CÓDI G O DE É T I C A E CONDUTA

GME AEROSPACE

APRESENTAÇÃO
O Código de Conduta da GME é um conjunto de regras que definem a
moral e a ética, as responsabilidades e as práticas apropriadas para cada um de nós
– como indivíduos, equipes e enquanto empresa.
O propósito do Código é proteger os negócios da GME, informando todo o
conjunto de funcionários da empresa, assim como nossos parceiros e fornecedores,
sobre as expectativas e exigências da companhia.
A GME atua em um ambiente de negócios competitivo, focado na qualidade,
e, por vezes, enfrenta uma pressão muito grande para aumentar a flexibilidade e
atender todas as demandas que a cercam.
Com base nos valores que norteiam a empresa, o Código de Conduta é a
principal ferramenta de orientação que temos para garantir seu integral e fiel
cumprimento.

Logo, o Código serve como um lembrete do que se deve e do que não se
deve fazer ao trabalhar na GME.
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Denúncia de comportamento indevido

MISSÃO

VALORES

Oferecer as melhores soluções e inovações de projeto,
construção, instalação e acompanhamento do funcionamento de
linhas de produção, movimentação e montagens para indústria
automobilística, aeronáutica e/ou mecânica em geral,
proporcionando a satisfação e confiança aos nossos clientes e
colaboradores.

Os valores compartilhados pela GME são a base de tudo
o que fazemos, e embasam e apoiam fortemente este Código
de Conduta
Valorização dos colaboradores;
Responsabilidade socioambiental;
Satisfação e sucesso dos clientes;

VISÃO
Tornar-se referência no mercado global e líder nacional em

Segurança, ética, transparência e profissionalismo;

Sustentabilidade econômica;
Credibilidade no mercado;
Relação comercial justa e honesta.

soluções de linhas de montagem por meio de recursos
tecnológicos avançados, ética e profissionalismo, visando a

Desafie a si mesmo para descobrir o que nossos valores

qualidade, eficácia, produtividade e satisfação de nossos clientes e

significam em seu próprio trabalho diário e desafie seus colegas

colaboradores.

a vivê-los.

PRINCÍPIOS DO
NEGÓCIO
Integridade
•
•
•
•

Fundamental para todas as ações, declarações e relatos.
Respeito às promessas e compromissos;
Honestidade e justiça em todos os procedimentos.
Para a GME , a integridade significa honestidade e princípios morais fortes.

Conformidade com as leis e regulamentos
•

Comprometimento com a conformidade total das leis e regulamentos
aplicáveis, nacionais e internacionais;

•

Exigência de que todos os nossos parceiros de negócio cumpram inteiramente
todas as leis e regulamentos aplicáveis.
No caso das leis e regulamentos serem insuficientes ou abertos a
interpretação, a empresa procurará consultar os melhores especialistas sobre
o assunto.

•

COMPROMISSO COM A

INTEGRIDADE

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO

•

Imensurável esforço para entregar a qualidade prometida pelo produto/serviço
prestado.

•

Comprometimento com a melhoria contínua da qualidade e confiabilidade dos
produtos e serviços.

•

Alto nível de qualidade em nosso trabalho interno e na interação com os
nossos colegas de trabalho.

•
•

Entregue a qualidade que você promete NÃO aceite baixa qualidade.
A falsificação de peças é tida como conduta ilícita pela legislação brasileira,
podendo ensejar a aplicação de penalidades cíveis e criminais.
Dessa forma, é obrigação dos colaboradores seguir os procedimentos e protocolos
de regularidade utilizados pela empresa.

• A GME não compactua com a fabricação, compra ou venda de peças falsificadas, Os
fornecedores e subcontratados devem demonstrar altos padrões éticos e
cumprimento da Política de Qualidade.

