o conhecimento das diretrizes e políticas a serem 

cumpridas pelas partes. 

Este programa de conduta é divulgado às partes interessadas, externas e internas, e solicitado seu 

conhecimento. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 SG-062 Matriz de Documentação. 

 SG-069 Termo de Conduta Ética  

 Contrato de Trabalho 

 

7. HISTÓRICO DA REVISÃO 

 Emissão Inicial: 01/02/2016 

 Revisão A: 

 Item 1. Objetivo 

De: Este documento tem por objetivo apresentar as diretrizes de práticas de negócio e 

conduta pessoal de funcionários e empresas subcontratadas da Strack. 

Para: Este documento tem por objetivo apresentar as diretrizes de práticas de negócio da 

Strack e conduta pessoal de colaboradores e demais partes interessadas, externas e 

internas ou qualquer indivíduo atuando em nome da Strack. 

 

 Item 2. Aplicação 

De: Aplica-se aos funcionários e as empresas subcontratadas da Strack Comércio (ST) e da 

Strack Serviços (SS). 

Para: Aplica-se aos colaboradores e demais partes interessadas, externas e internas ou 

qualquer indivíduo atuando em nome  da Strack Comércio (ST) e da Strack Serviços (SS). 

 



 
Manual de Conduta Ética SG-015 Rev A 

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
Aprovação: 

06/11/18 
Pag 6/8 

 

 
SG-015A Manual de Conduta Etica.docx 
 
 
 

 6/8 

 

 Item 3. Responsabilidades 

De: Execução: Todos os funcionários e empresas subcontratadas. 

Para: Execução: Todos os colaboradores e demais partes interessadas, externas e internas 

ou qualquer indivíduo atuando em nome da Strack. 

 

 Item 5.1. Compromisso 

De: Em todas as transações, a Strack, bem como seus funcionários e eventualmente 

empresas subcontratadas, devem obedecer às leis e regulamentos aplicáveis agindo de 

maneira ética e sustentável. O respeito às pessoas e ao meio ambiente são partes 

integrantes dos valores da Strack. 

Para: Em todas as transações, a Strack, bem como as partes interessadas externas e 

internas ou qualquer indivíduo que esteja atuando em nome da Strack, devem obedecer às 

leis e regulamentos aplicáveis agindo de maneira ética e sustentável. O respeito às pessoas 

e ao meio ambiente são partes integrantes dos valores da Strack. 

 

 Item 5.3. Imparcialidade 

Inclusão: A Strack possui a política de imparcialidade visando salvaguardar e garantir a 

operação dos seus processos de forma estruturada, sem o envolvimento em qualquer 

atividade de benefício ou prejuízo que possa diminuir a confiança na sua competência, 

julgamento ou integridade operacional, se responsabilizando pela divulgação dessa política 

afim de garantir que não ocorram quaisquer pressões comerciais, financeiras ou de qualquer 

outro tipo que comprometam a imparcialidade.  

A Política de Imparcialidade permeia todas as relações da organização incluindo o 

Laboratório de Calibração Strack. 

 

 Item 5.4. Confidencialidade 

Inclusão: A Strack possui uma Política de Confidencialidade devido à responsabilidade pela 

gestão de todas as informações obtidas ou criadas durante a realização de suas atividades. 
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Caso seja necessário colocar alguma informação em domínio público, a mesma deverá ser 

previamente informada ao cliente, exceto quando tratar de informações já disponibilizadas ao 

público pelo próprio cliente ou quando acordado entre as partes. 

Todas as outras informações são confidenciais e de propriedade do cliente. 

A Strack se reserva no direito de divulgar informações confidenciais caso seja obrigado por 

lei ou autorizado por compromissos contratuais. Nesse caso, o cliente ou indivíduo 

interessado deverá, exceto se proibido por lei, ser notificado sobre as informações 

fornecidas. 

De: 

Devido as atividades executadas pela empresa, constantemente os colaboradores tem-

se acesso as informações confidenciais dos clientes e até mesmo de fornecedores, 

todos os colaboradores e aqueles que vierem a agir em nome da Strack são obrigados a 

proteger estas informações e a assegurar-lhes de que essas não serão usadas nem 

divulgadas de maneira inadequada, devendo abster-se de compartilha-las. 

Ninguém deverá usar ou ajudar a usar informações privilegiadas sobre a Strack e seus 

clientes, para obter vantagens comerciais. 

Para: 

Constantemente os colaboradores tem acesso às informações confidenciais dos clientes e 

até mesmo dos provedores externos. O pessoal, incluindo quaisquer membros de comitês, 

contratados, colaboradores, organismos externos, e qualquer indivíduo atuando em nome da 

Strack são obrigados a proteger estas informações e a assegurar-lhes que essas 

informações obtidas ou geradas durante a realização das atividades, são mantidas 

confidenciais e não serão usadas nem divulgadas de maneira inadequada, devendo abster-

se de compartilha-las, exceto quando exigido por lei. 

Ninguém deverá usar ou ajudar a usar informações privilegiadas sobre a Strack e seus 

clientes, para obter vantagens comerciais. 

A Confidencialidade permeia todas as relações da organização incluindo o Laboratório de 

Calibração Strack. 
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 Inclusão: Item 5.9. Divulgação 

A Alta Direção, bem como a Gerência Geral do Laboratório de Calibração Strack, garante o 

comprometimento com a Imparcialidade e Confidencialidade através da aplicação do 

formulário SG-069 Termo de Conduta Ética, onde são registrados o conhecimento das 

diretrizes e políticas a serem cumpridas pelas partes. 

Este programa de conduta é divulgado às partes interessadas, externas e internas, e 

solicitado seu conhecimento. 

 

 Revisado por: Vivian Sáes 

 Aprovado por: Sulamita Strack 

 


