Código de Ética

Bem-vindo(a) à Döhler.
Somos uma das maiores indústrias têxteis do País. É uma grande
satisfação recebê-lo(a) e desejamos que aqui você tire todas as
suas dúvidas. Para isso, elaboramos este manual que determina
a nossa metodologia de trabalho e ajuda você a entender melhor
como funciona a nossa empresa. Sugerimos que você leia com
atenção e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

Diretor-presidente

Boa leitura!
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Missão
Fabricar produtos têxteis para o mercado global,
conforme padrões de certificação e compromissos
internacionais em qualidade, responsabilidade social,
ética, ambiental, saúde e segurança ocupacional
voltados ao atendimento das expectativas do
consumidor e agregando valor aos empregados,
acionistas, fornecedores, clientes e à comunidade.
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Nossos Valores

INTEGRIDADE
Seja imparcial, atue de forma correta e honre os seus compromissos e,
na tomada de decisões, busque equilíbrio entre as partes interessadas.
Fale a verdade e aja com sinceridade.
CONFIANÇA
Assuma os compromissos acordados, jamais prometendo algo que não
possa cumprir e sempre zele por informações recebidas.
Seja fiel aos compromissos assumidos, respeitando os princípios e as
regras que norteiam a sociedade.
EXCELÊNCIA PROFISSIONAL
Contribua com seus conhecimentos e habilidades buscando dar o seu
melhor em todos os aspectos referentes aos negócios da empresa.
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O que é Código de Ética