POLÍTICA DE
QUALIDADE

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO

CONCORRÊNCIA

JUSTA

•

A GME disponibiliza a todos os seus Stakeholders, informações sobre
nosso estado e desempenho com simultaneidade e igualdade, de forma
transparente e aberta, sem preferências ou favorecimentos a nenhum

•

grupo ou indivíduo, e em conformidade com a lei, as regras e práticas

Apoio e esforço incondicionais para manter uma concorrência justa e

aceitas pelo mercado.

mercados livres, nos recusando a manter discussões ou acordos com
concorrentes sobre preços, participação de mercado ou outras

•

atividades semelhantes.
•

trabalho.

A GME observa e respeita a legislação concorrencial e antitruste, de
forma que seus colaboradores não discutam preços, custos, planos
comerciais,
confidenciais

estratégias
de

Promover a cultura de transparência e abertura sobre nosso método de

empresariais

negócio

com

os

ou

outras

seus

informações

concorrentes.

O

relacionamento com os concorrentes deve ser pautado pela ética e

•

NÃO use informações privilegiadas, seja direta ou indiretamente.

•

Fale e encoraje os outros a expressar suas opiniões.

•

Interaja continuamente com as autoridades e organizações nãogovernamentais para desenvolver e sustentar um contato aberto e
direto com a sociedade.

lealdade. A GME não admite qualquer obtenção de informações de
mercado ou de seus concorrentes através de procedimentos
questionáveis e ilegais.
•

NÃO se envolva em relações de negócio que podem resultar em
conflito de interesses.

TRANSPARÊNCIA E
ABERTURA

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO

PROPRIEDADE

INTELECTUAL
•

Valorizamos a criação e a proteção do conhecimento e da propriedade
intelectual.

•

Atuamos para salvaguardar a propriedade intelectual da GME e não
permitimos o acesso não autorizado a ela.

•

Respeitamos a propriedade intelectual detida por terceiros e não tentamos
obtê-la por meios ilegais.

•

Encorajamos e apoiamos o comprometimento, os esforços e a contribuição

•

com cuidado.

dos empregados para aumentar nossa propriedade intelectual.
•

•

Salvaguardamos informações confidenciais, sistemas e tecnologia de

•

Utilize os equipamentos eletrônicos fornecidos pela

informação, assim como os ativos físicos da GME, contra perda, roubo e uso

GME exclusivamente nas atividades de negócio da

indevido.

empresa.

Usamos a tecnologia de comunicação eletrônica de maneira responsável e

•

A GME salvaguarda as informações confidenciais e sistema de tecnologia de
informação, de seus colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores.

NÃO utilize equipamentos eletrônicos fornecidos
pela GME de maneira irresponsável.

profissional.
•

Trate qualquer informação sensível ou confidencial,

•

Tome todo cuidado antes de publicar, armazenar,
transmitir, baixar ou distribuir conteúdo ou material
que possa ser considerado como ameaçador, abusivo,
difamatório ou obsceno, na dúvida pergunte ao
responsável pela questão.

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO

PRIVACIDADE

CONTROLE DE
EXPORTAÇÃO E SANÇÕES ECONÔMICAS

Valorizamos o direito à privacidade , preservando o direito de nossos
empregados, fornecedores e stakeholders , contribuímos para que ninguém fique
sujeito a interferência arbitrária em sua privacidade familiar,

do lar ou

correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todos tem direito a
proteção da Lei contra tais interferências ou ataques.

• Atuamos de forma a não realizar e nem auxiliar a violar as
sanções econômicas ou Leis e regulamentos de controle de

exportação aplicáveis.
• A GME observa e respeita a legislação com obediência a
restrições à exportação ou reexportação de bens, software,
serviços e tecnologia, bem como a restrições aplicáveis ao
comércio envolvendo certos países, regiões, empresas ou
entidades e indivíduos,
• Incentivamos todos os nossos fornecedores e stakeholders , a
obediência as sanções econômicas e Leis e regulamentos de
controle de exportação.

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO
•

Política de tolerância zero a todas as formas de corrupção e suborno.

•

Comprometimento com a realização de todas as atividades em conformidade com todas as leis
anticorrupção aplicáveis.

•

Proibição de negociação com consultores, agentes, fornecedores ou qualquer outro parceiro que
não cumpra inteiramente as leis e regulamentos anti-suborno.

