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1 DESTINATÁRIOS 

Os destinatários do Código de Ética são todos os acionistas, funcionários, 
colaboradores e administradores da Sterivalves S.r.l., assim como todos aqueles que, 
direta ou indiretamente, permanente ou temporariamente, estabeleçam relações com 
a própria Empresa. 
Os destinatários identificados acima são obrigados a cumprir as disposições 
estabelecidas neste documento e adequar seu comportamento e ações aos seus 
princípios. 
O CEO da Sterivalves S.r.l. compromete-se a divulgar este documento o mais 
amplamente possível a todos os destinatários e ajudá-los para obterem uma 
interpretação inequívoca, a fim de incentivar o comportamento correto; Além disso, ao 
recorrer à estrutura organizacional da Sterivalves, compromete-se a verificar o seu 
cumprimento, aplicando as sanções previstas no Acordo Coletivo Nacional de Trabalho 
em caso de violação. 
 

2 OBJETIVO E ÁREA DE APLICAÇÃO 

Este documento define os princípios éticos em que a Sterivalves pretende basear o seu 
trabalho e estabelece as regras básicas de conduta para o seu pessoal de todos os níveis 
e para os fornecedores que operam a Sterivalves independentemente da natureza da 
relação contratual. 
 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Norma ISO 26000:2020 
 

4 ÍNDICE 

4.1 Princípios gerais 

4.1.1 Cumprimento das disposições do ordenamento jurídico 

A Sterivalves S.r.l. tem como princípio essencial o respeito pelas leis e regulamentos 
nacionais e internacionais que se aplicam aos seus produtos, serviços, instalações, 
infraestruturas e atividades. Este princípio pretende também ser estendido às 
disposições estatutárias e assinado voluntariamente pela empresa. Dessa forma, a 
organização compromete-se a assegurar um programa de informação e sensibilização 
adequado de forma a uniformizar o comportamento de cada pessoa que trabalha em 
nome da organização com este compromisso. A Sterivalves S.r.l. não iniciará nem 
continuará qualquer relação com aqueles que não pretendam se alinhar com este 
princípio. 
 

4.1.2 Cultura de segurança e saúde no trabalho e proteção ao trabalhador 

A empresa tem o compromisso de promover e disseminar a cultura de segurança, 
desenvolvendo a conscientização sobre a gestão de riscos, promovendo o 
comportamento responsável e preservando, principalmente com ações preventivas, a 
saúde e a segurança de todos os acionistas, diretores, funcionários e colaboradores. 
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Para isso, integrou na sua política corporativa uma política de saúde e segurança no 
trabalho e adotou um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, que define 
os métodos para identificar, na estrutura organizacional corporativa, as 
responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para a implementação da 
política da empresa, em conformidade com as normas de saúde e segurança no 
trabalho em vigor e com foco na melhoria contínua. 
Através da adoção da política de segurança e saúde no trabalho e da aplicação do seu 
sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, a Sterivalves compromete-se a 
gerir as atividades em conformidade com a legislação em vigor sobre prevenção e 
proteção e a melhorar continuamente o seu desempenho em saúde e segurança no 
trabalho, por meio das seguintes atividades: 
 

 Identificação de perigos e avaliação dos riscos correspondentes; 
 Redução de riscos, eliminando, sempre que possível, os perigos ou reduzindo-

os na fonte, inclusive substituindo o que é perigoso pelo que não é perigoso ou 
menos perigoso; 

 Introdução de medidas coletivas de prevenção e proteção ou medidas 
organizacionais de prevenção e proteção (procedimentos, instruções, etc.), 
incluindo treinamento e informação para o pessoal; 

 fornecimento de EPI adequado ao pessoal, quando as medidas anteriores não 
forem viáveis; 

 Adaptação, sempre que possível, do trabalho ao homem; 
 estabelecimento de um sistema de controle que garanta a manutenção ao longo 

do tempo das condições de segurança e dos procedimentos previstos; 
 Planejamento da prevenção e sobretudo da melhoria ao longo do tempo das 

medidas adotadas de forma a reduzir o risco, tendo também em consideração o 
grau de evolução técnica e de conhecimento. 