O Código de Ética Döhler e Comfio é o conjunto de valores morais e construtivos que devem inspirar e
orientar as ações de todos. Utilizá-lo sempre como referência no dia a dia é um processo de aprendizagem
permanente, que exige a participação integral e intensiva de cada um.
As pessoas são as maiores riquezas da empresa, que reconhece a obrigação de proporcionar condições de
trabalho, formação e desenvolvimento profissional e salários adequados às funções que são desempenhadas.
3.1 OBJETIVO
O Código de Ética apresenta um conjunto de condutas esperadas dos seus empregados e administradores
em relação às suas atividades. A empresa incentiva a aplicação dessas diretrizes por todas as partes
interessadas: fornecedores, prestadores de serviços, representantes comerciais, clientes, investidores,
sociedade e órgãos governamentais.
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Compromissos
É dever da empresa atender à legislação vigente, assegurar que os empregados recebam total proteção
em termos de legislação trabalhista, incluindo a proteção à privacidade e à intimidade, a igualdade de
oportunidades e de liberdade, não exercendo qualquer tipo de discriminação em termos de sexo, idade, raça,
etnia, religião, nível hierárquico ou orientação sexual.
Cabe aos empregados reconhecer e respeitar os interesses do empregador, levando sempre
em consideração os princípios estabelecidos neste Código. O sucesso da empresa está
diretamente ligado a um bom relacionamento. Para manter esse clima organizacional,
tanto no ambiente de trabalho quanto com o cliente, consumidores, fornecedores,
prestadores de serviço, parceiros de negócios, sindicatos e órgãos reguladores,
é muito importante que haja o respeito mútuo, sempre em concordância com
a legislação, as normas e os regulamentos.
Com isso, se compromete em cumprir normas e regulamentos vigentes.
Ainda, a empresa tem um compromisso com a proteção ambiental e se compromete a adotar medidas para o
cumprimento de programas ambientais internos e externos que assegurem tal proteção.
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Atitudes
Todos têm a responsabilidade de tratar-se,
mutuamente, com respeito, cordialidade e
dignidade. As relações no trabalho, sejam
com seus colegas, seus subordinados ou
seus superiores, devem ser conduzidas
como verdadeiras parcerias, nas quais o
comportamento individual é orientado pelo
compromisso primordial com o sucesso da
companhia e o crescimento pessoal.
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Atitudes
5.1 COMO EMPREGADO:
• Tratar a todos com educação e respeito, evitando ofensas morais;
• Não praticar atos que prejudiquem interesses legítimos de colegas de qualquer cargo na empresa, tampouco atos que
possam prejudicar o meio ambiente;
• Interessar-se pelo bem comum, contribuindo com conhecimento, capacidade, experiência e desempenho;
• Contribuir para a sustentabilidade socioeconômica e tecnológica do país, utilizando técnicas e processos adequados ao
meio ambiente e aos valores culturais e sociais;
• Respeitar a propriedade intelectual, tecnológica e industrial da companhia, de clientes e fornecedores e zelar pelas
informações confidenciais;
• Reportar, com discrição, aos seus superiores, sempre que tomar conhecimento acerca de qualquer conduta contrária ao
previsto neste código, políticas e programas internos ou que contrarie lei vigente;
• Zelar pelo bom uso, conservação e segurança de todos os ativos da empresa, sejam eles patrimoniais
(ex.: computadores, máquinas, áreas comuns, móveis, materiais de expediente etc.) ou informacionais (todas as
informações da empresa), de modo que somente sejam empregados para finalidades legítimas relacionadas aos
interesses da empresa;
• Respeitar e fazer respeitar o Código de Ética, programas ambientais, de saúde e segurança e as leis vigentes.
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Atitudes
5.2 COMO LÍDER
• Estabelecer procedimentos claros para o setor no dia a dia, acompanhar metas estabelecidas, o
cumprimento de programas e políticas ambientais, bem como zelar por um ambiente de trabalho em equipe;
• Ouvir os empregados de quaisquer cargos, esforçando-se para entender seu ponto de vista e incentivando
o pensamento criativo e inovador;
• Proteger a propriedade intelectual, tecnológica e industrial da companhia, de clientes e fornecedores e
zelar pelas informações confidenciais;
• Zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da empresa, evitando danos;
