
ESCUBEDO S/A 

Política de Responsabilidade Corporativa 

 

Código de Conduta. 

 

A Escubedo é uma fabricante responsável e um bom elemento corporativo, 

com produtos e soluções que contribuem para a melhora das vidas das 

pessoas em todo o mundo. Todas as nossas atividades, incluindo a 

fabricação, distribuição e venda dos nossos produtos, devem ser realizadas 

com respeito e consideração pelos direitos humanos, segurança, saúde e o 

meio ambiente. Esforçamo-nos pela melhora contínua, com a 

sustentabilidade como uma preocupação central em todas as nossas 

operações. É responsabilidade de todos os empregados e da administração 

garantir o cumprimento destas pautas do Código de Conduta. Em 

incidentes de descumprimento, é estimulado e esperado que os empregados 

informem sobre o ocorrido aos oficiais internos relevantes, sendo-lhes é 

assegurado que não haverá quaisquer tipos de represálias ou outras 

consequências negativas, mediante a escalação existente no seu 

departamento. Estas pautas do Código de Conduta são aplicáveis a todos os 

lugares nos quais se realiza o negócio da nossa companhia e é obrigatório o 

seu cumprimento por nossos fornecedores. 

 

- Regulações legais: em todos os lugares em que é realizado o negócio da 

nossa companhia são respeitadas as leis e regulamentos relevantes. Este é o 

requisito mínimo que se deve cumprir de acordo com as disposições deste 

documento. 

 

- Fornecedores e Subcontratados: Os fornecedores e subcontratados devem 

aceitar cumprir estas pautas do Código de Conduta. Se os fornecedores 

usam Subcontratados, é responsabilidade do fornecedor assegurar-se de que 

o subcontratado cumpra os requisitos destas pautas do Código de Conduta. 

Mediante prévia solicitação, o fornecedor poderá informar à Escubedo 

quais são os subcontratados que está utilizando em sua cadeia de produção. 

 

É desejo expresso da Direção da Empresa o modo de atuação mediante a 

Planificação controlada, desde o primeiro pedido do cliente até o envio de 

amostras definitivas e os posteriores controles. Também é desejo da 

Gerência na sua Política de Qualidade, a Motivação de todo o Pessoal que 

compõe o conjunto da Empresa, desde a Direção até os operários da Planta, 

para conseguir um clima de trabalho em que a consciência coletiva se dirija 

sempre aos objetivos de Melhora Contínua e Zero Defeitos. 



A seguir, são descritos os requerimentos particulares específicos dos 

requisitos que devem ser cumpridos com relação ao pessoal da 

organização. 

 

-Trabalho infantil: em todos os lugares em que se realiza o negócio da 

nossa empresa, o trabalho infantil está proibido em qualquer forma. Não 

será empregada nenhuma pessoa com menos de 16 anos. Para os menores 

autorizados, a gerência é responsável por proporcionar condições de 

trabalho, horas de trabalho e salário apropriado para a sua idade, em estrito 

cumprimento à legislação local aplicável, no mínimo. 

 

- Trabalho forçado: o trabalho forçado ou involuntário não é tolerado de 

nenhuma forma e está totalmente proibido na organização. 

 

- Segurança e Higiene do Trabalho: Todos os empregados devem contar 

com um ambiente de trabalho seguro e saudável. A organização tomará as 

medidas adequadas para evitar acidentes ou enfermidades no lugar de 

trabalho. 

 

- Discriminação: Todos os empregados serão tratados com igualdade na 

criação e dissolução de relações trabalhistas, em condições de emprego, em 

promoções e acesso a capacitações, independentemente de sexo, idade, 

deficiência física, raça, religião, nacionalidade, crenças políticas, afiliação 

sindical, origem étnica, credo, orientação sexual, assim como 

independentemente de seu contrato ser permanente ou temporário, de 

tempo integral ou parcial. 

