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SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA

Ao completar 60 anos de atividades, a Rudloff Industrial Ltda, vem 
reafirmar a todas as partes interessadas seus princípios éticos, 
atendimento à legislação, às regulamentações e à sua Política de 
Gestão da Qualidade.

O Código de Ética Rudloff formaliza os valores fundamentais da em-
presa num conjunto de princípios e diretrizes que norteiam todos 
os níveis de trabalho.

O objetivo de formalizar o Código de Ética é orientar aqueles que 
integram ou interagem com a Rudloff de forma uniforme, além de 
tornar a conduta da empresa conhecida de forma transparente.

A ética pode ser representada pela honestidade e integridade de 
conduta em todas as áreas da vida. Numa corporação são os diri-
gentes, funcionários e colaboradores que constroem sua reputação 
e a sua imagem interna e externa.

É, portanto, fundamental que o Código de Ética seja conhecido e 
seguido por cada colaborador Rudloff, para que todos possam agir 
de forma responsável, mantendo uma conduta pessoal compatível 
com os valores da empresa.

Este código de ética foi revisto e aprovado pela Diretoria em reu-
nião realizada em Janeiro de 2020, passando a vigorar a partir de 
sua divulgação.

A quem se aplica o código de ÉTICA RUDLOFF: A todas as partes 
interessadas: Diretoria, Parceiros Internacionais, Comunidade, For-
necedores, Colaboradores e Clientes.

O reconhecimento da importância deste documento e a sua obser-
vância são fundamentais para o engajamento de cada colaborador 
na vida da empresa e cumprimento de sua Missão.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Levar soluções de Engenharia e Desenvolvimento de produtos ao mer-
cado de infraestrutura; Aproximar o cliente à nossa equipe, formando 
parcerias acima de relações comerciais.

VISÃO

Ser a lider indiscu� vel em seu segmento em âmbito nacional; estabele-
cer presença no mercado internacional, com uma atuação cada vez mais 
forte em energias renováveis.

VALORES
• Excelência;         
• Inovação;
•Organização; 
• Sustentabilidade; 
• Trabalho em Equipe; 

POLÍTICA DA QUALIDADE 
         
A Alta Direção Rudloff  está comprome� da com a melhoria con� nua e nos-
sas ações estão fundamentadas nos nossos valores:     
        

 EXCELÊNCIA                         
  Fazer o melhor a cada dia       
         
 INOVAÇÃO                     
          Melhorar con� nuamente seus processos     
         
 ORGANIZAÇÃO         
 Garan� r um ambiente de trabalho saudável e seguro   
         
 SUSTENTABILIDADE                                      
 Atuar de forma responsável e duradoura nas áreas fi nanceiras, so 
 cial e ambiental        
         
 TRABALHO EM EQUIPE      
  Engajamento e es� mulo ao crescimento de todos
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COLABORADORES

  
O ambiente de trabalho deve se alicerçar na conduta é� ca de cada co-
laborador, independente de sua posição hierárquica. É responsabilidade 
de cada um não admi� r qualquer conduta que possa criar um ambiente 
de trabalho hos� l, in� midador, ofensivo e preconceituoso.

Não é permi� do o porte de armas e consumo de drogas ou bebidas 
alcoólicas nas instalações da empresa, sendo estas consideradas 
infrações graves sujeitas às sanções trabalhistas e penais.   
             
Tenta� vas de assédio sexual ou moral são vistas como prá� cas inad-
missíveis, assim como qualquer � po de preconceito ou discriminação, 
seja esta étnico-racial, gênero, idade, religião, orientação sexual, origem 
geográfi ca, classe social, defi ciência ou aparência, além da discriminação 
a funcionários terceirizados.       
         
Cabe também a cada colaborador prezar pelo atendimento a este códi-
go de é� ca e comunicar à empresa eventuais casos constatados de não 
atendimento.

A empresa é contra e proíbe a u� lização de trabalho infan� l e de mão 
de obra escrava. Desta forma, os colaboradores que atuam na Rudloff  
são contratados e tem todos os seus direitos protegidos, segundo as 
Leis Trabalhistas vigentes no país.  

Conduta em redes sociais: Salientamos que cada indivíduo é pessoal-
mente responsável por conteúdos publicados em rede sociais. Orienta-
mos os colaboradores  a terem cuidado com as informações e opiniões 
publicadas. U� lize o bom senso e respeite as leis. 

Nunca falar mal da empresa ou de colegas de trabalho: O profi ssional é 
um representante da marca, mesmo fora do ambiente de trabalho. Ao 
cri� car  a empresa ou colegas de trabalho publicamente, o colaborador 
pode difi cultar relacionamentos.
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COLABORADORES

Não poste assuntos sigilosos da empresa: Comentar informações estra-
tégicas pode colocar em risco o emprego do profi ssional, projeto em 
andamento e credibilidade de todos.       