•

NÃO se envolva em relações de negócio que possam resultar em conflito de interesses.

•

NÃO aceite presentes de parceiros de negócio que ultrapassem os padrões normais de
hospitalidade.

•

Se o aceite de um presente ou favor incluir a possibilidade remota de um conflito de interesses,
sempre esclareça a situação junto à gerência com antecedência.

•

NÃO pague ou conceda subornos.

•

NÃO faça pagamentos ilegais para obter ou manter negócios.

•

NÃO dê ou aceite, direta ou indiretamente, presentes sob a forma de dinheiro ou seus
equivalentes, como vales por exemplo.

•

NÃO pague autoridades para facilitar decisões favoráveis ou serviços.

•

Recuse a participação ou apoie lavagem de dinheiro em operações no mundo inteiro.

REJEIÇÃO À

CORRUPÇÃO
E SUBORNO

P R I NCÍ P I OS DO NE G ÓCIO

CADEIA DE SUPRIMENTOS

SUSTENTÁVEIS

•

Os fornecedores e subcontratados devem demonstrar altos padrões éticos e cumprimento da Política de

Cadeia de Suprimentos Sustentável.
•

Monitoramento ativo quanto à conformidade dos fornecedores com a sustentabilidade.

•

Esforços contínuos para minimização do impacto ambiental da nossa cadeia de valor junto com os nossos
fornecedores.

•

Espere e exija que todos os parceiros e fornecedores se comprometam com políticas de sustentabilidade da
cadeia de suprimentos da GME.

•

Avalie os fornecedores com base em seus níveis de risco em potencial para a GME.

PESSOAS E
SOCIEDADE
•

A GME apoia e respeita a proteção aos direitos humanos tais como expressos na Declaração de Direitos Humanos
das Nações Unidas.

•

Comprometimento com a Estrutura de “Proteção, Respeito e Reparação” e os Princípios e Diretrizes relacionados

a Negócios e Direitos Humanos das Nações Unidas.
•

Como empregadora, a GME apoia os direitos trabalhistas básicos declarados pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT): liberdade* de associação, reconhecimento efetivo do direito a acordos coletivos, abolição do
trabalho forçado e igualdade de oportunidade e de tratamento.

•

A GME não utiliza trabalho infantil, tampouco trabalho análogo ao regime de escravidão, bem como, não mantemos
subcontratados ou fornecedores que o façam.

•

Respeite todas as culturas, costumes e valores das pessoas e sociedades locais.

•

Participe ativamente do diálogo com stakeholders locais.

•

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO*
A GME respeita o direito de todos os empregados de formar e de se afiliar a uma associação com intuito
de representar seus interesses como empregados, de organizar e de negociar de modo coletivo ou
individual.Também respeitamos a escolha de qualquer empregado de não se afiliar a um sindicato.

DIREITOS

HUMANOS

IGUALDADE DE

P E SSOAS E SOCI E DADE

OPORTUNIDADES
•

Promoção de oportunidades iguais, diversidade e inclusão.

•

Seleção e indicação de empregados com base em suas qualificações e habilidades pessoais para executar o
trabalho.

•

NÃO se pratica ou apoia a discriminação em nenhuma de nossas atividades de gerenciamento ou de recursos
humanos, independentemente de gênero, idade, raça, religião ou crenças, origem étnica ou nacional, estado civil ou
situação marital, sexualidade ou deficiência.

•

Apreciação da diversidade de formação, talentos, habilidades, educação e experiência de nossos empregados.
Acreditamos que isto contribui para o nosso sucesso e sustentabilidade ao aumentar a inovação, a flexibilidade e a
capacidade de comunicação com nossos stakeholders.

•

Forme equipes compostas por indivíduos de diferentes origens e habilidades.

•

NÃO discrimine nenhum empregado com base em seu gênero, idade, raça, religião ou convicções, origem étnica
ou nacional, estado civil ou situação marital, sexualidade ou deficiência.

NÃO

DISCRIMINAÇÃO

P E SSOAS E SOCI E DADE

•

A GME valoriza o trabalho de equipe como uma parte importante do sucesso da organização. Trabalhando juntos,
tratamos uns aos outros com respeito, cortesia e equidade.

