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PREÂMBULO 
 
Estamos conscientes do nosso papel de membros atuantes da sociedade, e da nossa 
responsabilidade perante os nossos clientes, parceiros e funcionários. Aceitamos essa 
responsabilidade. Por isso, assumimos o compromisso de atender aos princípios de 
conduta que podem ser deduzidos diretamente desta consciência. São estes os princípios 
que norteiam os nossos atos empresariais e sociais. 
 
A administração da nossa sociedade, bem como os nossos funcionários atuam de forma 
autônoma, responsável, honesta, leal com respeito às outras pessoas e ao meio ambiente. 
A administração assume uma responsabilidade especial com relação ao atendimento 
destes princípios. 
 
O objetivo da administração é, em conjunto com os funcionários, conduzir a sociedade ao 
sucesso. Em conformidade com os nossos princípios de uma empresa de médio porte, 
queremos obter lucro com a nossa atividade econômica sustentável e em conformidade 
com as possibilidades empresariais. Queremos cuidar, a qualquer tempo e da melhor 
forma possível, dos nossos pontos fortes e vantagens competitivas desenvolvidas no 
decorrer dos anos, e atender as nossas exigências de qualidade e desempenho. 
 
No caminho para um futuro bem sucedido da nossa sociedade apostamos em: 
 uma administração responsável que atua de forma exemplar, 
 na habilidade, na força e no engajamento dos funcionários, 
 em condições básicas sociais e politicas confiáveis, e 
 na possibilidade do progresso cientifico tecnológico. 
 
O presente código de conduta deve encorajar todos os membros da nossa sociedade para 
agir de forma responsável. Considerando isso, servem de orientação as seguintes 
condições. 
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ÂMBITO E 
PRINCÍPIOS 
 
ÂMBITO E PRINCÍPIOS 
O Código de Conduta se aplica a todas as partes da nossa sociedade e à nossa sociedade 
como um todo. Se for o caso, na execução do código de conduta, as subsidiárias 
estrangeiras existentes podem levar em conta peculiaridades nacionais, desde que não 
afete os princípios básicos da nossa empresa. 
 
A nossa sociedade quer promover uma divulgação maior dos princípios estabelecidos 
neste Código de Conduta. Portanto, empresas que mantem uma relação comercial com a 
nossa sociedade são encorajadas a cumprir as disposições do Código de Conduta 
espontaneamente. 
 
O Código de Conduta é a base para outros regulamentos da empresa que podem levar em 
conta tanto particularidades de áreas como de países, desde que sejam atendidos os 
princípios aqui estabelecidos. O Código de Conduta inclui questões de serviço dentro da 
sociedade e de todas as áreas nas quais os funcionários da mesma são percebidos como 
representantes da nossa empresa. 
 
Com relação ao Código de Conduta, a administração e todos os outros executivos devem 
servir de exemplo, e fazer com que sejam observadas as regras contidas no presente 
Código de Conduta. Violações do Código de Conduta não serão aceitas. Aplicar-se-á à 
administração e a outros executivos especial rigidez, no que se refere à avaliação da sua 
conduta. 
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CONDUTA EM  
CONFORMIDADE  
COM AS LEIS 
 
PRINCÍPIOS GERAIS 
A integridade norteia a nossa conduta. A observação das leis é a primeira diretiva da nossa 
sociedade. Todos os funcionários devem observar as disposições legais relevantes para 
sua atividade de qualquer ordem jurídica, em cujo âmbito eles atuam. 
 
Todos os funcionários devem se informar, sob responsabilidade própria, sobre as 
disposições legais aplicáveis a sua atividade. Independentemente disso, a nossa sociedade 
se compromete a fazer tudo o que for necessário para informar os funcionários sobre as 
respectivas disposições e instruí-los na sua observação. 
 
O âmbito para a atuação empresarial não se restringe somente às leis internacionais ou 
nacionais, mas também inclui regras sociais e culturais. Nos processos de decisão e 
avaliação, a nossa sociedade leva em conta estas regras também, que, muitas vezes, não 
são escritas e se esforça para agir em conformidade com estas regras. 
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INFORMAÇÕES DA SOCIEDADE 
De certa forma, o desenvolvimento da nossa sociedade também é do interesse público. 
Funcionários também tem interesse no desenvolvimento relevante da sociedade. Por isso, 
por razões diversas, colocamos à disposição informações a grupos destinatários internos 
e/ou externos. Assumimos o compromisso de cumprir esta obrigação de informação a 
qualquer tempo e de forma adequada. 
 
