
POLITICA DE CONDUTA E ÉTICA - Nº TOTAL DE PÁGINAS: 05 - REVISÃO 00  - 10/2015  
ELABORADO POR: LUCIANA PAVAN / APROVADO POR: DIRETORIA 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA 
DE 

CONDUTA 
E 

ÉTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SH Hidráulica Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda. 



POLITICA DE CONDUTA E ÉTICA - Nº TOTAL DE PÁGINAS: 05 - REVISÃO 00  - 10/2015  
ELABORADO POR: LUCIANA PAVAN / APROVADO POR: DIRETORIA 

 
 

                                                                                                                                 

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA  
 
O Código de Conduta e Ética da SH Hidráulica é publico e foi aprovado 
pela Direção. As diretrizes deste código devem ser seguidas por todos 
os colaboradores e administradores da SH Hidráulica, inclusive devem 
zelar para que todos os fornecedores, clientes e parceiros da SH 
Hidráulica também o conheçam.  
 
• Realize seu trabalho com zelo, foco nos interesses da SH Hidráulica e 
em conformidade com a empresa e com este Código de Conduta e 
Ética; 
 
• Mantenha-se atualizado sobre os avanços de sua área profissional e, 
quando for o caso, obtenha as certificações necessárias ao exercício 
de seu cargo; 
 
• Não permita que os negócios e operações da SH Hidráulica sejam 
usados para atos ilícitos ou criminosos (corrupção, propina, lavagem 
de dinheiro, fraude, etc.);  
 
• Jamais aconselhe, difunda informações ou negocie com base em 
rumores ou dados não confiáveis;  
 
• Conheça e cumpra as políticas e demais normas da SH Hidráulica. 
 
CONTRIBUIÇÕES PARA O SETOR PÚBLICO 
 
 As contribuições para entidades e pessoas do Setor Público devem ser 
aprovadas pela Diretoria, e devem estar atreladas a ações e parcerias 
que visem o benefício da coletividade ou o aperfeiçoamento do 
serviço público. 
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CORTESIAS NO RELACIONAMENTO E MARKETING INSTITUCIONAL 
 
Convite para conhecer novos produtos e serviços: participação como 
autor ou ouvinte em palestras, encontros, e etc... devem ser 
previamente aprovadas pela Diretoria e devem seguir as seguintes 
orientações:  
 
• Na oferta, é permitido incluir despesas com viagens, transporte 
local, hospedagem, alimentação, inscrição, etc...; 
 
• No recebimento, essas despesas devem ser cobertas pela SH 
Hidráulica, quando possível e a juízo da Diretoria. 
 
CORTESIA 

Cortesias (brindes, presentes, favores, etc...) 
 
Não se deve aceitar ou oferecer cortesias de qualquer natureza: 
presentes, gratificações, favores, descontos em transações de caráter 
pessoal, viagens de negócios ou lazer, convites para participar de 
eventos e quaisquer outras cortesias.  
 
OBS: Se as práticas de mercado realmente exigirem uma troca de 
cortesias, comunique seu gestor e obtenha prévia autorização da 
Diretoria.  
 
Atenção: No relacionamento com o setor público, é vedado oferecer 
ou receber cortesias para/de funcionários públicos ou ocupantes de 
cargos políticos e seus partidos. 
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RELAÇÕES COM CLIENTES E FORNECEDORES 
(Fornecedores de produtos, prestadores de serviços, parceiros 
comerciais, parceiros de negócios, etc...) 
 
• Colaboradores e administradores, antes de realizar negócios 
particulares com profissionais, clientes ou fornecedores da SH 
Hidráulica, devem comunicar a Diretoria. 
 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Administradores e colaboradores que violarem o Código de Ética e 
Conduta estarão sujeitos às sanções disciplinares previstas em norma 
interna e/ou legislação vigente. 
 
CANAIS DE CONTATO 
 
Os conflitos de natureza ética, desvios de conduta e eventuais relatos 
ou denúncias sobre a não observância deste Código devem ser 
encaminhados à Diretoria por meio dos seguintes canais:  
 
E-mail: etica@shhidraulica.com.br ou questionário do canal FALE 
CONOSCO no site da SH Hidráulica; 
 
Ou canal de ética, não sendo obrigatória a identificação. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Administradores e colaboradores são responsáveis por garantir que 
este Código de Conduta e Ética seja cumprido e, além de agir em 
conformidade com ele, devem comunicar prontamente a suspeita ou 
o conhecimento de violação de suas diretrizes à Diretoria.  
 
Na hipótese de surgirem quaisquer dúvidas ou questões sobre a 
interpretação, o alcance ou procedimentos referente a qualquer 
assunto tratado nesta Política, é de responsabilidade do colaborador 
buscar orientação adicional com o setor de RH ou diretamente com a 
Diretoria, antes de tomar qualquer ação ou decisão que possa 
comprometer o cumprimento desta política. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
SH Hidráulica Ind. e Com. Imp. e Exp. Ltda. 
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