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VISÃO
Associar nossa empresa a excelentes produtos,
eficiência, profissionalismo e ética são premissas básicas
que adotamos e que sustentam crescimento sólido e
contínuo a Spaal.
A marca Spaal sempre será conhecida e valorizada no
mercado por sua qualidade e atitudes.
Nossas ações abrigam grande respeito ao meio
ambiente e a comunidade, contribuindo assim para as
futuras gerações.
Temos orgulho de possuir colaboradores que conhecem
e praticam estas diretrizes, tornando-nos assim um time
vencedor.
Acreditamos em nosso país e temos certeza de que a
Spaal contribui para seu crescimento e de seu povo.

SPAAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Vicente Leporace,270 - CEP 06786-510
Bairro Jardim São Judas Tadeu
Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel.: 11 4138-8022 | Fax: 11 4137-0727
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www.spaal.com.br
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1. ORIGEM
A empresa, fundada em 1948, fabricando
exclusivamente juntas de vedação automotiva
para a crescente frota de veículos importados, foi
inicialmente instalada na Av. Duque de Caxias e
R. Barão de Limeira, região central de São Paulo.
Sua razão social era ‘São Paulo Auto Acessórios
Ltda’. Posteriormente foi transferida para o bairro
Ferreira, zona oeste da cidade.

passou a disputar o mercado nacional de juntas
de vedação com fortes concorrentes nacionais.

Em 1975 iniciou-se a atual gestão, ocasião em
que sua razão social foi alterada para ‘SPAAL IND.
E COM

A linha de produtos para vedação automotiva
- que já é reconhecida pela sua qualidade
em juntas – foi ampliada, recebendo também
retentores dinâmicos automotivos e industriais,
kits de parafusos críticos para cabeçotes e kits
técnicos para transmissões.

LTDA’. A linha de produtos foi ampliada e a
empresa

Um marco histórico ocorreu em 1989, quando
foi finalizada a construção das atuais instalações
próprias, no município de Taboão da Serra – SP,
em área total de 35.000 m2 e área construída de
aproximadamente 12.000 m2.

2. INTRODUÇÃO
SEJA BEM-VINDO À SPAAL I DYNAMIC.
Você já é um dos nossos colaboradores, o que é
muito importante para nós.
Você está conhecendo nosso Código de Conduta,
e esperamos que seja lido, compreendido e
praticado. Este manual é como um guia, trazendo
informações sobre a Política da Qualidade,
normas e procedimentos, segurança e saúde do
trabalho, como também nossa Política de Recursos
Humanos, benefícios, responsabilidades e canais
de comunicação.
Assim, asseguramos nosso zelo por princípios
éticos, fundamentais para a conquista e
manutenção da credibilidade junto aos nossos
clientes, colaboradores, fornecedores e a
comunidade.
O Código de Conduta é uma referência para
informações importantes que é necessário
conhecer.
Este Código não consegue abordar todas
as situações, nem vem substituir a sua
responsabilidade individual de ajuizar e utilizar o
bom senso para que as suas ações nunca sejam
lesivas à SPAAL I DYNAMIC e aos demais.
A conduta da SPAAL I DYNAMIC é orientada
pelos valores: Respeito, Igualdade, Honestidade,
REVISÃO OUTUBRO 2017

Cooperação, Justiça, Transparência,
Responsabilidade e Qualidade. A SPAAL I
DYNAMIC garante o compromisso com estes
valores e princípios e tem a responsabilidade
de manter postura íntegra em todos os seus
procedimentos, estabelecendo o equilíbrio entre
interesses de todas as partes.
Na SPAAL I DYNAMIC, diariamente aperfeiçoamos
os locais de trabalho no que tange à segurança,
profissionalismo, mútua confiança e trabalho
em equipe. Todos os que trabalham na SPAAL
I DYNAMIC devem contribuir para o sucesso e
desenvolvimento coletivo, de modo que sejamos
uma empresa melhor.
A SPAAL I DYNAMIC valoriza a diversidade e
inclusão, onde todos são tratados com dignidade e
respeito. Nossos colaboradores são selecionados,
incentivados e promovidos com base no mérito,
independentemente da sua raça, cor, religião,
sexo, idade, origem, orientação sexual, identidade
de gênero, estado civil ou deficiência. Terão o
direito de sentirem-se incluídos como parte de
uma organização pautada pela meritocracia, com
pessoas da mais ampla diversidade.
Procuramos trabalhar de boa fé e harmonia com
entidades sindicais que representem coletivamente
nossos colaboradores, em concordância com a
legislação vigente.
3

CÓDIGO DE CONDUTA SPAAL | DYNAMIC

3. ADMISSÃO
Somente serão admitidos na empresa aqueles que se
dispuserem a cumprir as normas e procedimentos deste
Código de Conduta e a legislação vigente.
O início das atividades só se dará depois que o candidato,
por declaração formal, afirmar ter conhecimento integral das
normas e procedimentos da SPAAL I DYNAMIC.