Nossa sociedade está convicta que quaisquer relatórios devem ser corretos e verídicos, 
especialmente com relação: 
 a colaboradores, 
 a parceiros, e 
 ao público. 
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Relações 
externas 
 
PRINCÍPIOS GERAIS 
Nossa sociedade faz seus negócios com meios que são jurídica e eticamente incontestáveis 
o que a sociedade espera também de qualquer colaborador. Nossa sociedade exige dos 
nossos parceiros, fornecedores e clientes também a observação deste princípio. 
 
O interesse privado de colaboradores e o interesse da sociedade devem ser separados 
rigidamente. Um conflito de interesses ocorre, quando os interesses privados, com 
relação a alguma informação, conflitarem com os interesses da sociedade ou se for 
causada esta impressão. 
 
BENEFÍCIOS 
O colaborador não deve exigir, aceitar ou oferecer pagamentos de terceiros, ou, ainda, 
concedê-los, o que se aplica, sem exceção, e, especialmente, a titulares de cargo públicos, 
inclusive de outros estados ou organizações internacionais. 
 
Não devem ser exigidos outros tipos de benefícios de fornecedores, clientes ou outros 
parceiros comerciais. Somente podem ser recebidos tais benefícios - presentes avulsos, 
alimentação ou outros benefícios - observando o limites dos costumes comerciais 
geralmente aceitos, na medida em que estes não sejam capazes de influenciar decisões 
empresariais. Tais benefícios somente podem ser concedidos no âmbito de relações com 
parceiros comerciais desde que não se trate da tentativa de influenciar a pessoa de forma 
inadequada. 
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CONDUTA PERANTE CLIENTES 
Nossa sociedade oferece aos seus clientes uma gama ampla de produtos e serviços, 
norteado pelo desejo de atender as necessidades dos clientes por prestações adequadas 
e eficientes, inclusive a permanente verificação dos portfolios de produtos e serviços e 
sua adaptação, antecipando mudanças do mercado. Nossa sociedade se esforça para 
garantir um tratamento justo a todos os clientes. 
 
CONDUTA PERANTE OS PROPRIETÁRIOS 
Nossa sociedade considera seu capital condição e base essencial para sua atuação como 
empresa. Portanto, a conservação de valores da empresa e a obtenção de lucro em 
conformidade com o mercado, bem como transparência e responsabilidade perante o 
proprietário são objetivos essenciais da nossa sociedade. 
 
CONDUTA PERANTE FORNECEDORES 
Nas relações com os fornecedores zelamos pela observação das regras do Código de 
Conduta. Nos não mantemos relações com fornecedores dos quais sabemos que estes 
violam as regras do nosso Código de Conduta. 
 
CONDUTA PERANTE CONSULTORES 
Somente celebramos contratos de consultoria com pessoas ou sociedades que, pelas suas 
qualificações comprovadas, são capazes de contribuir para o desenvolvimento da nossa 
sociedade. O valor da remuneração deve ser adequado para o valor do serviço prestado e 
a qualificação pessoal do consultor. 
 
Em muitos países, a contratação de intermediadores, agentes, despachantes e consultores 
(doravante denominados simplesmente "intermediadores") é um meio essencial e 
indispensável para uma participação bem sucedida no mercado. Por outro lado, a 
contratação de tais terceiros pode ser usado como meio para disfarçar pagamentos ilegais 
ou para fraudar leis contra corrupção. Na celebração de contratos com intermediadores, 
deve ser comunicado qualquer simples impressão de abuso. Na escolha e contratação de 
intermediadores devem ser observados os seguintes princípios: 

 Contratos de intermediação somente serão celebrados com pessoas ou sociedades 
que, pela sua qualificação comprovada, podem contribuir para o desenvolvimento 
de projetos concretos. 

 Contratos de intermediação necessitam da forma escrita e devem descrever 
detalhadamente os serviços prestados. 

 O valor da remuneração deve ser adequado para o valor do serviço. 
 Pagamentos ao intermediador não devem ser efetuados em espécie, e, em 

princípio, devem ser efetuados somente após a prestação dos serviços (totais ou 
parciais) acordados. 