Não use as redes sociais durante o expediente:   Não é recomendável 
o uso de rede social e celulares durante o expediente, isso pode 
atrapalhar o rendimento.       
 

Evite falar de assuntos polêmicos: Não manifeste opiniões polêmicas. 
Respeite a diversidade.

A Rudloff  atende toda a legislação em vigor para seu pleno exercício e 
mantém em dia o cumprimento das leis do país e pagamentos de tribu-
tos legais cabíveis. Além disso, possui auditorias para prevenção e trata-
mento de eventuais falhas, além de repudiar corrupção a� va e passiva, 
improbidade administra� va, fraudes em concorrências públicas e em 
doações de quaisquer espécies.

A empresa não pratica qualquer tipo de atividade ou contribuições 
políticas.

A Rudloff  não tem qualquer � po de relação com agentes públicos.

LEGISLAÇÃO

CONFLITO DE INTERESSES

A Rudloff  atende toda a legislação em vigor para seu pleno exercício e 
mantém em dia o cumprimento das leis do país e pagamentos de tribu-
tos legais cabíveis. Além disso, possui auditorias para prevenção e trata-
mento de eventuais falhas, além de repudiar corrupção a� va e passiva, 
improbidade administra� va, fraudes em concorrências públicas e em 
doações de quaisquer espécies.
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CONFLITO DE INTERESSES

O presente código estabelece proibições e regras de conduta, listadas 
abaixo e recomenda sua estrita observância por parte de seus adminis-
tradores e colaboradores, sob pena de punições disciplinares, que pode-
rão gerar demissões por justa causa.

Fica expressamente proibido:

• Usar o pres� gio do cargo e/ou nome da empresa para bene� cio pró-
prio ou de terceiros.

• U� lizar quaisquer prá� cas ilegais como suborno, corrupção, extorsão, 
propina e caixa dois para obtenção de vantagens comerciais.   
• U� lizar ou repassar a terceiros informações sigilosas da empresa ou de 
seus fornecedores e clientes, sem autorização.

• Descuidar de documentos confi denciais deixandos expostos.

• Desenvolver a� vidades paralelas direta ou indiretamente de caráter 
concorrente e/ou complementares aos negócios Rudloff  sem autoriza-
ção da empresa, salvo a� vidades acadêmicas.

• Divulgar informações não ofi ciais, boatos e fofocas de qualquer espé-
cie.          
• Usar a logomarca da empresa sem autorização da Diretoria.

• Fazer palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos sobre a empresa 
sem autorização da Diretoria.

• Contratação de parentes sem avaliação do Departamento de Recursos 
Humanos e sem terem passado, em condições de igualdade, por proces-
so de seleção.

• Receber presentes, vantagens ou bene� cio de fornecedores, clientes, 
parceiros ou concorrentes, salvo brindes promocionais e ins� tucionais, 
sem valor comercial.

• Divulgar imagens de instalações e equipamentos da empresa sem au-
torização da Diretoria.
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USO ADEQUADO DOS BENS DA EMPRESA

Os colaboradores devem assegurar a proteção e a conservação do patri-
mônio � sico, fi nanceiro e intelectual da Rudloff .

Os recursos da empresa devem ser usados de forma efi ciente, com a 
fi nalidade de alcançar os obje� vos da mesma e não devem ser u� lizados 
pelos colaboradores para fi ns pessoais.

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO

O Código de É� ca Rudloff  deve ser amplamente divulgado às partes in-
teressadas.

Novos funcionários devem ser informados sobre o Código de É� ca no ato 
da contratação.

A empresa disponibiliza este Código de É� ca no formato PDF em seu site: 
www.rudloff .com.br/empresa/codigodee� ca

FORNECEDORES E CLIENTES

As relações com fornecedores e clientes devem ser pautadas pela trans-
parência, pelo respeito a contratos e pela busca constante de desenvol-
vimento técnico e equilíbrio fi nanceiro.

Procuramos fornecer aos clientes informações claras e precisas e dispo-
nibilizamos a eles canais permanentes de comunicação, para o atendi-
mento de suas demandas.

Os gestores da empresa devem promover condições que permitam dar 
respostas efi cazes e rápidas às reclamações dos clientes.
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CONCORRÊNCIA

A Rudloff  desenvolve uma prá� ca concorrencial vigorosa e leal.