• Reportar, com discrição, aos seus superiores, sempre que tomar conhecimento acerca de qualquer conduta
contrária ao previsto neste código, políticas e programas ambientais internos ou que contrarie lei vigente;
• Respeitar e incentivar os colegas a respeitarem o Código de Ética, programas ambientais, de saúde e
segurança e as leis vigentes.
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Cumprimento de Leis, Regulamentos e Programas Ambientais
A empresa se relaciona com os
governantes e/ou autoridades públicas
com transparência, honestidade e
imparcialidade, sendo assim, é esperado
que seus prestadores de serviços, clientes,
fornecedores, entre outros envolvidos,
ajam da mesma forma.
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Cumprimento de Leis, Regulamentos e Programas Ambientais
Conduta esperada:
• Respeitar as leis, os programas ambientais, de saúde e segurança, aprovados pelo órgão competente e cumprir todos os
deveres é o caminho correto para manter um bom relacionamento com os órgãos governamentais;
• O relacionamento com os clientes, consumidores, fornecedores e demais parceiros deve ser pautado por ética,
transparência, profissionalismo e imparcialidade;
• Clientes e consumidores: os empregados da empresa deverão utilizar todos os esforços necessários para atender à
necessidade dos clientes e oferecer-lhes a melhor solução frente à demanda solicitada;
• Os clientes devem ser atendidos com cortesia e agilidade;
• A data de entrega dos produtos acordada com os clientes e consumidores deve ser cumprida;
• Todavia, em hipótese alguma, a qualidade dos produtos pode ser sacrificada em detrimento da agilidade, devendo ser
mantido seu padrão de qualidade;
• Os empregados devem estar à disposição dos clientes e consumidores para auxiliá-los na resolução de eventuais
empecilhos, encaminhando suas solicitações e reclamações aos departamentos competentes na empresa, buscando
constantemente a melhoria da qualidade dos produtos e serviços.
• Fornecedores: para a seleção de fornecedores e parceiros, devem ser avaliados o preço, a qualidade do produto ou
serviço, conhecimento, reputação, prazos e condições negociais, de acordo com o determinado nos procedimentos
internos de contratação;
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Cumprimento de Leis, Regulamentos e Programas Ambientais
• Devem ser evitados conflitos de interesses ou favoritismo, sendo expressamente proibida a negociação com
fornecedores em troca de vantagens pessoais, conforme determinado nas políticas e procedimentos internos
da empresa;
• Fornecedores e prestadores de serviços devem ser partes não relacionadas (parentes e amigos pessoais) ao
empregado que aprova a transação ou contrata o serviço, a fim de evitarem-se conflitos de interesses;
• Poderão ser aceitos brindes institucionais, como canetas, cadernos, calendários ou outros itens personalizados.
Brindes sem personalização deverão ser direcionados à área de RH para sorteio entre os empregados;
• Não é permitida a utilização da imagem da empresa em benefício próprio a fim de obter descontos, brindes ou
convites junto a clientes ou fornecedores;
• Deve ser exigidos dos fornecedores o cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, incluindo os
compromissos assumidos mediante a assinatura de termos de confidencialidade e documentos similares,
quando pertinente.
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Segurança da Informação e Privacidade
Trabalhamos para proteger com responsabilidade
informações e dados, sejam relacionados a pessoas ou
aos processos de negócios da empresa, respeitando
sua confidencialidade, integridade e disponibilidade e
empregando medidas técnicas e administrativas
para preservá-los
A empresa preza pelo cumprimento da regulação de
proteção de dados, em especial, a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018),
requerendo o mesmo de todos seus empregados,
acionistas, administradores, terceiros, fornecedores
e parceiros.
Conduta esperada de TODOS os empregados da empresa.
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Segurança da Informação e Privacidade
• Conhecer e fazer cumprir as diretrizes, normas e políticas da empresa relacionadas à segurança da informação e proteção
de dados pessoais;
• Realizar o uso adequado das informações e dados pessoais que tiver acesso ou utilizar no desempenho de suas funções e manter
sigilo de todas as informações confidenciais ou restritas que venha a ter acesso;
