
 
 

 

DOCUMENTO CÓDIGO REVISÃO 

CÓDIGO CCE 01 
PROGRAMA FOLHA: 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 1 / 9 
TITULO 

CÓDIGO DE CONDUTA DE COLABORADORES E FORNECEDORES 
 

 

CARTA DA DIRETORIA 

 

O nosso Código de Conduta tem como objetivo estabelecer diretrizes para assegurar uma 

postura ética, alinhada aos nossos valores organizacionais: respeito às pessoas, integridade e 

mobilização para resultados.  

É obrigação de todos os Colaboradores observarem o que está contido neste Código de 

Conduta, praticar e promover sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva a 

GRAFCET. 

Qualquer violação ou não cumprimento ao disposto no presente Código de Conduta, ou nas 

demais Normas e Políticas da GRAFCET, sujeitará os responsáveis a medidas definidas pela 

Empresa, podendo chegar ao rompimento do vínculo com a GRAFCET, bem como a penalidades 

cabíveis com base na legislação aplicável. 

 

Boa leitura! 

 

Diretor Geral: Américo Umeda 
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OBJETIVO 

O Código de ética da GRAFCET é um instrumento de orientação para os seus colaboradores e 

fornecedores, quanto aos valores morais e princípios de conduta nas suas relações 

interpessoais, profissionais, sociais e ambientais. 

Tem como objetivo ser uma referência de gestão ética na administração e auxiliar a empresa a 

tomar decisões e ações pautadas nos princípios morais universais, caracterizados pelo respeito, 

honestidade, dignidade, lealdade, zelo, responsabilidade, justiça, solidariedade, equidade e 

contribuir para o desenvolvimento pessoal, profissional e social, tanto de seus colaboradores 

quanto de seus fornecedores. É fundamental que princípios sejam seguidos, tais como: 

• Valorização do trabalho; 

• Determinação e preparo para enfrentar os diferentes ciclos econômicos e a dinâmica das 

mudanças sócia ambiental. 

Disseminar a importância dos termos de condutas internas formalizadas, para que cada 

colaborador saiba seu papel na Organização, além de esclarecer, orientar e propiciar a 

compreensão clara de quais comportamentos e condutas que são considerados adequados no 

desempenho das atividades profissionais, criando assim uma cultura organizacional baseada 

nesses princípios éticos. 

 

MISSÃO 

Construir soluções em engenharia de automação de sistemas industriais. 

 

VISÃO 

Consolidar a capacitação em prover soluções de automação e sistemas industriais, em todas as 

regiões e segmentos do mercado, aplicando recursos tecnológicos e conhecimentos de 

engenharia, para oferecer preços e prazos competitivos que atendam as necessidades dos 

clientes. 

VALORES 

A GRAFCET possui como seus valores: 

• Compromisso com os valores éticos; 

• Responsabilidade nas ações; 

• Excelência nos resultados; 
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• Inovação ao criar valor sustentável e 

• Foco no cliente.  

POLÍTICA DA QUALIDADE 

Prover soluções em consultoria, engenharia, automação industrial e de sistemas que satisfaçam 

as necessidades dos clientes, através do comprometimento em atender as especificações 

definidas, melhoria continua nos processos e capacitação dos colaboradores. Buscando sempre 

o aprimoramento da empresa e seus resultados. 

OBJETIVOS DA QUALIDADE 

• Aumentar a satisfação dos clientes. 

• Aumentar a capacitação dos colaboradores. 

• Aumentar os resultados operacionais. 

INTEGRIDADE 

A GRAFCET, seus colaboradores e seus fornecedores devem respeitar e zelar pelo fiel 

cumprimento dos princípios éticos, normas legais e dos regulamentos aplicáveis, não cabendo 

executar qualquer ação que possa violar a legislação ou os instrumentos legais que 

regulamentam as questões éticas. 

 

PADRÕES DE CONDUTA COM FORNECEDORES 

As práticas da GRAFCET com seus fornecedores são comerciais legais sendo devidamente 

tratada com respeito e honestidade em todos os campos da relação de negócios, sendo assim, 

os fornecedores contratados devem pautar seu comportamento condizente com as diretrizes de 

condutas éticas apresentadas neste código. 

PADRÕES DE CONDUTA COM CLIENTES 

A GRAFCET mantém como padrão de conduta com seus clientes, desenvolvimento da 

cordialidade, agilidade, eficiência, confidencialidade, respeito e ética, fornecemos informações 

claras e precisas as suas solicitações e reclamações. 