 

4.1.3 Valor dos Recursos Humanos 

Os recursos humanos da Sterivalves S.r.l. são constituídos por todo o pessoal 
identificado no seu organograma corporativo, consultores, acionistas, administradores 
e todos aqueles que prestam o seu trabalho ou participam nas atividades da empresa. 
A organização reconhece como stakeholder cada membro da categoria “Recursos 
Humanos” e por isso, considera essencial: 
 

 estabelecer e manter relacionamentos baseados na lealdade e confiança 
mútuas, 

 melhorar, na medida do possível, as aspirações e habilidades do indivíduo, 
 informar e formar continuamente estes Recursos, também de forma a manter 

as competências adequadas ao desempenho das funções previstas no 
organograma da empresa. 

 
A empresa sempre garantirá para os recursos humanos, em todos os momentos: 
 

 condições de trabalho que respeitem a dignidade individual, 
 ambientes de trabalho seguros e saudáveis, 
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 a aplicação rigorosa da legislação e da CCNL (CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE DEL LAVORO) em vigor, rejeitando qualquer forma de trabalho não 
remunerado, coercivo e infantil, 

 liberdade de associação e negociação coletiva. 
 
Na gestão das relações hierárquicas e disciplinares, a autoridade é exercida com 
equidade, imparcialidade e correção, evitando qualquer abuso que possa prejudicar a 
dignidade e o profissionalismo da pessoa, bem como qualquer forma de favoritismo, 
clientelismo, nepotismo tanto na gestão como na seleção do pessoal, que deve ser 
escolhido tendo em conta apenas as necessidades da empresa e o perfil profissional. 
 

4.1.4 Responsabilidade social e compromisso com a comunidade e o meio ambiente 

A Sterivalves S.r.l. compromete-se a atuar buscando um equilíbrio contínuo entre os 
diversos interesses envolvidos, como o desenvolvimento econômico, o bem-estar 
social e comunitário, o respeito ao meio ambiente, a cultura de segurança e a prevenção 
de riscos. 
A organização está empenhada em garantir uma abordagem sustentável no design e 
produção dos seus produtos, assim como na condução das suas atividades, prevenindo 
a poluição e os acidentes ambientais. 
Além disso, a organização compromete-se a otimizar a utilização dos recursos 
energéticos e a reduzir a produção de resíduos, favorecendo a sua valorização e, de 
forma mais geral, a melhorar o seu desempenho ambiental ao longo do tempo. 
 

4.1.5 Honestidade nos negócios, imparcialidade e justiça na gestão empresarial 

A Sterivalves S.r.l. apoia uma atitude correta e honesta dos seus colaboradores, tanto 
no desempenho das suas funções como nas relações com o restante dos membros da 
empresa e terceiros, rejeitando comportamentos que visem a atitudes ilícitas ou 
ilegítimas para obter uma vantagem indevida para si ou para terceiros. 
Sob nenhuma circunstância, o interesse ou vantagem da empresa pode induzir ou 
justificar um comportamento desonesto. 
A Sterivalves S.r.l. considera a imparcialidade um valor fundamental e, portanto, 
recusa, em todas as circunstâncias, um tratamento preferencial. Assim, exige que todos 
os seus membros atuem de forma a não comprometer a sua independência de 
julgamento e a sua imparcialidade perante os diversos stakeholders. 
A fim de assegurar a plena aplicação dos princípios de honestidade e imparcialidade, 
não é permitida nenhuma forma de presente ou homenagem, mesmo que apenas uma 
promessa, que possa ser entendida como se excedesse as práticas comerciais ou de 
cortesia normais, ou em qualquer caso, que vise a obtenção de tratamentos que possam 
favorecer qualquer negócio na Empresa. 
 

4.1.6 Confidencialidade das informações armazenadas 

A Sterivalves S.r.l. assegura a confidencialidade da informação confidencial na sua 
posse, zelando pelo cumprimento da legislação sobre dados pessoais e abstendo-se de 
procurar dados confidenciais por meios ilegais. 
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Qualquer pessoa que trabalhe para a organização e que, a qualquer título, tenha acesso 
a informações de interesse corporativo ou relativas a qualquer stakeholder, não deve, 
de forma alguma, se sentir autorizada a divulgá-las ou utilizá-las fora dos fins 
operacionais para os quais foi autorizada pelo CEO ou outro Gerente. 
 

4.1.7 Transparência e integridade das informações públicas 

A Sterivalves S.r.l. reconhece o valor fundamental da exatidão das informações aos 
acionistas, órgãos e funções competentes, sobre os fatos significativos relativos à sua 
gestão societária e contábil, de forma que: 
 

 não induza ou justifique ações de seus colaboradores que impeçam o controle 
pelos órgãos responsáveis, 

 privilegie um fluxo de informação contínuo, pontual e completo entre os órgãos 
sociais, as diversas áreas da sociedade, os dirigentes, os órgãos e órgãos de 
fiscalização e, sempre que necessário, junto do Poder Público. 