• Abster-se de discutir assuntos relacionados aos processos de negócios da empresa em ambientes públicos ou compartilhados
(ex.: aeroportos, aviões, transportes, restaurantes, encontros sociais etc.), incluindo ambientes virtuais, como redes sociais, blogs,
fóruns etc.;
• Acessar somente informações em meio físico ou digital que digam respeito ao cumprimento de finalidade legítima e previamente
definida, informando ao Departamento de Tecnologia da Informação caso possua acesso a diretórios e sistemas desnecessários ao
cumprimento de função ou contrato;
• Manter o sigilo e segurança de suas credencias (logins, senhas, IDs, tokens, assinaturas eletrônicas etc.), não compartilhando ou
mantendo credenciais e senhas expostas em anotações ou registros físicos ou digitais;
• Não utilizar os ativos de informação e comunicação da empresa (ex.: e-mails, rede de internet, servidores, computadores,
impressoras, telefones etc.) para finalidades diversas ao exercício de sua função ou em desconformidade às diretrizes da empresa;
• Apoiar e fiscalizar o cumprimento deste Código, reportando ao Departamento de Tecnologia da Informação pelos seguintes canais
de contato chamado (http://chamados - Serviço Segurança da Informação) ou ramal 1595 sobre toda e qualquer
suspeita de riscos ou incidentes envolvendo informações;
• Devolver, ao fim do relacionamento com a empresa, todas as informações a que tenha tido acesso em razão de sua função, que
sejam de propriedade da empresa, de seus clientes, estejam elas em meio físico ou digital.
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Segurança da Informação e Privacidade
7.1 USOS DE MEIOS ELETRÔNICOS
Os recursos e equipamentos de comunicação eletrônica são bens da empresa e devem ser utilizados exclusivamente para fins
profissionais, dentro das exigências legais. Dessa forma, a empresa reserva-se no direito de controlar e monitorar o acesso à
internet de todos os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da informação, todos os ativos de tecnologia da
informação, tais como computadores, rede de internet, servidores, sistemas etc.
As senhas são pessoais e intransferíveis. Por isso, também é pessoal e intransferível a responsabilidade pelo seu uso, pelos
acessos, autorizações e aprovações executadas por meio de sua utilização. A senha corresponde à confiança outorgada pela
empresa aos seus líderes e empregados e, por assim ser, sua adequada utilização demonstra uma conduta alinhada a este código.
É estritamente proibida à transmissão ou acesso a conteúdo inadequado. Exemplos disso são: pornografia, atividades contra o
patrimônio público ou de terceiros, discriminação, terrorismo, venda de produtos não relacionados ao negócio, correntes, jogos etc.
Conduta esperada:
• Não divulgar senhas ou códigos de acesso à rede de computadores da empresa;
• Os recursos e equipamentos de comunicação eletrônica deverão ser utilizados somente para fins da empresa;
• Quando o empregado estiver em trabalho externo, fora da empresa e for acessar microcomputadores externos, não
deverá deixar informações da empresa gravadas nas máquinas ou impressoras.
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Patrimônio
É necessário que haja uma utilização de
forma responsável de todo o patrimônio da
empresa, conservando-os e garantindo sua
preservação.
Os recursos da empresa consistem
tanto em bens materiais (instalações,
equipamentos, computadores), quanto
imateriais (softwares, clientes, recursos
humanos, direitos autorais). O uso
consciente dos recursos da empresa
contribui para a produtividade, resultados
e perpetuidade dos negócios.
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Patrimônio
Conduta esperada:
• Não utilizar o patrimônio da empresa para fins particulares;
• Zelar pelo bom uso do patrimônio, evitando perdas, danos e desperdício;
• Comunicar qualquer caso de fraude, furto ou roubo de patrimônio da empresa;
• Os recursos da empresa devem ser utilizados apenas por seus empregados para os propósitos do negócio, não
sendo permitida sua apropriação ou uso para benefício próprio ou para a prática de atos que possam causar danos à
imagem da empresa;
• É expressamente proibida a utilização de software não licenciado em todos os dispositivos pertencentes à
empresa, da mesma forma como é proibida a transmissão ou acesso a conteúdo inadequado ou como, por exemplo,
pornografia, correntes, discriminação etc.
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Empregados e Ambiente de Trabalho
9.1