•

A GME prioriza e salvaguarda o direito de todos em trabalhar em um ambiente livre de assédio.

•

NÃO se tolera nenhuma conduta de qualquer empregado ou pessoa associada a nossas atividades de negócio que
assedie, ameace, interrompa ou interfira no desempenho de trabalho de outra pessoa, ou que crie um ambiente de
trabalho intimidador, ofensivo, abusivo ou hostil.

•

Respeite os pontos de vista das outras pessoas em suas atividades diárias.

•

Respeite as diferenças culturais.

•

NÃO tolere nenhuma forma de assédio, incluindo violência, assédio sexual, assédio moral ou abuso de qualquer
tipo e reporte qualquer situação imediatamente ao RH

AMBIENTE DE TRABALHO

RESPEITOSO E
LIVRE DE ASSÉDIO

PE SSOAS E SOCI E DADE

SAÚDE, SEGURANÇA

BEM-ESTAR

E

•

Comprometimento com um ambiente de trabalho seguro, saudável e bem administrado.

•

Dedicação a melhora contínua dos sistemas de segurança no trabalho, eliminando os riscos conforme as
melhores práticas.

•

Incidentes, ferimentos e doenças no local de trabalho são evitáveis e podem ser eliminados. A GME tem
como meta alcançar o número zero de lesões, onde quer que haja operação.

•

Todos devem assumir responsabilidade por nossa própria segurança e pela segurança dos colegas de
trabalho, todos devem ter acesso a “Política de Saúde e Segurança GME” disponível em nosso site.

•

Cumpra as leis e regulamentos de saúde e segurança aplicáveis.

•

Use o equipamento de proteção individual conforme as instruções, bem como, certifique-se de ter feito o
treinamento de segurança apropriado para o trabalho.

•

Trabalhe de maneira segura e sem riscos para você, aos outros e ao meio ambiente.

•

NÃO execute nenhuma ação insegura, ou uma ação para a qual não houve treinamento, e informe seu
supervisor se lhe pedirem para fazê-lo.

•

NÃO possua ou consuma drogas ilegais, bem como, NÃO permaneça sob a influência de álcool ou drogas
no trabalho.

•

Relate todos os casos de incidentes, quase incidentes ou riscos.

ENVOLVIMENTO E
PATROCÍNIO DA

PE SSOAS E SOCI E DADE

COMUNIDADE
•

A GME encoraja toda a equipe a participar de programas da comunidade que promovam o bem
comum.

•

Apoia a programas relacionados a atividades dedicadas aos jovens, à ciência e à pesquisa, à cultura, à

proteção ambiental e à preservação da natureza.
•

É proibido pagamentos ou doações a partidos políticos ou a políticos individuais.

•

Patrocina projetos amplamente aceitos e respeitados.

•

NÃO patrocine atividades que entrem em conflito com os princípios de desenvolvimento sustentável.

•

NÃO patrocine projetos ou iniciativas relacionadas à política, à religião ou à outras organizações

ideológicas que sejam controversas.

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL E SOCIAL
•

A GME está comprometida a administrar as operações de maneira
responsável para com o meio ambiente, todos devem ter acesso a
“Política Ambiental GME” disponível em nosso site.

•

Melhora contínua para a eficiência das operações, bem como, redução
do pacto ambiental conforme melhores práticas.

•

Agir como cidadãos, cumprindo as leis e regulamentos ambientais,
esperando que os fornecedores e subcontratados também o façam.

•

Estabelecer e cumprir políticas e práticas sólidas para com o meio
ambiente em termos de projeto, engenharia e fabricação de produtos.

•

Contribua com as metas ambientais e uso sustentável dos recursos
naturais através do seu próprio comportamento.

•

Relate riscos e incidentes ambientais.

•

Discuta ativamente sobre como reduzir os impactos ambientais das
nossas operações e cadeia de valor com fornecedores, clientes e
outros parceiros.

•

NÃO viole as leis e regulamentos ambientais.