4. COMPROMISSO COM A QUALIDADE
A SPAAL I DYNAMIC produz sob normas
internacionais de qualidade, cujo objetivo é
normatizar procedimentos relativos a processos
e a produtos, garantindo que comercializemos
produtos de qualidade superior.

• Maior desenvolvimento individual;

Sistema de gestão da Qualidade: ISO 9001 / TS
16949

Estas normas são as ferramentas com que
procuramos assegurar nossa:

As Normas ISO estão presentes em mais de 150
países e seu objetivo é padronizar e melhorar a
qualidade das empresas através da gestão da
qualidade. A SPAAL I DYNAMIC trabalha de
acordo com requisitos da NORMA ISO/TS 169492009

• Melhoria da qualidade e da produtividade;
• Ênfase na conscientização e competência dos
recursos humanos.

POLÍTICA DA QUALIDADE:
As atividades da SPAAL I DYNAMIC têm
como diretriz:
• Qualidade dos Produtos

BENEFÍCIOS PARA EMPRESA COM A ISO/TS:

• Preços Competitivos

• Organização Administrativa;

• Eficiência no Atendimento

• Melhoria da qualidade e produtividade interna;

• Melhoria contínua dos processos

• Melhoria no controle e monitoramento dos
processos;

• Treinamento dos colaboradores

• Foco nos resultados de todos os processos;
• Avaliação dos resultados através de indicadores
de desempenho;
• Ênfase na melhoria contínua;
• Melhoria na imagem da empresa.

POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE:
A Spaal I Dynamic acredita que a sua política
de governança traz benefícios ao ambiente de
trabalho e sustentabilidade dos recursos naturais,
não se restringindo a tão somente o cumprimento
da legislação vigente.

BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES COM
A ISO/TS

Para garantir o sucesso do seu compromisso
para com o meio ambiente, a Spaal I Dynamic
compromete-se a atender os seguintes princípios:

• Maior integração;

• Garantir que todos os processos, presentes e
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futuros, atendam as normas, legislações e outros
requisitos assumidos;
• Melhorar continuamente os processos, produtos
e serviços, buscando reduzir os impactos
prejudiciais ao meio ambiente e prevenindo a
poluição;
• Utilizar os recursos naturais racionalmente;
• Promover a reciclagem de materiais e a
minimização dos resíduos e emissões indesejados;
• Educar, treinar e motivar seus colaboradores
a executarem suas atividades de maneira
ambientalmente responsável, a fim de minimizar
os impactos ambientais advindos de suas
atividades;

• Todos os colaboradores da Spaal I Dynamic
são responsáveis pelo cuidado ambiental em
suas atividades como também pelo desempenho
ambiental;.
• Conduzir periodicamente auditorias ambientais
e análises críticas internas a fim de garantir a
melhoria contínua de seu desempenho ambiental;
• Promover o diálogo aberto com seus
colaboradores, fornecedores, empresas
contratadas, comunidade, clientes e organizações
governamentais e não governamentais, de
forma a fomentar a cultura de melhoria em favor
da proteção ambiental e do desenvolvimento
sustentável.

5. TRATAMENTO JUSTO E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES NO TRABALHO
A SPAAL I DYNAMIC é uma empresa com, em
média, 300 colaboradores.

ORGANIZAÇÃO: Manter o ambiente de trabalho
organizado;

A nossa força reside, em parte, na diversidade das
nossas pessoas. Cada colaborador é reconhecido
como parte importante da nossa equipe.

COMUNICAÇÃO: Passar informações de maneira
clara, transparente e objetiva;

A SPAAL I DYNAMIC busca constantemente manter
a confiança mútua no ambiente de trabalho, no
qual são valorizadas a diversidade e a inclusão, e
onde todos os que trabalham aqui:
• Sabem o que se espera do trabalho deles;
• Conversam de forma aberta e construtiva
relativamente ao desempenho;
• São incentivados a desenvolver as suas
capacidades;
• São avaliados e reconhecidos pelo seu
desempenho com base no mérito;
• São ouvidos e estão envolvidos na melhoria do
desempenho da equipe;
• São tratados de forma justa, com respeito e
dignidade, sem discriminação.
Como colaborador da SPAAL I DYNAMIC, você
deve estar atento a:
REVISÃO OUTUBRO 2017

UNIÃO: Ter espírito de equipe;
RESPEITO: Respeitar prazos e compromissos
assumidos, assim como pontos de vista diferentes;
INTERESSE: Demonstrar interesse na realização
das suas atividades e na inovação e melhoria da
empresa;
DINAMISMO: “Não deixe para amanhã o que
pode ser feito hoje”. O objetivo é de se superar
frente aos clientes internos e externos;
DISCIPLINA: Tornar as normas e princípios éticos
um hábito;
DESEMPENHO: Dar o melhor de si e acreditar que
o que está sendo realizado pode ser aprimorado;
DISPONIBILIDADE: Mostrar-se disponível para
ajudar os outros;
COMPROMETIMENTO: É muito mais do que estar
disponível. É levantar as bandeiras da empresa.