 
Em qualquer caso, a informação transmitida externamente e dentro da própria 
organização cumpre os requisitos de veracidade, integridade e exatidão, também em 
relação aos dados econômicos, financeiros e contábeis. 
 

4.2 Regras de conduta 

4.2.1 Regras gerais de conduta 

Cada pessoa que trabalha em nome e por conta da Sterivalves S.r.l. deve cumprir as 
regras de comportamento estabelecidas neste Código de Ética, assim como as regras 
estabelecidas nos documentos do sistema de gestão e nos regulamentos da empresa, 
em conformidade com as tarefas atribuídas na Descrição do Trabalho ou nos 
contratos/pedidos estipulados (para fornecedores e contratadas). 
 

4.2.2 Critérios de conduta para a saúde e segurança no trabalho 

A Sterivalves S.r.l. definiu os princípios e critérios fundamentais com base nos quais 
são tomadas decisões de todos os tipos e de todos os níveis com relação à saúde e 
segurança no trabalho, em seu sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. 
Cada recurso da empresa, incluindo fornecedores, consultores, etc., deve cumprir estes 
princípios, respeitando os procedimentos e práticas identificados na sequência da 
avaliação de riscos e definidos nos documentos do sistema de gestão da saúde e 
segurança nos locais de trabalho. 
 

4.2.3 Critérios de conduta em relação ao meio ambiente 

Os funcionários, colaboradores, incluindo fornecedores, contratados e consultores da 
Sterivalves S.r.l. são obrigados a manter um comportamento sustentável, adotando 
procedimentos e práticas da empresa visando à preservação do meio ambiente. 
Especialmente, deve-se focar no design de produtos e sua industrialização, visando o 
melhor aproveitamento dos recursos naturais, incluindo os que usam energia, a 
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redução da produção de resíduos e a adoção de escolhas que direcionem os resíduos 
para a valorização, ao invés da eliminação. 
No design, deve-se levar em consideração a lógica de avaliação do ciclo de vida dos 
produtos, para garantir o que foi exposto. 
Os recursos da empresa devem estar atentos às atividades operacionais, evitando 
desperdícios de recursos, qualquer poluição injustificada ou acidentes ambientais 
ainda piores, adotando práticas operacionais normais e evitando comportamentos 
anormais. 
Em caso de situações de emergência ou em qualquer caso que exijam comportamentos 
diferentes das práticas estabelecidas, é necessário contatar a hierarquia organizacional 
para obter informações sobre os comportamentos que devem ser adotados. 
 

4.2.4 Critérios de conduta nas relações com a administração pública, funcionários 
públicos ou responsáveis do serviço público 

As relações relacionadas à atividade da Sterivalves S.r.l. mantidas com funcionários 
públicos ou responsáveis do serviço público (que atuem em nome da Administração 
Pública central e periférica, ou de órgãos legislativos, instituições comunitárias, 
organismos públicos internacionais e qualquer país estrangeiro), com o judiciário, com 
as autoridades públicas de fiscalização e com outras autoridades independentes, assim 
como com os parceiros privados concessionários de um serviço público, devem ser 
realizadas e geridas em absoluto e rigoroso cumprimento das leis e regulamentos em 
vigor, de modo a não comprometer a integridade e reputação de ambos os lados. 
A organização proíbe que seus funcionários, colaboradores, parceiros, 
administradores ou representantes e, de forma mais geral, todos aqueles que 
trabalham em seu nome, prometam ou ofereçam, ainda que indiretamente, dinheiro ou 
presentes, bens, serviços ou favores não devidos (também em termos de 
oportunidades de emprego), nas relações com funcionários públicos, responsáveis de 
serviços públicos ou funcionários em geral da Administração Pública ou de outras 
Instituições Públicas, ou ainda com pessoas físicas, para influenciar suas decisões, 
tendo em vista tratamentos mais favoráveis ou serviços indevidos ou para qualquer 
outro fim. 
Presentes de valor modesto são permitidos dentro dos limites das práticas comerciais 
normais ou de cortesia, que não podem de forma alguma influenciar a independência 
de julgamento ou induzir a garantir qualquer vantagem para a empresa. Presentes de 
valor modesto devem, em qualquer caso, ser adequadamente documentados para 
permitir que sejam feitas verificações pela gerência. 
Qualquer funcionário, colaborador, acionista, diretor que receba, direta ou 
indiretamente, pedidos de dinheiro ou favores de qualquer natureza (incluindo 
presentes ou presentes de valor não pequeno) formulados por funcionários públicos, 
encarregados do serviço público ou funcionários em geral da Administração Pública 
(italiana ou estrangeira) ou outras Instituições Públicas, ou entidades privadas 
(italianas ou estrangeiras), devem reportar-se imediatamente ao CEO. 
Qualquer relação com instituições estatais ou internacionais deve, portanto, ser 
exclusivamente imputável a formas de comunicação e interação destinadas a 
concretizar o objeto social da entidade, respondendo a solicitações ou atos de 
fiscalização, ou em qualquer caso, para informar a posição ou situação da instituição. 
Para isso, a empresa: 
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 opera exclusivamente através dos canais de comunicação a seu cargo com 