DESEMPENHO, EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

A empresa proporciona aos empregados a oportunidade de
aumentar o capital de conhecimento com cursos e palestras que
ajudam a aumentar a criatividade, produtividade e segurança.
Assim, a empresa mantém sempre atualizado o mapeamento de
habilidades grupais para todos os cargos.
Desse modo, criamos oportunidades e incentivamos o
desenvolvimento pessoal e profissional, através da capacitação,
benefícios, remuneração compatível e valorização dos
nossos empregados.
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Empregados e Ambiente de Trabalho
9.2

DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Não será tolerada atitude de discriminação ou preconceito de qualquer natureza, seja de raça, cor, sexo, orientação sexual,
religião, convicção política, origem, etnia, classe social, idade, deficiência, estado civil e/ou nível hierárquico.
Conduta esperada:
• Respeitar a privacidade das informações dos empregados ou clientes e não praticar qualquer uso indevido ou
discriminatório por meio dessas informações;
• Em todos os processos de RH (recrutamento, admissão, avaliação de desempenho, promoção e demissão) as pessoas
devem ser avaliadas considerando os requisitos para o desempenho do cargo;
• Os relacionamentos dentro da empresa devem ser mantidos com respeito e profissionalismo;
• Toda conduta de preconceito e discriminação deverá ser reportada aos superiores.
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Empregados e Ambiente de Trabalho
9.3

VIOLÊNCIA

Não admitimos qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica no ambiente de trabalho.
Conduta esperada:
• Não agredir física ou verbalmente, nem provocar qualquer situação que possa levar a um confronto com qualquer pessoa;
• Não portar armas de qualquer espécie nas dependências da empresa.
9.4

ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL

Não admitimos quaisquer tipos de assédio, inclusive insinuação ou atos físicos ofensivos, intimidações, provocações,
submissão ao ridículo, ameaças, exclusão injustificada, pressão sutil ou explícita.
Conduta esperada:
• Não se utilizar do cargo para assediar moralmente e/ou sexualmente;
• Não se utilizar do cargo para obter benefícios pessoais para favorecimento próprio;
• Não expor outros empregados a situações vexatórias de perseguição por atos repetitivos, onde é causada a humilhação
e constrangimento do respectivo empregado, ofendendo sua dignidade;
• Evitar o favoritismo e assédio de qualquer tipo, como pressão sobre colegas ou subordinados e privilégios para aqueles
com quem mantém relação de amizade.
Código de Ética
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Empregados e Ambiente de Trabalho
9.5 USO DE ENTORPECENTES E BEBIDAS ALCOÓLICAS
É proibido o uso ou consumo de qualquer tipo de entorpecente e/ou bebida alcoólica nas dependências da empresa.
Conduta esperada:
• Não consumir e nem distribuir entorpecentes e/ou bebidas alcoólicas dentro da empresa;
• Pessoas com comportamento alterado devido ao uso de entorpecentes e/ou bebidas alcoólicas estão proibidas de ter
acesso ou permanecer na empresa.
9.6 CONFLITOS DE INTERESSE
Fraude, Suborno e Corrupção.
Não toleramos sob qualquer hipótese práticas ilícitas por parte de nossos empregados, fornecedores e partes interessadas no
desempenho de suas funções.
Conduta esperada:
• Os empregados, fornecedores e partes interessadas comprometem-se a combater a corrupção em todas as suas formas e
níveis, tais como propina, extorsão, fraude, falsificação de documentos, entre outros, em benefício próprio ou de outrem, com
a intenção de ganhar ou manter negócios com a empresa ou terceiros, sejam eles do setor público ou privado;
• São inaceitáveis quaisquer práticas de condutas ilícitas, passíveis de medidas legais cabíveis, podendo haver inclusive
rescisão contratual.
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Empregados e Ambiente de Trabalho
9.7 EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ADULTO E INFANTIL
Temos o compromisso de não fazer uso de trabalho involuntário ou forçado, bem como não compactuamos com o
trabalho infantil.
Conduta esperada:
• A empresa não contrata menores de 18 (dezoito) anos, exceto na condição de aprendiz, não utiliza qualquer forma de
trabalho forçado, análogo ao escravo ou infantil, repudiando tais práticas.

Código de Ética

23

10

Fornecedores
A empresa não tem relacionamento com
fornecedores de produtos e serviços que
não atendam aos requisitos técnicos e que
não obedecem ao previsto no seu Código
de Ética, sempre observando os
seus interesses.
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Fornecedores
Conduta esperada:
• Não devem ser aceitos dos fornecedores de produtos e serviços presentes, comissões, vantagens e favores — cujas
circunstâncias possam ensejar suspeita de qualquer favorecimento indevido — salvo cortesias que caracterizem
uma gentileza no relacionamento, tais como brindes institucionais, que sejam impessoais, como canetas, camisetas,
bonés, chaveiros, entre outros;
• Não oferecer ou aceitar empréstimos ou cortesias, como dinheiro ou equivalentes, que possam caracterizar propina,
suborno e corrupção;
• Negociar de forma transparente e com firmeza de propósito com os fornecedores, prestando atenção às condições
comerciais e aos direitos intelectuais e de propriedade;
• Considerar fornecedores como parceiros e não aceitar qualquer tipo de tratamento preferencial ou
proveito pessoal.