5
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6. TRABALHO INFANTIL E TRABALHO FORÇADO
A SPAAL I DYNAMIC não admite nenhuma forma
de trabalho infantil ou trabalho forçado. Não
praticamos e não mantemos vínculo comercial/
empregatício com clientes, fornecedores ou
colaboradores que os pratiquem.

Nossos colaboradores estão cientes e serão
vigilantes quanto a isto, denunciando qualquer
caso ou suspeita que por ventura surjam em
operações relacionadas com a nossa empresa e
atividade.

7. RESPEITO E PROTEÇÃO CONTRA O ASSÉDIO
A SPAAL I DYNAMIC não tolera qualquer forma de abuso ou assédio,
dentro ou fora da empresa, contra seus colaboradores, fornecedores,
clientes ou outros a ela relacionados.

8. SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE
Na SPAAL I DYNAMIC perseguimos a ausência
de acidentes, pois podem resultar em danos
pessoais, ambientais ou materiais. Estamos
empenhados em proporcionar a todos os
colaboradores e visitantes um ambiente seguro.

correlatas o uniforme e calçado de segurança,
e que deverão ser utilizados obrigatoriamente
durante o expediente de trabalho. Nosso
uniforme é desenvolvido considerando
a segurança, o conforto, a praticidade e
durabilidade.

8.1 - PROSAL - Programa Spaal de Arrumação
e Limpeza

Os colaboradores administrativos e de apoio
técnico não necessitam utilizar o uniforme, porem
deverão atentar-se às suas vestimentas pessoais,
que deverão estar condizentes com o ambiente
de trabalho. Não é permitido a utilização de
shorts, mini-saias, camisetas abertas e decotes
excessivos, como também calçados abertos.

O PROSAL foi criado objetivando manter os
locais de trabalho limpos e organizados. Todos
os setores de produção avaliam-se entre si e
são pontuados. Organização e limpeza são
imprescindíveis para que o ambiente de trabalho
esteja adequado e seguro auxiliando, assim, para
o melhor desempenho e bem-estar.

8.3 - HST- Higiene e Segurança no Trabalho

Entendemos que a segurança das operações
depende não só de instalações e equipamentos
tecnicamente adequados, mas também de
colaboradores atentos aos riscos de acidente. Não
existe nenhuma atividade tão importante que não
possa ser feita em segurança.

O HST visa assegurar a integridade física e
bem-estar dos colaboradores, estudando o uso
adequado de equipamentos de segurança para
cada tipo de trabalho, prevenindo assim, atos ou
condições inseguras capazes de colocá-los em
risco.

8.2 - Vestimenta e uniforme
A SPAAL I DYNAMIC fornece gratuitamente
aos seus colaboradores da manufatura e áreas
6

Gratuitamente, são distribuídos aos colaboradores
equipamentos de proteção individual (EPI), de uso
obrigatório. Use de acordo com o trabalho a ser
executado e com as recomendações específicas,
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manejando-os conscientemente sempre que o
trabalho exigir. Caso você tenha dúvidas sobre o
modo de usá-los, pergunte ao seu coordenador,
aos membros da CIPA ou ao responsável por HST.
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, formada por representantes dos
colaboradores e representantes da empresa, que
se reúnem, mensalmente, para discutir e sugerir
medidas para prevenir acidentes.
Não basta cumprir as regras de segurança. Para
o compromisso da SPAAL I DYNAMIC, no que
tange à segurança, faz-se necessário que todos
os colaboradores estejam alertas aos riscos de
segurança, à medida que executam quaisquer
trabalhos.
Ressaltamos que o uso de EPI é obrigatório por
Lei, e definido pela empresa qual e onde devem
ser usados, não sendo optativo ao colaborador,
sob qualquer argumento contrário, mesmo sendo
de origem médica.

prevenir ou controlar estas situações. Nunca
deverá pressupor que outra pessoa irá notificar um
risco, preocupação ou acidente;
• Nunca realize as suas tarefas quando não estiver
bem, seja por indigestão, medicação, tontura,
visão prejudicada, dor, falta de concentração, ou
outros motivos relacionados à sua saúde.
8.4 - Ambiente
A SPAAL I DYNAMIC acredita e cumpre as
Leis, no que concerne ao meio ambiente
e à sustentabilidade dos recursos naturais.
Monitoramos e realizamos esforços com vista a
reduzir o impacto da nossa atividade no ambiente
e na saúde, mediante a utilização responsável
dos recursos naturais e redução de resíduos e
emissões.

Regras básicas de segurança a serem seguidas:

Através do programa PROSAL, mantemos
constante fiscalização da coleta seletiva, a qual
dispõe de locais e recipientes pré-definidos e
dando destino correto para os nossos resíduos.