interlocutores institucionais a nível nacional e internacional, comunitário e 
territorial;  

 não solicita ou busca obter informações confidenciais que possam comprometer 
a integridade ou reputação de qualquer uma das partes;  

 representa os seus interesses e posições de forma transparente, rigorosa e 
coerente, evitando conluios; 

 impede a falsificação e/ou alteração de relatórios ou dados documentais para 
obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro benefício;  

 verifica cuidadosamente os dados contidos nas declarações dirigidas aos órgãos 
públicos;  

 busca o pleno cumprimento das condições e prazos estabelecidos nos contratos 
estipulados com a Administração Pública. 

 

4.2.5 Regras de conduta nas relações com os clientes 

O estilo de comportamento da Sterivalves S.r.l. para com os clientes se baseia na 
disponibilidade, respeito e cortesia, visando uma relação colaborativa e altamente 
profissional. 
A empresa busca a sua missão oferecendo produtos de qualidade, em condições 
competitivas e em conformidade com todas as regras estabelecidas para proteger a 
concorrência leal entre as empresas. 
A Sterivalves S.r.l. não tolera que nenhum dos seus colaboradores ofereça dinheiro, 
presentes, bens, serviços, benefícios ou favores não devidos (também em termos de 
oportunidades de emprego) aos seus clientes ou potenciais clientes, para adquirir 
contratos ou pedidos. 
Visando a máxima transparência, a organização informa os clientes sobre o Código de 
Ética adotado. 
 

4.2.6 Regras de conduta nas relações com fornecedores, contratadas e 
subcontratadas 

A seleção de fornecedores e a determinação das condições de compra ocorrem com 
base em parâmetros objetivos como qualidade, conveniência, preço, capacidade, 
eficiência, ética, cumprimento da lei. A aquisição de produtos ou serviços deve, em 
qualquer caso, ser compatível e justificada por necessidades empresariais concretas e 
motivadas, de modo a garantir a máxima transparência e eficiência do processo de 
compra; a empresa prepara a rastreabilidade adequada das escolhas feitas. 
O compartilhamento do código de ética adotado pela Sterivalves S.r.l. representa um 
pré-requisito necessário para o estabelecimento e manutenção da relação de 
fornecimento. 
É expressamente vedado aos membros da empresa solicitar ou exigir favores, 
presentes ou outros benefícios de fornecedores, ou conceder ou prometer formas 
semelhantes de reconhecimento, ainda que visando otimizar o relacionamento com a 
organização. Isso também se aplica a relacionamentos com consultores externos, 
contratadas e subcontratadas. 
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4.2.7 Regras de conduta nas relações com Recursos Humanos 

A Sterivalves S.r.l. está empenhada em garantir a todos os seus recursos humanos a 
proteção da dignidade e integridade psicofísica em conformidade com os direitos 
humanos, os princípios da igualdade de oportunidades e a proteção contra qualquer 
discriminação no local de trabalho. 
 