GERENCIAMENTO

AMBIENTAL

PRODUTOS E SERVIÇOS

SUSTENTÁVEIS
•

Comprometimento em oferecer aos nossos clientes produtos e serviços que sejam seguros e confiáveis.

•

Reconhecer ativamente as necessidades de nossos clientes e aumentar a eficiência de produção e a segurança profissional.

•

Ampliar a base de matérias-primas.

•

Aumentar a qualidade e a sustentabilidade dos produtos finais.

•

Desenvolver inovações na área.

•

Melhora contínua das nossas soluções.

•

Oferecer aos clientes suporte e assistência durante o ciclo de vida do produto que asseguram o melhor desempenho ambiental a longo
prazo.

•

Educação e encorajamento aos clientes para que usem os produtos que compram de nós de maneira responsável com o meio ambiente.

•

Encorajamento a participação de todos os empregados e stakeholders para inovar e identificar formas de reduzir o impacto ambiental
dos nossos produtos e serviços.

•

Trabalhe diariamente para oferecer aos clientes soluções que requeiram menos água, energia, resíduos e matérias-primas, e que
permitam o uso de recursos renováveis.

•

Dedique-se para a melhoria de desempenho e eficiência de custos da carteira de produtos existentes.

•

Ouça ativamente os sinais dos clientes sobre as necessidades futuras, ajudando-o a inovar sob novas formas.

•

Participe e coopere ativamente com clientes, instituições de pesquisa e universidades para coletar informações sobre as necessidades de
sustentabilidade dos clientes e para desenvolver novas soluções para o mercado.

R E S P O N S A B I L I DA D

A M B I E N TA L E S O C I

DENÚNCIA DE COMPORTAMENTO INDEVIDO
E

CANAL DE DENÚNCIAS

CANAL DE DENÚNCIAS GME
0800-745-1005

CANAL DE DENÚNCIAS
GME
0800-745-1005
•

Todos os empregados, assim como os stakeholders devem falar e expressar suas preocupações mais graves.

•

Os empregados são encorajados a contatar seus supervisores, gerentes ou outro funcionário apropriado quando em dúvida sobre o melhor curso de ação em uma
situação particular. Pergunte antes de agir.

•

Os empregados são obrigados a denunciar qualquer possível violação ao nosso Código de Conduta a seu superior, ou aos setores de Recursos Humanos, jurídico ou
Auditoria Interna.

•

A GME oferece um canal anônimo, um disque-denúncia, para denunciar violações de qualquer natureza.

•

O canal de denúncias deverá ser amplamente divulgado.

•

Todos os casos denunciados serão levados a sério, investigados e solucionados adequadamente.

•

A GME acredita na importância de um ambiente saudável de trabalho onde todos possam falar das preocupações sobre questões éticas sem temer ser prejudicado ou
sofrer vingança.

•

A GME não tolera retaliação de qualquer tipo contra pessoas que expressam suas preocupações ou ajudem na investigação de possíveis violações.

•

A GME não desligará, retaliará ou discriminará de qualquer outra forma os colaboradores por comunicarem questões de natureza ética. Também é importante que os

colegas de trabalho não isolem os colaboradores que reportarem tais questões – tais colaboradores devem continuar sendo tratados com respeito.
•

Colaboradores que acreditam terem sido expostos à retaliação após abordar questões de natureza ética, devem levar esse o assunto ao Comitê de Ética.

•

Garantimos a confidencialidade para qualquer um que relate suspeitas de violações.

•

NÃO haverá nenhuma retribuição ou punição para qualquer pessoa que relate de boa fé uma suspeita de violação.

•

Qualquer ofensa às regras de conduta é considerada falta grave de comportamento, podendo a empresa, a seu critério, demitir por justa causa.

CANAL DE DENÚNCIAS GME
0800-745-1005

AGORA É
COM VOCÊ
Contamos com você para preservar uma conduta ética
com seus colegas, nossos clientes e todos os públicos
com os quais nos relacionamos, tanto pessoalmente,
quanto nos diversos meio de comunicação.
Este código de conduta é válido para todos, em
todos locais, todos os dias.