Código de Ética

25

11

Clientes
A empresa presa por relacionamentos que
respeitem as boas práticas comerciais,
sendo assim, trata seus clientes com
equidade e respeito.
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Clientes
Conduta esperada:
• Não oferecer ou aceitar empréstimos e cortesias, como dinheiro ou equivalentes, que possam caracterizar propina,
suborno e corrupção;
• As relações entre a empresa e seus clientes devem ocorrer com base em critérios profissionais, técnicos e comerciais;
• Dar atenção e respeito a todos os seus clientes, independentemente de seu porte;
• Interesses pessoais não poderão pesar nos processos de negociação, não devendo se configurar qualquer espécie de
favorecimento, apadrinhamento ou conflito de interesses;
• Presentes, vantagens e favores cujas circunstâncias possam ensejar suspeita de qualquer favorecimento indevido não deverão
ser oferecidos aos clientes, salvo cortesias que caracterizem uma gentileza no relacionamento, tais como refeições
de negócio e brindes institucionais, que sejam impessoais, como canetas, camisetas, bonés, chaveiros, entre outros;
• Garantir que o trabalho se desenvolva de acordo com a lei, a cultura e os valores éticos e sociais do país e do setor industrial e
os valores estabelecidos para a empresa;
• Buscar a transparência em todos os termos dos negócios.
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Comunidade/Sociedade
A empresa é consciente do papel social que
uma indústria do seu porte deve assumir.
Com posição destacada na economia nacional, não poupa
esforços para que sua atividade possa melhorar a vida
de muita gente. Iniciativas refletem a responsabilidade
social da empresa, como a atenção que é dispensada aos
seus empregados e familiares. Outras ações sociais
da empresa extrapolam as fronteiras do seu
parque fabril.
Além do bem-estar dos empregados, a empresa busca
o bem-estar da comunidade local. Em razão disso, apoia
programas de educação de jovens e adultos (EJA),
voluntariado, esporte, combate às drogas, segurança
pública, programa Jovem Aprendiz, programas de
contratação de PCD’s e preservação ambiental.
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Comunidade/Sociedade
Conduta esperada:
• Desenvolver e participar de ações que aumentem o bem-estar da comunidade;
• Ter a consciência de que as fábricas são operadas de maneira segura, levando em conta o bem-estar dos empregados e
da comunidade, buscando formas de melhorar as instalações e os processos e protegendo o meio ambiente;
• Respeitar as leis e cumprir todos os deveres legais e éticos.
12.1 RELACIONAMENTO COM AUTORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O relacionamento da empresa e de seus empregados com as autoridades e a Administração Pública terá como
fundamentos a integridade, ética e transparência.
Todas as informações requeridas pelas autoridades ou pela Administração Pública serão apresentadas dentro
do prazo legal.
Não é permitida a realização de ações destinadas a influenciar qualquer membro ou representante da Administração
Pública com a intenção de obter benefício econômico para si, para a empresa ou para terceiros.
A empresa repudia qualquer ato que possa constituir suborno, tráfico de influência e corrupção.
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Investidores
A empresa disponibiliza as informações
necessárias e solicitadas de forma clara
e transparente.

Conduta esperada:
• Reconhecer que os investidores devem
receber informação correta e de acordo
com os princípios contábeis legais,
oferecendo a eles toda a assistência
para compreender as circunstâncias que
determinam os investimentos.
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Da Proteção e Preservação do Meio Ambiente
Para a empresa, é possível manter produção de qualidade aliada a atitudes sustentáveis. Por
isso, o cuidado com o meio ambiente faz parte da rotina de trabalho da empresa, que leva em
consideração todo o ciclo de vida do produto, iniciando na avaliação da matéria-prima utilizada em
seus processos até o descarte de seus resíduos, aliando estratégias e valores com seus parceiros.
A sustentabilidade está no DNA da empresa e seus esforços se refletem nos diversos prêmios
e reconhecimentos, além de importantes certificações, como a ISO 14.001, que tem como
objetivo estruturar um sistema de gestão ambiental visando controlar os impactos ambientais e
desenvolver práticas sustentáveis atreladas às atividades e produtos.
A proteção e a preservação do meio ambiente e as atividades desenvolvidas pela empresa estão
diretamente conectadas, de modo que a empresa busca a harmonia entre os conceitos modernos
de eficiência, se comprometendo a adotar as posturas ambientais corretas, com objetivo comum
entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
A preocupação com o meio ambiente é uma prática intrínseca da empresa, diretamente
relacionada aos seus valores e princípios.
Para tanto, a empresa trabalha na conscientização de seus empregados, os quais devem atuar na
melhoraria da eficiência do processo produtivo da empresa, a fim de que o impacto da atividade
desenvolvida no meio ambiente seja cada vez menor.
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Da Proteção e Preservação do Meio Ambiente
Conduta esperada:
• Realizar a captação de águas pluviais;
• Reaproveitar energia térmica;
• Todos os materiais passíveis de reciclagem devem ser assim destinados, preservando consequentemente os recursos
naturais e evitando a utilização de aterros;
• Os resíduos gerados pela empresa devem ser corretamente destinados;
• Na matriz energética da fábrica, preferencialmente, utilizar combustível de fontes renováveis e limpas;
• Todos os efluentes gerados na empresa devem ser tratados internamente e lançados atendendo à legislação vigente;
• Reaproveitar os efluentes líquidos gerados;
• A empresa deve estimular a consciência ambiental de seus empregados, por meio de campanhas internas acerca do
uso racional de recursos naturais;
• A empresa deve atender ao disposto na legislação ambiental, assim como deve contratar apenas parceiros que
façam o mesmo.
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Saúde e Segurança Ocupacional
É filosofia da empresa manter a saúde e
segurança ocupacional das partes interessadas,
criando mecanismos de controle para os perigos
e riscos, fornecendo processos e ambientes
seguros, atendendo às legislações vigentes,
mantendo sempre condutas preventivas quanto à
saúde e segurança, fornecendo aos empregados
o direito de recusa de trabalho em condições
inseguras e disponibilizando canais de consulta e
participação às partes interessadas.