4.2.7.1 Seleção e contratação de funcionários 

A avaliação do pessoal a ser contratado é feita com base na correspondência dos perfis 
dos candidatos com as necessidades da empresa, respeitando os princípios de 
imparcialidade e igualdade de oportunidades para todos os interessados. 
Todo o pessoal é contratado com contrato de trabalho regular nas formas previstas; 
nenhuma forma de trabalho irregular é permitida (coercitivo, infantil, ilegal, etc.), seja 
pela organização ou por subsidiárias, fornecedores, subcontratadas, colaboradores. 
No início do trabalho, o colaborador receberá muitas informações sobre as 
características do cargo e das funções atribuídas, os regulamentos e a remuneração, os 
regulamentos e condutas para a gestão de riscos ligados à saúde pessoal e, por fim, 
sobre as condutas eticamente aceitas e exigidas pela empresa, mediante a entrega do 
Código de Ética. 
 

4.2.7.2 Gestão da relação de trabalho 

Qualquer forma de discriminação contra pessoas é proibida. 
Todas as decisões tomadas no âmbito da gestão e desenvolvimento de recursos 
humanos são baseadas em considerações de perfis de mérito e/ou correspondência 
entre os perfis esperados e os que os colaboradores possuem. 
Na gestão das relações hierárquicas, a autoridade é exercida com equidade e correção, 
evitando qualquer abuso. 
Todos os colaboradores comprometem-se a agir com lealdade para cumprir as 
obrigações assumidas com o contrato de trabalho e as previstas no Código de Ética, 
assegurando os serviços que lhes são exigidos e respeitando os compromissos 
assumidos. 
 

4.2.7.3 Proibição de aceitar/prometer presentes ou outros benefícios 

Todos aqueles que trabalham para a Sterivalves S.r.l. não estão autorizados a oferecer, 
aceitar ou prometer, para si próprios ou a outrem, qualquer forma de presente, 
remuneração, utilidade ou serviço de qualquer natureza que vise influenciar ou obter 
tratamentos favoráveis relacionados ao seu trabalho. 
 

4.2.7.4 Conflitos de interesse 

Cada funcionário e colaborador da Sterivalves S.r.l. é obrigado a evitar todas as 
situações e todas as atividades nas quais possa surgir um conflito com os interesses da 
organização ou que, em qualquer caso, interfiram na capacidade de tomar decisões 



 
Rev. 00 

em 07.03.2022 

Código de Ética Pág. 10 de 10 
 

imparciais de acordo com o melhor interesse da empresa e em total observância às 
normas do Código de Ética. 
Além disso, deve abster-se de tirar proveito pessoal de atos de alienação de bens da 
sociedade ou de oportunidades de negócios de que tenha conhecimento no exercício 
das suas funções. 
Qualquer situação que possa constituir ou levar a um conflito de interesses deve ser 
comunicada imediatamente por cada colaborador ou funcionário ao seu superior ou à 
direção geral. 
 

4.2.7.5 Relações entre recursos humanos 

Cada funcionário e colaborador da Sterivalves S.r.l. é obrigado a evitar 
comportamentos conflitantes com qualquer colega, seja do mesmo nível, subordinado 
ou superior. 
Caso surjam situações de potencial conflito, as partes envolvidas são obrigadas a entrar 
em contato com o superior hierárquico para que a questão seja resolvida 
imediatamente e para evitar quaisquer consequências para as partes envolvidas, para 
a empresa ou demais partes interessadas. 
 

4.2.8 Critérios de conduta nas relações com organizações políticas, sociais e 
sindicais 

A empresa, ao prestar quaisquer contribuições a partidos, movimentos, comitês e 
organizações políticas e sindicais, a seus representantes e candidatos, adota 
procedimentos e formulários documentados, rastreados e em conformidade com a 
legislação vigente. 
De qualquer forma, essas contribuições não estão relacionadas a qualquer interesse, 
direto ou indireto, da empresa na obtenção de concessões, interrupções, tratamentos 
favoráveis. Em nenhum caso, as contribuições mencionadas acima serão dadas em uma 
perspectiva de reciprocidade, excluindo assim qualquer forma de troca política. 
 

4.2.9 Critérios de conduta nas relações com os meios de comunicação de massa e 
divulgação de informações 

As relações com a imprensa, os meios de comunicação e informação e, de forma mais 
geral, com os interlocutores externos, devem ser realizadas apenas pelo CEO ou por 
pessoa por ele explicitamente delegada, de acordo com os procedimentos e políticas 
adotados pela empresa. 
As comunicações externas seguem os princípios orientadores da verdade, correção, 
transparência, prudência e visam a promover o conhecimento das políticas da empresa 
e dos programas e projetos da Empresa. 
 

5 FORMULÁRIOS E ANEXOS 

M-RCE  Código de ética recebido 