A empresa adota regras e critérios de mercado, não viabilizando formas 
de concorrência desleal, nomeadamente através de acordos de par� lha 
ou de fi xação de preços, de cumplicidades des� nadas à obtenção de van-
tagens sobre os concorrentes e de obtenção de informações comerciais 
através de meios ilegais, devendo respeitar os direitos de propriedade 
material e intelectual.        
         
A Rudloff  repudia as seguintes ações: pirataria, sonegação fi scal, contra-
bando, adulteração de produtos e marcas, como so� wares e falsifi cação 
de produtos.

SUSTENTABILIDADE

A Rudloff  desenvolve a� vidades diversas de gestão ambiental, cujo ob-
je� vo é proporcionar à empresa uma atuação sustentável e responsável 
com relação ao meio-ambiente. O foco destas a� vidades está voltado 
principalmente para:

• Aproveitar e usar recursos naturais sem prejuízo ao meio ambiente;

• Armazenar e descartar resíduos de acordo com normas e regulamenta-
ções sanitárias vigentes e sem contaminar o solo, o ar e a água, sempre 
que possível des� nando-os à reciclagem;

• Usar materiais recicláveis, sempre que isso for viável;

• Incen� var a reciclagem de matérias;

• Projetar e implementar equipamentos e instalações que não prejudi-
quem o equilíbrio natural do ambiente onde são inseridos;

• Selecionar matérias-primas e processos de fabricação cujo impacto ne-
ga� vo sobre o meio ambiente seja mínimo;
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SUSTENTABILIDADE

• Desenvolver campanhas educa� vas sobre meio ambiente;

• Buscar a redução do desperdício de recursos naturais em suas a� vida-
des, sem diminuir a qualidade da sua prestação de serviço.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Rudloff  é uma empresa socialmente responsável e na qualidade de 
empresa cidadã, incorpora conceitos de responsabilidade social às suas 
prá� cas de negócio. A Rudloff  apoia obras sociais referentes ao amparo 
de crianças e idosos no âmbito da saúde e educação e incen� va ações 
de voluntariado.

GUIA PARA TOMADA DE DECISÕES

Estas questões foram elaboradas para ajudar nossos colaboradores a fa-
zer as escolhas certas na condução dos negócios da empresa:

1. Minha tomada de decisão está de acordo com as Normas de Conduta 
da empresa?

2. Minha ação está correta? É legal?

3. A minha tomada de decisão me deixa com a consciência tranquila?

4. Minha ação refl e� rá nega� vamente para mim mesmo, para meus 
companheiros de trabalho ou para a empresa?    
5. Quais os impactos que a minha decisão poderá acarretar?

6. A minha ação provocaria constrangimento caso outras pessoas da em-
presa tomassem conhecimento dela?

7. Minha ação promove o fortalecimento das relações de trabalho?

8. Há algum outro � po de ação a ser tomada que não represente con-
fl ito é� co?
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GLOSSÁRIO

• Código – Conjunto de regras, leis ou normas.

• Código de Conduta Empresarial – Normas que regem a atuação da 
organização e defi nem o que ela espera de seus parceiros.

• Conduta – Comportamento, procedimento moral.

• É� ca – Modo de ser, caráter.

• Voluntariado – Ação de auxílio desenvolvida basicamente sem visar 
ganho fi nanceiro ou por obrigação; pode ir além da ação individual e 
tornar-se a� vidade grupal.

• Responsabilidade Social – Defi ne o grau de amadurecimento de 
uma empresa privada em relação ao impacto social de suas a� vidades; 
abrange, em termos gerais, desenvolvimento comunitário, equilíbrio 
ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transpa-
rentes, retorno aos inves� dores, sinergia com parceiros e sa� sfação do 
consumidor.

• Sustentabilidade – Tecnicamente, é a possibilidade de uma organiza-
ção garan� r a sua con� nuidade.      
         
         
Canal de comunicação: contato@rudloff .com.br
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TERMO DE COMPROMISSO

CÓDIGO DE ÉTICA Declaro ter recebido, examinei e com-
preendi o CÓDIGO DE ÉTICA DA RUDLOFF. Comprometo-me a cumpri-lo 
no desempenho de minhas a� vidades.

                                                        

Local e data:         
      
...................................................................................................................  
        

Nome  Completo:        
                                     
                              
................................................................................................................... 
         
    
CPF:         
                
................................................................................................................... 
         
         
ASSINATURA:         
                                                 
................................................................................................................... 
         
         
 Preencha este Termo de Compromisso. destaque-o  

e entregue-o à área de Recursos Humanos



São Paulo - SP
Rua Bogaert, 64 - Vila Vermelha - CEP 04298-020
Tel.: (11) 2083-4500 

www.rudloff .com.br