 

- Assédio e abuso no local de trabalho: Nenhum empregado estará sujeito a 

assédio ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal. Os salários obtidos 

não serão deduzidos por multa ou sanção disciplinar, a menos que esteja 

prevista na legislação trabalhista e/ou entendimento da jurisprudência local. 

 

- Horas de trabalho: Escubedo reconhece a necessidade de um equilíbrio 

saudável entre o trabalho e o tempo livre, para todos os empregados. Não é 

requerido que os empregados trabalhem mais de 8 horas diárias, nem que 

tenham média superior a 40 horas em uma semana de trabalho de cinco 

dias. 

 

- Compensação: O nível de remuneração não pode ser inferior à 

remuneração mínima estatal requerida pela lei local e deve ser pago de 

acordo com as normativas internas de remunerações. 

 



- Liberdade de associação e direito de negociação coletiva: todos os 

empregados são livres para exercer seus direitos legais para formar e unir-

se a organizações que representam seus interesses como empregados. 

Nenhum empregado deve ser objeto de intimidação ou assédio no exercício 

pacífico destes direitos. A organização também deverá respeitar o direito 

dos empregados a negociar coletivamente. 

 

- Cumprimento ambiental: em conformidade com a política ambiental 

interna, exige-se que os fornecedores e seus subcontratados cumpram os 

requisitos nas declarações REACH, RoHs e CMRT, além da legislação 

local vigente. 

 

- Monitoramento e cumprimento da organização: a gerência é responsável 

por implementar e informar os empregados sobre seus direitos, deveres e 

responsabilidades segundo este Código de Conduta. A gerência também é 

responsável por manter a documentação adequada para demonstrar o seu 

cumprimento. Escubedo autoriza os auditores externos a realizar auditorias, 

incluindo entrevistas confidenciais com seus empregados, mediante livre e 

expressa concordância, por parte dos representantes das empresas auditoras 

selecionadas. 

 

Política Antissuborno. 

 

Todos os integrantes da organização devem respeitar a confidencialidade 

do trabalho realizado, assim como a sua correta execução, dentro dos 

parâmetros especificados para cada processo. Qualquer condicionante 

interno ou externo que influa no adequado critério e realização de uma 

tarefa, e que pressuponha um benefício para o infrator, será considerado 

suborno. 

 

As situações consideradas como subornos não serão permitidas nem 

toleradas nas questões internas (organização) nem externas (fornecedores) 

e será considerada uma falta muito grave em nível disciplinar. Qualquer 

atividade ou aptidão detectada que possa ser considerada um indício de 

suborno deverá ser denunciada de imediato ao responsável por sua seção 

e/ou departamento ou, inclusive, em casos excepcionais, diretamente à alta 

direção. 

 

Com o conhecimento desta política por parte do trabalhador, este se 

compromete a cumprir o requisito antissuborno aqui descrito. 

 

 

 



Política de Segurança e Saúde 

 

Qualquer atividade fraudulenta com relação ao especificado nesta política 

ou evidência dela, deve ser notificada o mais breve possível, seguindo um 

processo de escalação ética de forma direta. Este processo será realizado 

seguindo a seguinte ordem de prioridade: 

 

- Responsável pela seção. 

- Responsável pelo departamento. 

- Responsável por processo de sistema. 

- Responsável por Recursos Humanos. 

- Equipe dirigente. 

- Alta direção. 

 

Se, por razões óbvias, esta ordem não puder ser respeitada, deverá dirigir-

se diretamente à pessoa seguinte na ordem de escala. A identidade da 

pessoa denunciante será confidencial se assim declara expressamente o 

responsável a quem tenha sido informada a denúncia. 

 

No caso em que o denunciante considere oportuno, pode utilizar a caixa de 

sugestões de forma anônima, cuja gestão está a cargo do responsável por 

RH, que dispõe de autoridade para denunciar qualquer situação irregular 

diretamente à equipe dirigente ou à alta direção. 

 

Jordi Escubedo 
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