 
CONDUTA PERANTE O PÚBLICO 
Todas as comunicações da nossa sociedade são feitas de forma completa, objetiva, com 
conteúdo correto e compreensível e em tempo hábil após o respectivo evento. A nossa 
sociedade respeita a independência profissional de jornalistas e mídia. Portanto, não 
pagamos por contribuições de matérias na parte editorial. Apenas às pessoas autorizadas 
para tal, é permitido repassar ao público, à mídia ou a outros terceiros quaisquer 
informações referentes a nossa sociedade ou, se for o caso, a subsidiárias existentes. 
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CONDUTA POLITICA 
No tocante de política partidária, a nossa sociedade mantém neutralidade e não realiza 
doações a partidos políticos, e/ou organizações e/ou fundações ligados estritamente a 
partidos políticos. Nós não contratamos colaboradores que ocupem ou detenham, como 
profissão principal, cargos ou mandatos públicos. Não celebramos contratos onerosos de 
consultoria ou semelhantes com representantes deste grupo de pessoas. 
 
Não obstante, a nossa sociedade reconhece expressamente a corresponsabilidade pelo 
desenvolvimento do bem comum. Por isso, apoiamos o exercício de cidadania política, 
democrática e social dos nossos colaboradores - especialmente em atividades caritativas 
e sociais. Ressaltamos que colaboradores que se engajam neste âmbito agem como 
pessoas físicas privadas e não representam qualquer interesse da nossa sociedade com 
relação a esta atividade. 
 
ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A assunção da responsabilidade perante a sociedade e o meio ambiente é um fator 
decisivo para o sucesso sustentável da nossa sociedade. Com seus produtos e serviços, 
investimentos, e por meio de seu papel como empregadora, a nossa sociedade cumpre 
uma função essencial para a estrutura e a economia como um todo. Ela atua nos níveis 
internacional e nacional, regional e local consciente da sua responsabilidade e como parte 
viva das respectivas comunidades. 
 
Nossa sociedade assume uma responsabilidade especial pela promoção do 
desenvolvimento social, especialmente, nos níveis regional e local - seja por 
disponibilização de vagas para aprendizes, além das necessidades da própria empresa, 
por iniciativas especialmente nas áreas social, ecológico e cultural, por engajamento 
voluntário dos colaboradores e por outras ações adequadas. 
Nesse cenário, a nossa sociedade apoia o engajamento social dos nossos colaboradores, 
desde que, consideradas as circunstancias, este seja adequado e que não represente 
conflito com os interesses da sociedade. 
 
 
PATROCÍNIO E INICIATIVAS PARA FOMENTO DO BEM COMUM 
Nossa sociedade considera patrocínio e iniciativas para o desenvolvimento de regiões e 
comunidades locais importantes instrumentos para o exercício da responsabilidade 
social. Essencialmente, se trata de apoio financeiro e de conteúdo de interesses ao bem 
comum que, em princípio, visa a ser visto. Entretanto, patrocínios não devem ser feitas 
com a expectativa de receber uma contrapartida. 
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Relações 
internas 
 
SEGURANÇA DE TRABALHO E INSTALAÇÕES, PROTEÇÃO DE SAÚDE 
Nossa sociedade trabalha, de forma contínua, na melhoria da segurança de trabalho e de 
instalações, bem como da proteção de saúde. Qualquer colaborador, no seu respectivo 
ambiente de trabalho, é corresponsável pela proteção de pessoas e do meio ambiente. 
Todas as leis e disposições legais devem ser observadas. Qualquer executivo é obrigado a 
orientar e apoiar seus colaboradores. Em caso de violação ou acidente, o órgão 
responsável deve ser informado imediatamente. 
 
IGUALDADE DE CHANCES E COEXISTÊNCIA 
Respeitamos a dignidade e a personalidade de cada colaborador. A relação entre os 
colaboradores está norteada por respeito mútuo, justiça, espirito de equipe, 
profissionalismo e transparência. Os executivos exercem uma função de exemplo e se 
apresentam, especialmente, em situações de conflito, como pessoa de contato. 
 
