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CüT}IGO I}§ CüNI}TJTA
A SAV-TEC Indústda de Comporrentes ÀÁetilicos, trabalha sob os mais altos padrões de prof,ssioralismo, comportamêüo ético e
cumprimemo da lei. Espera-se que os presfadorcs de serviço, coliaboradores e forrrecedores da SAV-TEC, trabalhem dessa mesma
forma. Este cóügo de conàrta têm como objetivo estabelecer os frmdamentos das importanres relações que a SAV-TEC cria com
seus prestadores de serviço, colaboradores e forrrecedores.

1.

TRÂBALHOINFAiITIL

A

SAV-TEC cumpÍe todas as leis locais aplicíveis a respeito da idade mínimâ dos funcionários e assim espen que sêus
fornecedores ou prestadores de senriço trabaltern A idade mínima de todos os trabalhadores deve ser igual ou srryerior à idade
mínima legal & emprego e deve estâÍconforme as regulaÍnentâções da Organização Iúemacional do Trúalho.

2.

TRABATHOFORçADO

A SAV-TEC, Ítssim como seus forrecedores ou prestadores de senriço não deverão, em nenhmr caso, uülizar qualquerforma
trabalh involuü:írio ou forçado, inclusire trabalha prisionaf em condições anitlogas à escravidâo e sewidâo por dívida.

3.

&

pREcoNcErro,oscmurueçÃoenssÉoro

A

SAV-TEC, assim como seus fornecedores ou prestadores de serviço deverão oferecenrm local de trabalho que respeite a
digrndade e os direitos hrrnanos de todos os firrciouários. F.m rerhrmn hipótese os funciouírios deverão estar mjeitos a assédio
flsicq sexual ou verbal. Da mesna forma, nenhrrm ftrncionifuio deveú receber castigos fisicos ou perulidades puniárias como
forma de punição.
Todos deverâo üatâr seus funcioriârios com respeito e cortesia, e não deverâo discriminar ou assediar furcioniirios com base em
raç4 religiâo, cor, nacionalidade, sexo, idâde, deficiêrcia siüâção miütaÍ, orientaçâo sexual ou qualquer orlra condição protegida
por lei.

4.

HORASTRABA1HADAS

A SAV-TEC, assim

q61as seus fornecedorres ou prestadores de senriço deverâo garântir qrrc as lnras trahlhadas por semana por
seus flmcioruirios, incluindo horas e*ras estejam em codonnidade com as leis locais a rcspeito de horas de trabalho regúares e

horas extras.

5.

SATARIOS E BENEFíOOS

A SAV-TEC, assim como

seus forrecedores ou prestadores de serviço deverão pâgar â seus fimciorrários a ÍemuneÍação mí*ima
exigida pelas leis locais, incluindo salário, horas extras e os beneficios exigidos por lei.

6.

SAÚDEE§EGURANçÀNOTRABATHO

A SAV-:IEC, âssim como sens fornecedores ou prestadores de serviço deverâo garantir que seus irrcioruírios tenham nm
ambiede de ttabalho s€guro e salubre. Espera-se que os finrcion:irios tühâm a oportrmidade & tráalharem rm ambiefre sguro,
com procedimenlos prevetrivos de seguraqa e equipamemo que cumpra todas as leis e regulamentaÇões locais.

7.

]VTTIO

AM§IENTE

A SAV-TEC tem a firre cÍença de que o meio arbiente é de cnrcial importârcia para seus cliertes e firrcioniirios. A SAV-TEC
tem o maior respeito pelo meio ambieme e espera quÊ seus colaboradores, forree&res e pres0adores de srviço realizem suas
atividades dertro dos mais altos pâ&ões ambientais, m minimo cumpdrlo as leis loais e regiorais a rcspeito & comole
ambiecal AIém do mais, mldaryâs ou tendências da lei local dever ser prcvishs ê lerradas em consideüago

8.