• Cumprir os requisitos do sistema de gestão
de HST (Higiene e Segurança no Trabalho) no
seu local de trabalho – incluindo a utilização de
normas, instruções e processos relevantes;

A SPAAL I DYNAMIC não medirá esforços
para minimizar qualquer dano para o ambiente
decorrente das suas atividades. Este desafio
aplica-se a todos os setores e instalações.

• Interromper qualquer trabalho que se torne
inseguro;

Trabalhar para proteger o meio ambiente e a
saúde e segurança da comunidade constitui um
dos compromissos principais da nossa empresa.

• Desempenhar apenas tarefas para as quais esteja
treinado, seja competente, esteja fisicamente apto,
esteja descansado e atento;
• Certificar-se de que sabe o que fazer caso ocorra
uma emergência no seu local de trabalho;
• Ajudar a garantir que aqueles com quem
trabalha ou estejam próximos – colaboradores,
fornecedores e outros – procedam de acordo
com as normas e compromisso da SPAAL I
DYNAMIC em matéria de HSA (Higiene Segurança
Ambiental);
• Notificar, imediatamente, seu superior, membro
da CIPA ou do HST, relativamente a qualquer
acidente, lesão, doença, situação insegura ou
prejudicial à saúde, incidente, derramamento
ou libertação de material para o ambiente, para
que possam ser tomadas medidas para corrigir,
REVISÃO OUTUBRO 2017

Regras básicas a serem seguidas:
• Responsabilize-se pela garantia de que os nossos
produtos e operações cumprem as normas
governamentais e comerciais aplicáveis;
• Manuseie, transporte e organize os resíduos
de matérias-primas e demais produtos de forma
segura e responsável para com o meio ambiente e
os demais;
• Dúvidas sobre procedimentos sobre manuseio,
descarte ou transporte, consulte seu coordenador
ou o HST. Se necessário, interrompa o trabalho
para questões relativas à segurança e a
procedimentos sobre descarte e contaminações.
A SPAAL I DYNAMIC não penaliza ou retalia seus
colaboradores por iniciativas motivadas para a
segurança.
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9. PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE DE
INFORMAÇÕES DE COLABORADOR
para cumprir a razão legal ou comercial para a
qual foi concedida autorização;

A SPAAL I DYNAMIC garante a confidencialidade
das informações pessoais dos seus colaboradores.
É nossa política guardar apenas os dados pessoais
dos colaboradores que são necessários para fins
cadastrais e exigidos por Lei.
Regras básicas a serem seguidas:
• O acesso aos dados pessoais dos colaboradores
é restrito ao setor de RH ou a diretoria, havendo
necessidade inequívoca dessas informações por
parte da empresa;
• As pessoas com acesso aos dados pessoais
dos colaboradores só podem utilizá-los para a
finalidade para a qual foram designados e deverão
garantir sua confidencialidade na sua utilização;
• Nunca faculte dados pessoais dos colaboradores
a qualquer pessoa, fora ou dentro da empresa,
sem a devida autorização de RH ou da diretoria;

• Os dados e informações pessoais ou
correspondências eletrônicas privadas, criados
ou guardados em computadores ou dispositivos
da empresa ou em outros recursos digitais, não
são considerados privados. Podem ser feitos
registros das suas comunicações eletrônicas e
estas podem ser utilizadas por várias razões,
podendo estar sujeitas a monitoração ou auditoria
em qualquer momento e sem prévio aviso. Utilize
tais recursos com ética e precaução quando se
servir dos suportes digitais da empresa. A SPAAL
I DYNAMIC não tem interesse na conduta pessoal
fora do local de trabalho – exceto nos casos em
que essa conduta prejudique o desempenho
pessoal no trabalho ou afete a reputação,
segurança ou interesses comerciais legítimos da
empresa.
O colaborador não deve manter qualquer
expectativa de privacidade sobre quaisquer
mensagens que crie, armazene, envie ou receba
através de dispositivos digitais da empresa. Seus
e-mails e/ou outros recursos de comunicação
poderão ser monitorados sem prévia notificação.

• Os dados pessoais não devem ser guardados
durante período de tempo superior ao necessário

10. PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
É sua responsabilidade cuidar de tudo o que a
empresa lhe confiar, como máquinas, ferramentas
e dispositivos, recursos eletrônicos, mobiliário e
materiais.

nas circunstâncias que se referem a seguir:

Você é individualmente responsável por proteger
e pelo correto uso dos bens da empresa que vier
a utilizar.

• Equipamentos eletrônicos e digitais portáteis
que lhe forem atribuídos no âmbito da sua
atividade, seja este para a plena interação e
conectividade com clientes, com a empresa,
acesso a dados, etc. (por exemplo, computadores
portáteis e telefones).