Na sociedade, promovemos igualdade de chances e diversidade. Consideramos ambas 
como condições indispensáveis para a reputação e o sucesso da empresa. Nenhum 
colaborador ou candidato será discriminado por causa de seu sexo, sua raça, 
nacionalidade, idade, religião, orientação sexual ou deficiência. A escolha, formação e 
fomentação de colaboradores será decidida exclusivamente com base de critérios 
relacionadas com a sua atividade. 
 
Desempenho excelente é uma condição para o sucesso empresarial. Portanto, 
fomentamos na sociedade, especialmente, o tipo de talentos, que tanto por sua 
competência técnica quanto sua competência social contribuam para o sucesso 
sustentável da sociedade. 
 
Oferecemos aos nossos colaboradores a oportunidade do desenvolvimento técnico e 
pessoal e os encorajamos a aceitar propostas neste sentido. 
 
Na sociedade, lutamos para que questões empresariais sejam compatíveis com a vida 
privada dos colaboradores, com especial atenção à família e profissão. 
 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE 
É considerada uma participação financeira relevante qualquer participação econômica 
direta ou indireta em uma sociedade que corresponde a mais de 1%. Uma participação 
financeira relevante de um colaborador em uma empresa concorrente, cliente ou 
fornecedor da nossa sociedade ou em outra empresa com que o colaborador mantém 
contato, no âmbito de sua atividade para nossa sociedade, deve ser comunicado à 
sociedade imediatamente. 
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ATIVIDADES PARALELAS PARA CONCORRENTES E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 
Qualquer atividade direta ou indireta de um membro da nossa sociedade para uma 
empresa que concorre, direta ou indiretamente, com as atividades da nossa empresa, não 
é permitido. Excepcionalmente, antes do início com a atividade, o superior hierárquico 
pode consentir com a atividade, desde que haja o consentimento da administração da 
sociedade. 
 
Não é permitido a colaboradores, na sua qualidade de integrantes da sociedade, 
aproveitar chances de negócios da sociedade para vantagem própria ou de terceiros. 
 
Atividade paralela é considerada qualquer outra atividade, especialmente aquela de 
diretor ou administrador, membro do conselho de administração, fiscalização ou 
consultivo, empregado ou em outra função (p.ex. como consultor) em uma outra empresa. 
 
O inicio de uma atividade por um cliente ou fornecedor ou uma outra empresa com  que 
o colaborador está em contato no âmbito da sua atividade, é somente permitido após o 
consentimento prévio da administração, salvo a permissão concedida de outra forma. O 
início de uma outra atividade que pode influenciar de forma negativa o desempenho de 
qualquer colaborador, somente é permitido com o consentimento da administração. Em 
todos os outros casos, o início de uma atividade paralela deve ser comunicado à 
empregadora. 
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OBSERVAÇÃO DO 
CÓDIGO DE CONDUTA / 
RELATÓRIOS 
 
PRINCÍPIOS GERAIS 
Todos os colaboradores recebem uma via do presente Código de Conduta, fomentando, 
desta forma, que o código seja uma realidade social vivida e faça parte do dia a dia de 
todos os colaboradores. 
 
Especialmente executivos devem fazer com que Código de Conduta seja cumprido de 
forma pró-ativa e garantir que todos os colaboradores tenham conhecimento do Código 
de Conduta. 
 
Em questões referentes a este código e suas regras, qualquer colaborador deve procurar 
primeiramente o seu superior hierárquico ou os departamentos responsáveis para 
encontrar uma solução. 
 
INFORMAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS 
A administração da empresa informará à proprietária / ao proprietário, anualmente, e 
por iniciativa própria sobre a observação do código de conduta. 
 
  



CÓDIGO DE CONDUTA 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EDITORA 
A administração da 
SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 1 
35759 Driedorf-Roth 
 
Tel.: +49(0)2775/81-0 
Fax: +49(0)2775/81-290 
 
Internet: www.selzer-automotive.de 
e-mail: info@selzer-automotive.de 
 
 
 
 
TRADUÇÃO 
A administração da 
SELZER Automotiva do Brasil Ltda. 
Rua Francisco Foga, 550 – Distrito Industrial 
13280-000 Vinhedo/SP - Brasil  
 
Tel.: +55(19)3826-7900 
Fax: +55(19)3826-7910 
 
Internet: www.selzer-automotiva.com.br 
e-mail: contato@selzer-automotiva.com.br 
 