BRINDE§, PRESENTE§ E OUTRAS OfERTAS

A política da SAV-TEC é realizar suas atividades profissionais com justiça e imparcialidade, de mareira ética e adequada As
decisões profissionais tomadas pelos flrrcionários da SAV-TEC dwem ser feitas com base em qualidade, alendimento, preço e
outros fatorcs competitivos similarês.
Buscamos estabelecer víncúos tânspârestes

e estirnulages a boa comrivêrcia erÉre nossos colaboradoreg fonrecedores

e

pÍestadorcs de senriços, pois valo,riza:mos o ryrendizado coqiuno. ÀÁâs, tâmbem rchmos rcessário definir regras {1ue preservem
.-i.llossâ imagem corporativa e iryeçam o favoritimo pessoal idevido de profissionais.
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Saluçãer er* {omp*rn*nt*s

sabemos que â trôca de brindes e presentei é comum no universo dos regócios. EntÍetanÍo, âcÍeditâmos qlre êsta paítica deve ser
conduzida com cuidado, parâ que râo infhrencie ou paÍeçâ irfluerciar decisões empresariais e não gere vaüâg§ns idevidas,
poÍtanto a SAV-TEC estipulou um valor mlximo de R$f 00,ffi para recebimento de brides e pÍeseúes.

9.

FRAuDEs,suBoRNorconnueçÃo
A SAV-TEC assim como seus colaboradores, fornecedoÍes ou

prestadores de serviço do deverão se envolver com comrpçâo,
propinas ou subornos para ar*oridades goveÍnanrcnÍâis ou corporativâs em correxão com negócios relaciomdos ao forrecimento
de plodutos ou serviços SAV-TEC.
A SAV-TEC assim como seus colaboradores, formedores ou prestadores de serviço deverâo cumprir todrs as leis aplicáveis a
respeito de concorÉrcia, tais como atritnrste e leis de corÍrole de preços.

10.

rmronrraeçÕEscoNFlDÊNoAISEPRIVILEGIADAS
Sabemos que o diiílogo e a tÍoca de informações sâo firndamentais para â evolução do nosso negócio. No entanto, Umbém
enteademos a recessidade de prevenir o lrÍtzanren[o de dados esna#gicos ou confidenciais que podem prejudicar nossâs relações
com parceiros ou fuhrros iwestimedos.
Inforrnaçôes confidenciais são um diferencial competitivo e fazem parte do patrimônio imelecttral da emprcsa Elas devern ser
armazenadas de forma segnra e jamais podem ser comlrartilhadas com outÍos iúeÍessados, investi&res, empresâs prceiras ou
concorrentes.

11.

SEGURANçA DA TNFORMAçÃO
Todos os arquivos e dados referentes a atividade pmflssional criados, recebidos ou Ílnnâzenâdos no sistema da SAV-TEC, seja email ou re&, são de propriedade da SAV-TEC e constitrpmbens comerciais e legais da empresa
Em consorúncia com a Lei no 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - os colaboradores da SAV-TEC deverâo
tomar as medidas cabíveis a fim de âssegurar que os dados pessoais sejam acessados e/ou tratados somentÊ por pessoíls qrle
necessitem dessas infonnaçõeq na realizaçâo de suas ta:efag e que sejam coletados apems rledos estritamente rreessá:ios à
realização das atirddades da SAV-TEC, em especial em relaçâo aos dados classificados como mnsíveis pela LGPD.

L2.

UTTLTZAçÃO DOS RECURSOS DE TNFORMÁT|CA

O acesso à iternet e ao telefore, bem corno o uso de e-mailq softrrares, hardwareq equipamentos e outros bens da SAV-TEC
devem ser direcionados ao exercicio da atividade profissicrnl ou estudaüil.

13.

CADEIÀ DE RESPONSABILIDADE
Os colaboradores, fornecedores ou prcstadores de serviço sâo responsíveis em gararnir o cumprirneuo do Código de Conduta da
SAV-TEC seja com pessoas recepcionadas deffio dos estahlecimentos dâ SAV-TEC, seja para os seus súfornecedores ou sú
prcstadores de serviço.

14.

TNFORMAçÃO DE CONDUTA rND§flDÂ

Os colaboradores, fornecedores ou prestadores de sewiço ou qualquer outra pessâ ou gnrpo que acredire que algum
elementgs listados no Código de Conduta dâ SAV-TEC

dos

foi violado ou desrespeitado, pode informar esta atividade com todo o

sgilo/anonimaro.

C***ts *e C*muxi**çâ*:
Internet

Preside*rte
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