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ÉTICA: A fim de suportar práticas sadias da obtenção e manter uma reputação de honestidade e equidade, a Qualiflex selecionará os
empregados que respeitem a ética e as leis trabalhistas vigentes.
POSTURA E COMPORTAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO: A Qualiflex espera de seus colaboradores uma postura atuante, que sejam
participativos, comprometidos, integrados e demonstrem todas as suas habilidades e competências, necessárias ao bom relacionamento
em equipe, visualiza que tão importante quanto ser especialista no que se faz é ter uma boa postura profissional.
Conhecer as Políticas de Qualidade, Ambiental, Normas e Regulamentos Internos e o Código de Conduta, garantindo seu efetivo
cumprimento.
É política da Qualiflex proibir a exploração do trabalho infantil, trabalho forçado, assédio moral, assédio sexual, abuso físico, mental, e
quaisquer formas de intimidação ou discriminação. Faz parte destes princípios a responsabilidade perante os nossos empregados. O
trabalho e empenho de todos eles são fatores determinantes para o nosso sucesso empresarial. A eles a empresa Qualiflex deve todo
respeito e estima, não importando a tarefa, o cargo, sexo, religião, cor da pele ou origem do empregado. Cada um merece respeito. E a
diversidade nos enriquece
É política da Qualiflex que seu pessoal ou aqueles que prestam serviço em seu nome, nunca devam colocar a si próprios ou a Qualiflex sob qualquer
obrigação pela aceitação/ oferta de presentes, brindes, ações de suborno ou similares.

Como cidadãos de uma comunidade, temos nossos deveres. Como colaboradores de uma empresa também. Normas de conduta, quando
observadas individualmente, beneficiam a todos. Portanto, este item servirá mais como um lembrete para você.
SIGILO: Os assuntos e informações pertinentes ao seu trabalho e a Qualiflex, não devem ser divulgados a pessoas ou entidades estranhas.
Cuide para que os papéis e arquivos eletrônicos de seu trabalho fiquem bem guardados e não sejam retirados do local, sem a permissão
de seu superior imediato.
CANAIS DE RELACIONAMENTO:
O canal adotado pela Qualiflex para comunicação colaborador x empresa para dúvidas, reclamações, sugestões, etc é a caixa de sugestões
onde não é necessário a identificação.
Localização: disponível na área fabril, próximo ao relógio de ponto e quadro de avisos.
Para comunicação externa temos 2 canais: Telefone: (11) 4610-0200 (ramal 205) ou e-mail: roberta.souza@qualiflexborrachas.com.br