Não é permitido utilizar equipamentos ou
instalações da empresa para fins pessoais, exceto

Lembre-se de que é de sua responsabilidade
desligar máquinas e equipamentos, guardar
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seus dispositivos, instrumentos e ferramentas
de trabalho, bem como de cobri-los quando
necessário, antes de sair de seu local de trabalho.

Não é permitida a saída de colaboradores
da SPAAL I DYNAMIC com qualquer tipo de
equipamento ou material sem autorização prévia.

11. “PROPRIEDADE INTELECTUAL” E OUTRAS
INFORMAÇÕES PROTEGIDAS
Na SPAAL, produzimos regularmente uma ampla
gama de informações, que são consideradas
sigilosas e que não são públicas: ‘propriedade
intelectual’.
A propriedade intelectual inclui:
• Patentes;
• Projetos;
• Marcas registradas e marcas de assistência;
• Outros tipos de informações confidenciais tais
como: Bases de dados sobre vendas e marketing;
Preços praticados e clientes; Bases de dados

industriais; Estratégias e planos de marketing;
Estratégias comerciais; Desenvolvimento
de novos produtos; Software adquirido ou
desenvolvido pela empresa; Informações
contábeis e financeiras; Planejamentos
estratégicos de qualquer natureza.
É expressamente proibido retirar, divulgar,
copiar, compartilhar, etc. tais informações sem
o consentimento da diretoria diretamente
responsável, sob pena de rescisão por causa
justa e podendo, ainda, ser responsabilizado
criminalmente pelo ato.

12. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS
E SEGURANÇA
Os sistemas digitais e as informações neles
processadas e armazenadas são considerados
críticos para a nossa empresa. Todos os que
utilizam sistemas digitais – colaboradores,
terceiros, consultores ou outros com acesso
temporário – deverão zelar pela integridade
destes sistemas, através da utilização ética e
responsável.
O hardware e software de informática e todas
as informações contidas nos sistemas digitais
da SPAAL I DYNAMIC, bem como todas as
informações disponibilizadas nos sistemas digitais
de sua casa ou noutros sistemas digitais, são
propriedade da empresa. Por conseguinte, os
sistemas digitais deverão ser utilizados de forma
responsável, confidencial e, sobretudo, para os
fins específicos a que se destinam.
A segurança eficaz consiste na responsabilidade
de todos os que lidam com as informações ou
sistemas digitais da SPAAL I DYNAMIC.
REVISÃO OUTUBRO 2017

Não deverão ser instalados softwares nos
sistemas digitais da empresa, exceto se este for
aprovado e autorizado pelo Departamento de TI
(Tecnologia da Informação).
UTILIZAÇÃO PESSOAL
A utilização ocasional e limitada dos sistemas
digitais é permitida. Todavia, qualquer utilização
pessoal não deverá:
• Interferir em sua produtividade e dos demais;
• Consumir mais do que uma pequena
quantidade de recursos de rede ou de
outros recursos digitais (por exemplo, o
descarregamento de arquivos de grandes
dimensões);
• Acessar, armazenar, enviar, escrever ou
publicar imagens ou textos pornográficos,
qualquer material que promova a violência, ódio,
terrorismo, intolerância em face aos outros,
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material que conote assédio, obsceno, abusivo
ou desrespeitoso, sites ou conteúdo inadequado
para o ambiente profissional;
• Propagar ‘spam´s’ para as demais contas digitais
e sistemas;
• Utilizar os sistemas de comunicações eletrônicos
da empresa para transmitir, sem autorização,
dados confidenciais sobre indivíduos, informação
confidencial da empresa ou material licenciado ou
protegido por direitos de autor;
• Instalar software sem licença em computadores
e sistemas digitais;
• Abrir arquivos, links, spam ou programas
anexos em correspondência digital, de origem
desconhecida ou duvidosa e que não tenham
relação com sua atividade profissional na
empresa. Estes devem sempre ser excluídos,
mesmo em caso duvidoso;

• Forjar mensagens de e-mail ou disfarçar sua
identidade, mesmo que pessoais;
• Não identificar-se em e-mails ou outras formas
de comunicação digital. Sempre deverão
conter a assinatura eletrônica e padronizada do
colaborador.
Nota I: Caso identifique-se conteúdo ilegal nos
sistemas digitais de uso do colaborador, o mesmo
estará passível de sofrer ação disciplinar, como
tambem poderá ser notificado às autoridades civis
e/ou criminais.
Nota II: Nos termos das políticas de privacidade
e de proteção de dados da SPAAL I DYNAMIC,
a empresa poderá acessar e monitorar arquivos
digitais armazenados em servidores e PC´s e
noutros dispositivos, para fins diversos.

13. OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES
Embora a SPAAL I DYNAMIC possua
seu próprio ‘Plano de Desenvolvimento
Profissional’, é ao colaborador que se superar
constantemente, por mérito será a quem a
empresa poderá confiar mais oportunidades,
responsabilidade e desenvolvimento
profissional mais acelerado. Esta é uma lógica
em que o colaborador tem influência direta,
e que deverá norteá-lo em sua trajetória
profissional.
É obrigação do colaborador, enquanto estiver
dentro do horário de expediente de trabalho e/
ou representando a empresa junto a clientes ou
eventos externos, de dedicar-se ao seu trabalho
de forma produtiva, segura, participativa,
responsável, honesta
e ética.
Necessitando realizar atividades pessoais de
curta duração, como pagamento de conta,
pesquisa ou agendamento de serviço através
da internet ou telefone, deverá fazê-lo em seu
horário livre entre turnos ou de refeição. Caso
não seja possível, solicitamos que comunique
seu superior a respeito antes de realiza-la.
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PROIBIÇÕES:
• Consumir, portar ou estar sob efeito de álcool
ou substâncias entorpecentes antes, durante ou
nos intervalos do expediente;
• Não utilização do uniforme e calçado de
segurança (aplicável aos colaboradores da
manufatura e áreas correlatas). Utilização de
roupas não apropriadas, conforme descrito
no item 8.2 deste manual (aplicável aos
colaboradores administrativos, comerciais e
técnicos);
• Não utilização de EPI (equipamento de
proteção individual), conforme descrito no item
8.3 deste manual (aplicável aos colaboradores
da manufatura e áreas correlatas);
• Portar arma de fogo, ‘arma branca’ ou armas
esportivas em qualquer local da empresa ou
horário;
• Ameaçar, intimidar, provocar ou qualquer tipo
de violência física ou verbal em qualquer local
da empresa ou horário;
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• Usar termos e expressões inapropriadas em
qualquer local da empresa ou horário;
• Distrair, sobre qualquer assunto ou motivo,
outros colaboradores que estejam operando
máquinas, manuseando cargas ou outros produtos
perigosos;
• Portar ou utilizar qualquer tipo de dispositivo
eletrônico nos setores de manufatura ou áreas
correlatas;
• Divulgar, propagar ou compartilhar conteúdo
digital ilegal ou improprio para o ambiente
profissional, conforme descrito no item 12 deste
manual;
• Copiar informações digitais de qualquer tipo,
sem motivo relacionado ao cargo, conforme
descrito no item 12 deste manual;
• Utilizar os estacionamentos para veículos de
forma permanente, sem a prévia autorização do
RH;

• Utilizar sistema de som automotivo ou de outros
dispositivos em qualquer local da empresa ou
horário;
• Fumar nas dependências interna e/ou desfazerse de cigarros acessos em local não apropriado;
• Trazer itens/resíduos pessoais para descarte,
exceto se houver política própria da empresa para
este resíduo ou autorização prévia do HST;
• Trafegar internamente com qualquer tipo
de veículo em velocidade superior à máxima
permitida de 20Km;
• Comercializar produtos diversos, com objetivo
de lucro pessoal;
• Fotografar com qualquer tipo de dispositivo
as instalações, máquinas, equipamentos e
documentos, em todos os setores de manufatura
ou áreas correlatas.

14. INFORMAÇÕES ÚTEIS
TODO COLABORADOR DA SPAAL I DYNAMIC
TERÁ DIREITO A:
14.1 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E
INCENTIVO SPAAL I DYNAMIC
- PRÊMIO (Sugestões e ações implantadas)

profissional.
Conheça maiores detalhes deste junto ao seu
superior ou ao RH.
14.3 - TRANSPORTE

- PROGRAMA (Campeonato de futebol
(QUALYSPAAL)

Para os que utilizam linhas de ônibus será
concedido vale transporte, conforme rege a
legislação.

- PROGRAMA (Aniversariante do mês)

14.4 - ESTACIONAMENTO

- PROGRAMA (Conheça a equipe)

A empresa disponibiliza estacionamento
interno para os veículos dos colaboradores
(automóveis, motocicletas e bicicletas). Porem
isto deve ser entendido como um beneficio
para a sua comodidade, não sendo cobrado,
tampouco segurado. A SPAAL I DYNAMIC não
se responsabiliza por acidentes que, porventura,
venham a acontecer com seu veiculo, como
também pelos pertences pessoais dentro dos
mesmos.

14.2 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO E PLANO DE CARREIRA
A SPAAL I DYNAMIC desenvolveu sua
própria metodologia para motivar, incentivar,
remunerar e desenvolver profissionalmente seus
colaboradores. Através de métricas previamente
definidas, todas as funções são periodicamente
avaliadas, de modo que o colaborador tenha
a informação referente a sua performance
permitindo, deste modo, que tenha acesso
às oportunidades para seu desenvolvimento
REVISÃO OUTUBRO 2017

Há vagas determinadas apenas para cadeirantes,
visitantes, diretores* e gerentes* (*pelo motivo
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de que exercem atividades externas, em
diferentes horários, muitas vezes conduzindo
clientes e visitantes, assegurando a estes vaga
determinada próxima à recepção).
14.5 - FARMÁCIAS
A SPAAL I DYNAMIC mantém convênio com
farmácias, para você comprar medicamentos com
desconto em folha de pagamento.
14.6 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
A SPAAL I DYNAMIC mantém convênio com
Companhia de Seguros.
O colaborador poderá optar em aderir à Apólice
Coletiva, obtendo vantagens no pagamento do
prêmio da quantia que deseja segurar.
14.7 - DESJEJUM
A SPAAL I DYNAMIC concede desjejum a todos,
gratuitamente. O café da manhã é servido no
horário das 07:20 às 07:50 horas.