Transparência - Somos abertos e transparentes relativamente aos nossos princípios e práticas 

comerciais e cumprimos as leis e regulamentos aplicáveis. 

PADRÕES DE CONDUTA COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
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A GRAFCET mantém o cumprimento dos requisitos legais, fiscais e trabalhistas estabelecidos 

pelos órgãos de direito, através do cumprimento da legislação em vigor e pagamento das 

obrigações tributárias e trabalhistas. 

PADRÃO DE MÃO DE OBRA 

A GRAFCET busca um ambiente de trabalho estabelecido por respeito, responsabilidade, 

confiabilidade, cooperação, comprometimento e que não haja qualquer tipo de constrangimento 

entre seus colaboradores. 

RESPEITO MÚTUO, HONESTIDADE, INTEGRIDADE  

Nós respeitamos a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos pessoais de todos os 

indivíduos. Trabalhamos juntos com mulheres e homens de diferentes nacionalidades, culturas, 

religiões e raças. Não toleramos qualquer discriminação, assédio ou ofensa, seja sexual ou de 

qualquer outro caráter. Somos francos, honestos e assumimos nossos atos. Somos parceiros 

confiáveis e prometemos somente o que podemos cumprir. Estes princípios aplicam-se tanto à 

colaboração interna como à conduta em relação a parceiros externos. 

JORNADA DE TRABALHO 

Os colaboradores da GRAFCET devem cumprir sua jornada de trabalho dentro de um horário 

flexível e respeitando os intervalos para as refeições. As horas adicionais devem ser feitas em 

ocasiões excepcionais e somente com a autorização por escrito de seu superior sempre 

respeitando as convenções coletivas e Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Em caso de serviços externos o colaborador deve cumprir a mesma carga horária determinada 

em seu contrato de trabalho. Logo, se ao término das atividades programadas ainda houver 

horas a serem cumpridas o colaborador deve retornar à GRAFCET. 

O colaborador deve ficar ciente que as faltas não atestadas serão descontadas do banco de 

horas. O horário definido para recebimento de mercadorias na GRAFCET é das 8:00h, às 17:00h, 

de segunda à sexta-feira. 

Garantimos o cumprimento da legislação em vigor no país. 

Não toleramos o trabalho infantil ou qualquer outra forma de trabalho compulsório em nossa 

empresa ou nas de nossos fornecedores. 

 

 

SINDICATOS 
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A GRAFCET preza pelo relacionamento com entidades sindicais que representam seus 

Colaboradores, respeitando a livre-associação e a negociação coletiva, reconhecendo a sua 

legitimidade e cumprindo os acordos coletivos. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA – FUNCIONÁRIOS DA GRAFCET 

A GRAFCET promove condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional, 

pessoal e familiar de todos os empregados. 

Garante segurança e saúde no trabalho, disponibiliza para isso todas as condições, 

equipamentos e medidas de proteção necessárias. 

Contudo, é de responsabilidade dos colaboradores estarem atentos às normas e procedimentos 

para a realização de suas atividades profissionais, preservando suaintegridade física e a de seus 

colegas, internamente e/ou quando em atendimento externo. 

DIREITOS HUMANOS 

O respeito aos direitos humanos é uma constante no dia a dia da GRAFCET, onde as relações 

são baseadas na liberdade de pensamento e de expressão, na valorização da segurança 

pessoal, no oferecimento e manutenção de condições justas e favoráveis de trabalho e na 

igualdade de direitos aos empregados. A GRAFCET não admite qualquer tipo de discriminação, 

preconceitos relacionados a raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, 

estado civil, orientação sexual, condição física ou quaisquer outros. 