Código de Ética

33

15

Saúde e Segurança Ocupacional
Conduta esperada:
Pensando na saúde e segurança ocupacional das partes interessadas, a empresa mantém e desenvolve ações como:
• Perigos e riscos: com a participação dos empregados dos processos, a organização desenvolve a avaliação de perigos e
riscos das atividades e aplica medidas de controle para eliminar ou minimizar os perigos e riscos levantados;
• Canais de comunicação: manutenção de canais de comunicações acessíveis a todas as partes;
• Fornecimento de ambiente seguro ao trabalho: é compromisso da empresa fornecer ambientes seguros para realização
dos trabalhos;
• CIPA: atendendo à legislação específica (NR 05), dentro da sistemática de eleição e gestão da CIPA, os empregados
tem livre-arbítrio para se candidatar para compor a gestão da CIPA, bem como liberdade para votar em qualquer um dos
empregados candidatos sem nenhum tipo de influência por parte da empresa;
• Recusa na execução de serviços: qualquer empregado pode sinalizar para sua liderança específica a recusa na execução
de um determinado serviço por diversos motivos, por exemplo: condição insegura, falta de EPI ou EPC, problema pessoal
(fobia, limitação física etc.), infraestrutura inadequada, dentre outros, sendo que a empresa faz as devidas análises e
toma as providências adequadas, porém é garantido que o empregado não tenha nenhuma retaliação ou consequência
pessoal diante destas situações;
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Saúde e Segurança Ocupacional
• Procedimentos operacionais e treinamentos: todos os procedimentos operacionais envolvendo diretamente os
empregados em todos os níveis hierárquicos são formalizados, aprovados e devidamente treinados, com a participação
dos profissionais correlacionados, de tal forma que regras e fluxos estabelecidos sejam entendidos e as pessoas
devidamente capacitadas para a execução;
• Alterações de EPI’s e/ou EPC’s: ao longo do tempo existem mudanças de EPI’s ou EPC’s, uniforme, sapato, óculos
de segurança, entre outros, onde a empresa obrigatoriamente faz a consulta e realiza testes com os empregados
diretamente envolvidos e afetados pela sugestão de melhoria, respeitando suas opiniões e utilizando as mesmas para a
tomada de decisão final;
• Incidentes e atendimento ambulatorial: diante de incidentes e de sua avaliação e providências os empregados são
consultados e têm participação garantida nas etapas de análise de causa e avaliação dos motivos que culminaram com o
incidente. Essa participação visa obter a realidade dos fatos e tomar ações que sejam efetivas prevenindo, assim, que a
mesma situação possa se repetir ao longo do tempo;
• O atendimento ambulatorial é livre e disponível para qualquer empregado, sem necessidade de permissão por parte da
empresa (liderança ou equivalente), dentro dos horários e limites existentes. Em situações que extrapolem estes limites,
o empregado tem assegurado o acesso a hospitais e clínicas conveniadas;
• É dever dos empregados utilizar os EPI’s e EPC’s indicados para cada tarefa zelando pela sua conservação. Em caso de
extravio ou danificação do EPI ou EPC, é dever do empregado solicitar a sua imediata substituição.
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Da gestão do Código de Ética
16.1 COMITÊ DE ÉTICA
A gestão do Código de Ética será feita pelo Comitê de Ética, composto por cinco membros, sendo um presidente, os quais
terão as seguintes atribuições:
• Aprovar, revisar e atualizar do Código de Ética;
• Gerenciar e assegurar o funcionamento dos canais de denúncia;
• Analisar as denúncias recebidas e após decidir pelo seu arquivamento preliminar ou sua investigação;
• Cientificar às pessoas denunciadas, os fatos a elas atribuídos e oportunizá-las conceder sua versão dos fatos;
• Emitir decisão devidamente fundamentada e adequada ao ato praticado, quando determinada a aplicação de medidas
disciplinares ou arquivar a denúncia;
• Tratar todas as denúncias recebidas como sigilosas, preservando a identidade do denunciante, salvo nos casos 			
de obrigação legal ou cumprimento de determinações judiciais ou administrativas, quando serão aplicadas
as leis correspondentes;
• Divulgar, explanar e entregar o Código de Ética para todos os empregados durante a sua Integração.
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Da gestão do Código de Ética
16.2 OUVIDORIA
É dever do empregado que tiver conhecimento de qualquer conduta contrária às determinações constantes neste Código
comunicar o fato ao seu superior imediato ou encaminhar denúncia ao Comitê de Ética, por um dos meios disponíveis:
• Empregados: todas as reclamações ou denúncias são recebidas e analisadas e podem ser formalizadas através de
canais disponíveis como, por exemplo, serviço de Assistência Social, por intermédio das lideranças setoriais, departamento
de RH, através do Sindicato da Categoria, pelas caixas de sugestões distribuídas em nossas portarias ou ainda pelo envio
de e-mail para codigodeetica@dohler.com.br, pelo telefone (47) 0800 643 8800 ou site da
empresa www.dohler.com.br
• Clientes, fornecedores, investidores, prestadores de serviços e comunidade em geral: todas as
reclamações ou denúncias são recebidas e analisadas e podem ser formalizadas através de canais disponíveis como, por
exemplo: envio de e-mail para codigodeetica@dohler.com.br, através do telefone 0800 643 8800 ou site
da empresa www.dohler.com.br
Recebida a denúncia, a mesma será analisada a fim de constatar se a denúncia pode caracterizar ou não o
descumprimento das determinações descritas no presente Código ou na legislação em vigor.
Se identificado que o ato praticado não constitui o descumprimento do Código de Ética, será determinado o arquivamento
da denúncia, comunicando as partes interessadas sobre o arquivamento.
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Da gestão do Código de Ética
Se identificado que o ato praticado pode caracterizar o descumprimento, será iniciada a investigação dos fatos.
As pessoas denunciadas serão cientificadas dos fatos a elas atribuídos, bem como terão a oportunidade de conceder sua
versão dos fatos.
Se constatado o descumprimento do Código de Ética, serão aplicadas as medidas disciplinares, bem como se identificado o
descumprimento da legislação em vigor, os órgãos responsáveis pela sua apuração serão cientificados. Da mesma forma,
se constatado que não houve qualquer tipo de descumprimento, a denúncia deverá ser arquivada.
As denúncias recebidas serão tratadas como sigilosas, salvo nos casos de obrigação legal ou cumprimento de
determinações judiciais ou administrativas, quando serão aplicadas as leis correspondentes. Caso a denúncia seja anônima,
não será possível que o Comitê de Ética retorne ao denunciante.
A violação de qualquer conduta ou prática contida neste Código será penalizada mediante avaliação do Comitê de Conduta
e Ética, bem como estará sujeita à aplicação das leis vigentes no Brasil e de acordo com tratados internacionais dos quais
o Brasil é signatário.
As informações fornecidas serão mantidas em sigilo, exceto nas situações em que a empresa tenha obrigação legal de
informar aos órgãos e às autoridade governamentais.
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Penalidades

Para manter a ordem e o cumprimento das normativas
indicados neste Código de Ética, o empregador pode
utilizar–se de medidas disciplinares como meio de limite
e penalidade, mas dentro de um senso justo e moderado,
levando-se em consideração a gravidade da questão,
a atualidade, unicidade da pena a proporcionalidade,
além dos motivos determinantes para a prática da falta,
a condição pessoal do empregado (grau de instrução,
necessidade etc.).
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Aprovação e Vigência

O presente Código foi aprovado pelo Conselho de Ética e
homologado pela Diretoria no dia 18/01/2021, ficando
determinada sua entrada em vigor no dia 01/02/2021.
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