14.8 - REFEIÇÕES
A SPAAL I DYNAMIC mantém contrato com
empresa de alimentação, que é preparada
diariamente em nossa cozinha industrial e servida
em nosso restaurante, a preço subsidiado.
O Colaborador deverá fazer sua refeição no
horário ou turno estabelecido, sendo proibido
fazê-lo fora do refeitório, como também carregar
alimentos próprios e se alimentar durante o
horário de trabalho.
14.9 - CESTA BÁSICA
O Colaborador que, no decorrer do mês, não
tiver tido ausências (falta ou atraso) terá direito
a uma cesta básica subsidiada pela SPAAL
I DYNAMIC, mediante tabela simbólica de
descontos.

cada período e negociado entre o Sindicato dos
Trabalhadores, a comissão dos funcionários e a
empresa.
14.11 - FÉRIAS + 1/3
Após 12 meses de serviço, o colaborador terá
direito a férias, que deverão ser concedidas, a
critério da empresa, nos 12 meses subsequentes
ao período aquisitivo. É direito do colaborador
de receber 1/3 do seu salário nominal
concomitantemente ao aviso de férias.
14.12 - LICENÇA MATERNIDADE /
PATERNIDADE
A colaboradora gestante terá direito a licença
de 180 dias. Durante este período receberá seu
salário integral, com os descontos devidos.
O colaborador, a partir do nascimento de seu
filho (a), terá direito legal a 5 dias de licença
paternidade.
14.13 - USO DO CRACHÁ
Todo colaborador, ao ser admitido, receberá
sua “Identificação Funcional”, que durante o
período de experiência e treinamento será de
cor amarela e posteriormente de cor vermelha.
O uso do crachá é imprescindível e obrigatório,
e deve ser afixado no uniforme, em local de fácil
visualização.
14.14 - REGISTRO
Ao ser admitido na SPAAL I DYNAMIC, várias
informações são registradas no seu prontuário.
É obrigatório informar ao setor de RH qualquer
alteração destas informações, como mudança
de endereço, estado civil, nascimento de filhos
e conclusão de cursos, para sua atualização
imediata.

14.10 - PLR
A SPAAL I DYNAMIC reconhece e valoriza o
esforço individual e coletivo, e introduziu a
Participação nos Lucros/Resultados para todos
os colaboradores conforme acordo vigente em
12

REVISÃO OUTUBRO 2017

CÓDIGO DE CONDUTA SPAAL | DYNAMIC

15. FUNÇÃO DO RH: CONFORMIDADE
E ÉTICA
O setor de RH é muito importante para o correto
entendimento e cumprimento deste ‘Código de
Conduta’. Sua ação abrange, mas não se limita a:
• Prevenir conduta ilegal ou pouco ética e
identificá-la, caso ocorra;
• Avaliar permanentemente os riscos em matéria
de conformidade e garantir resposta por parte
dos controles internos a estes riscos;
• Prestar apoio para ajudar os colaboradores
a cumprir o ‘Código de Conduta’ e as Leis
aplicáveis;
• Supervisionar eventuais processos de
investigação internos;
• Proceder, revisar e promover procedimentos
disciplinares consistentes em caso de violação do
Código, sendo responsável pela integração da

conformidade e ética nos processos de avaliação
do desempenho;
• Facultar relatórios independentes sobre o
desempenho em matéria de conformidade à
diretoria executiva;
• Promover, juntamente com os demais
departamentos, o desenvolvimento profissional
dos colaboradores, auxiliando-os nestes
processos;
• Identificar colaboradores aptos à participar
de processos de seleção, de modo que seja
valorizado os recursos humanos já integrados;
• Promover a harmonia entre todos os
colaboradores, através da prática do diálogo
e entendimento, de eventos, palestras e
confraternizações.

16. COMPLIANCE
16.1.2 - RECEBER E CONCEDER PRESENTES E
OFERTAS DE ENTRETENIMENTO

16.1.1 - PARCEIROS COMERCIAIS
Na SPAAL I DYNAMIC, acreditamos que as
relações comerciais assentam-se na confiança e
ganhos mútuos. Este nível de relacionamento é
vital para o sucesso e faz parte da nossa visão
estratégica do negócio.
Procuraremos sempre criar ganhos mútuos
através da compreensão das necessidades dos
nossos clientes, fornecedores e prestadores de
serviços, nossos parceiros na condução de ações
honestas, responsáveis e justas.