É nosso compromisso zelar pelo profissionalismo e bom relacionamento entre os funcionários, 

independentemente de sua relação de subordinação, de acordo com os princípios éticos 

mencionados acima. Neste sentido: 

• não são permitidas práticas abusivas, como arrogância e maus-tratos; 

• não são admitidos preconceitos e discriminações de qualquer natureza; 

• não é admissível o abuso de poder; 

• não é admissível a intimidação psicológica, física e moral; 

• não são admissíveis as brincadeiras de mau gosto; 

• não são admissíveis atitudes que possam ser interpretadas como assédio sexual; 

• não são admissíveis críticas a colegas e à Instituição em fóruns inadequados; 

 

 

TERCEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇO, E PARCEIROS DE NEGÓCIOS 
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Os profissionais terceirizados também devem seguir os padrões de segurança da GRAFCET, 

antes do início de qualquer trabalho. Transparência A GRAFCET espera de seus fornecedores 

clareza na caracterização dos produtos e serviços, bem como sobre os cuidados a serem 

tomados em termos de saúde, segurança e meio ambiente. Incentivo ao desenvolvimento 

A GRAFCET incentiva a melhoria contínua da produtividade, dos processos e dos serviços de 

seus fornecedores e prestadores de serviço, e os estimula a adotarem práticas de gestão que 

respeitem os direitos humanos, a ética e a preservação do meio ambiente como forma de 

promover e garantir sua competitividade e a longevidade da parceria. 

Não aceitamos o incentivo de propina aos nossos funcionários como forma de incentivo para 

atendimento, compras ou aprovação de fornecedor. 

MEIO AMBIENTE 

A GRAFCET apoia ações voltadas à formação de cidadania por meio do desenvolvimento 

sustentável, defendendo os direitos humanos, os princípios de justiça social e meio ambiente. 

A empresa desenvolve suas atividades sempre com o intuito de reduzir ao máximo os impactos 

ambientais e constantemente reavalia suas ações para otimizar o uso de energia elétrica, água e 

reciclagens. 

USO DA TERRA 

A GRAFCET se compromete em assumir a responsabilidade de não utilizar terras habituais dos 

povos indígenas de forma coerciva para expansão e/ou instalações de seus pátios industriais na 

busca de novos mercados, primando sempre, pelo respeito aos povos originários o de direito da 

propriedade da terra e a livre decisão de acordo. 

DENÚNCIAS DE CONDUTA ILEGAL OU ANTIÉTICA SERÃO INVESTIGADAS 

Estamos disponibilizando o nosso site www.grafcet.com.br A disponibilização de canal de 

denúncia e caixa de sugestão interna no interior da empresa. A GRAFCET repudia a prática da 

denúncia vazia, conspiratória ou vingativa. A GRAFCET não admite retaliações ou punições 

contra funcionários ou quaisquer pessoas que apresentem críticas, sugestões, denúncias ou 

reclamações. Nós não aceitaremos atos contra funcionários que, cumprindo o seu dever, 

comuniquem uma preocupação ou façam uma denúncia. Levamos nosso compromisso com nosso 

Código muito a sério. Nenhum indivíduo pode ser rebaixado, suspenso, ameaçado, assediado, 

coagido, intimidado ou ter seu contrato rescindido, como resultado de um relato, em boa fé, de 

comportamento antiético. A GRAFCET está comprometida em seguir os preceitos das legislações 
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anticorrupção (LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013) e de combate à lavagem de dinheiro 

nos mercados em que atua, promovendo uma cultura de transparência e combate à corrupção. 

Para isto, não devem ser toleradas quaisquer transações financeiras incomuns que possam dar 

margem a práticas corruptivas, de lavagem de dinheiro ou que de qualquer forma atentem contra 

o patrimônio público nacional ou estrangeiro. Os gestores, em todos os níveis, devem adotar as 

medidas necessárias para que os Colaboradores conheçam e apliquem este Código de Conduta 

na execução de suas atividades, ressaltando as medidas a seguir: 

• Ser um exemplo de conduta a ser seguido por todos. 

• Utilizar-se do Código de Conduta como um instrumento de gestão, adotando as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicabilidade. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta da GRAFCET Automação e Comercio de 

Sistemas Industriais Ltda, e estou ciente de todas as suas regras e diretrizes. Concordo e assumo 

a obrigação de incorporá–las como referência nas minhas atividades diárias na empresa.  

Nome__________________________________  

Área___________________________________  

Data ____/____/____ 

Assinatura______________________________  

O presente termo é assinado em 2 (duas) vias, devendo uma cópia ser arquivada na empresa e a 

outra entregue ao colaborador. 
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APROVADO POR: DATA ASSINATURA 

Americo Risato Umeda 

PRESIDENTE 
02/10/2017  

 

 

APROVADO POR: DATA ASSINATURA 

Laudo Utino 

SÓCIO 
02/10/2017  

 

 

APROVADO POR: DATA ASSINATURA 

Paulo Cesar Kamada 

SÓCIO 
02/10/2017  

 

 

 