REVISÃO OUTUBRO 2017

A troca de presentes e ofertas de
entretenimento é capaz de criar boa vontade
nas relações comerciais, mas alguns presentes
e ofertas de entretenimento podem criar uma
influência inadequada. Alguns casos podem
mesmo ser encarados como subornos, e que
prejudicariam a imagem da empresa em termos
de práticas corretas de compliance.
Entende-se como presentes e ofertas de
entretenimento qualquer coisa de valor
como, por exemplo, descontos, empréstimos,
condições favoráveis para a aquisição de
qualquer produto ou serviço, serviços,
prêmios, transporte, uso de veículos locados,
uso de instalações de férias, bens duráveis,
melhoramentos na casa, vale presente, entre
muitos outros.
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Os presentes e ofertas de entretenimento entre
colaboradores da SPAAL I DYNAMIC, seus
clientes, fornecedores ou de outras empresas
relacionadas dividem-se em três categorias:
• Os que são geralmente aceitáveis e que
você próprio poderá aprovar (ex.: brindes
promocionais de baixo custo);
• Os que nunca serão aceitáveis (ex.: bens/
favorecimentos de custo relativo elevado);
• Os que podem ser aceitáveis, mas que
podem requerer aprovação prévia (ex.: bens/
favorecimentos de custo relativo superior a
brindes promocionais de baixo custo).
16.2 - ATIVIDADE POLÍTICO EMPRESARIAL
A posição da SPAAL I DYNAMIC relativa
a participação político empresarial é
extremamente simples e aplica-se a todo
território nacional onde atuamos:
• A empresa não participa diretamente em
atividade político partidária;
• A empresa não fará qualquer contribuição
política, quer em dinheiro, quer sob outra forma
qualquer;
• Deixe sempre claro que as suas opiniões e
ações são suas, e de que não representam
posição da empresa.

com critério e responsabilidade. Todos os
colaboradores que manuseiem ou utilizem
recursos financeiros da empresa, seja através
de pagamentos e movimentações bancárias,
seja em forma de adiantamentos para despesas
externas, seja na utilização de cartões de crédito
concedidos, seja no apontamento de ‘km’ à
serviço da empresa, deverão ser rigorosos
nos registros e apresentação de prestação de
contas.
Estarão passíveis de auditorias contra utilização
indevida, fraude ou roubo.

16.4 - CONFLITO DE INTERESSES
A SPAAL I DYNAMIC respeita a privacidade
dos seus colaboradores, e por este motivo
não tem interesse direto pela conduta pessoal
dos seus colaboradores, afora das instalações
da empresa. Todavia, quando as atividades
pessoais, sociais, financeiras, políticas ou
relacionais de um colaborador interferirem ou
potencialmente puderem vir a interferir com
a lealdade ou a ética com relação à empresa,
poderá existir ‘conflito de interesses’ que deverá
ser resolvido de forma satisfatória.
Há de evidenciar-se conflitos concretos, mas
basta parecer haver algum conflito de interesses
para que tal também possa ser caracterizado
como prejudicial à empresa.

16.3 – RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros da SPAAL I DYNAMIC
deverão ser manuseados ou utilizados
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17. AMPLITUDE DA APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE CONDUTA
COLABORADORES:
Todos os colaboradores deverão respeitar os
princípios e requisitos constantes no presente
código, devendo consultar o mesmo para obter
orientações quanto às regras de conduta.
FORNECEDORES:
• As empresas terceiras que relacionam-se
comercialmente com a SPAAL I DYNAMIC devem
ter conhecimento do Código de Conduta e seu
conteúdo;
• Os colaboradores não deverão utilizar quaisquer
empresas terceiras em qualquer relacionamento

que esteja em conflito com este Código. Também
deverão procurar garantir que estes tenham
conhecimento do Código e esforçarem-se para
assegurar a sua aderência para o cumprimento do
mesmo;
• Deverá ser notificada qualquer violação
ou comportamento impróprio por parte de
empresas terceiras. Em operações conjuntas,
em que a SPAAL I DYNAMIC seja a contratante,
aplicaremos diretamente os princípios deste
Código; nos casos em que não formos a
contratante, procuraremos influenciar os nossos
parceiros no sentido de adotarem princípios
semelhantes.

ESTE CÓDIGO REPRESENTA NOSSO COMPROMISSO EM FAZER AQUILO QUE
DEFINIMOS. AO TRABALHAR PARA OU COM A SPAAL I DYNAMIC, RESPEITAREI,
PRATICAREI E SEREI FIEL A ESTES COMPROMISSOS.
DIRETORIA EXECUTIVA
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ANOTAÇÕES
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falecom@spaal.com.br | www.spaal.com.br
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