Código de Conduta
Princípios comuns para o comportamento íntegro

2

Código de Conduta
Princípios comuns para o comportamento íntegro

Conteúdo
01

Prefácio

Nosso Mundo
02

Respeitamos uns aos outros - Diversidade & Igualdade de Direitos e Oportunidades

03

Nós cuidamos - Ambiente de Trabalho & Segurança

04

Somos Transparentes - Transparência & Documentação

No Mundo
05

Somos Parceiros Confiáveis - Lidando com Parceiros de Negócios

06

Somos Justos - Postura justa e livre no mercado | Assuntos Governamentais

07

Somos Éticos - Combate ao Suborno e Corrupção | Lavagem de Dinheiro | Gratificações
| Conflitos de Interesse

08

Cumprimos as normas - Compliance de Produtos

09

Garantimos a segurança de dados - Manuseio de Dados | Segurança da TI
| Proteção de Dados

10

Somos Conscientes - Mídias Sociais & Publicidade

Para o Mundo
11

Cuidamos do Planeta - Sustentabilidade & Proteção ao Meio Ambiente

12

Protegemos uns aos outros - Direitos Humanos & Responsabilidade Social

13

Estamos prontos para ajudar - Outras Assistências & Suporte

14

Infográfico

3

Código de Conduta
Princípios comuns para o comportamento íntegro

Prezados colegas...
O que faz da ZF uma marca tão valiosa e admirável?
É mais do que os nossos produtos, é também a forma como conduzimos nossos negócios e a
integridade que nos move. O ZF Way e seus princípios nos dão direcionamento. Este Código de
Conduta explica o significado do Princípio de Responsabilidade para nós. Ao aplicá-lo e agindo
como um parceiro de confiança, fortalecemos nossa reputação com nossos colegas, clientes,
fornecedores e outros parceiros de negócios. Isso nos assegura a reputação de um grupo de
pessoas que faz o extraordinário, e que sempre busca agir pelas vias corretas com base em um
forte senso de responsabilidade e padrões éticos. A integridade é o ingrediente essencial para o
nosso sucesso.
Não importa onde você trabalha ou a sua função para a Empresa - cada um de nós é
responsável por fazer uso do bom senso e seguir nosso Código de Conduta. Isso inclui todos
os colaboradores em período integral ou parcial, incluindo líderes em todos os níveis da
Empresa, subindo até a Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração do Grupo ZF.
Além disso, os líderes da ZF em todos os níveis devem fornecer orientação e suporte, para que
cada colaborador tome as decisões corretas. A ZF como um todo está comprometida com o
cumprimento deste Código de Conduta.
Algumas vezes, você pode encontrar uma situação em que a coisa certa a fazer não é óbvia.
Neste momento nosso Código de Conduta pode ajudar você. O Código de Conduta apresenta
os requisitos básicos para que cada indivíduo se comporte com integridade e fornece uma
visão geral da compreensão dos valores da ZF - organizados aqui em categorias gerais - “Nosso
Mundo” que trata de assuntos primariamente internos, “No Mundo” que trata de interações
externas, e “Para o Mundo” que trata de esforços para melhorar o planeta. Monitoramos
condições de mudança e adaptamos nosso comportamento de acordo.
Sempre faça as seguintes perguntas:
•
•
•
•
•

Esta atitude é condizente com nosso Código de Conduta?
Ela é lícita?
Ela está de acordo com nossas políticas?
Ela beneficia a Empresa de forma geral - não apenas um determinado indivíduo ou grupo?
Eu ficaria confortável se minhas ações se tornassem públicas?

Todos contribuímos individualmente para manter e aumentar a credibilidade da ZF. Nosso
pedido é para que você incorpore estes princípios, e aplique-os todos os dias.
Friedrichshafen, Alemanha, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
Respeitamos
uns aos
outros

A diversidade dos colaboradores
da ZF é um recurso inestimável

Proporcionar um ambiente em que todos os colaboradores sejam empoderados,
sintam-se pertencentes e tenham a capacidade de crescer até atingir seu
potencial máximo é vital para o sucesso individual, assim como o sucesso geral
da ZF.
A diversidade dos colaboradores da ZF é um recurso inestimável. Somos
seriamente comprometidos a oferecer oportunidades iguais em todos os
aspectos de trabalho e não toleramos a discriminação ou o assédio devido a
raça, cor, religião, nacionalidade, descendência, gravidez, sexo, orientação
sexual, identidade ou expressão de gênero, idade, estado civil, deficiência física
ou mental, ou quaisquer outras características amparadas por lei, assim como
qualquer investida física ou verbal indesejada.
Lembre-se que a discriminação e o assédio podem ocorrer de diversas formas verbal, físico ou visual - e inclui brincadeiras ou uso de linguagem informal que
possa ser desconfortável ou ofensiva para outras pessoas.
A ZF espera que seus colaboradores deem o exemplo, e façam todo o possível
para impedir que outras pessoas pratiquem este comportamento, e proíbe a
retaliação contra qualquer um que reporte algo de boa-fé ou participe de uma
investigação de algum caso.

P: “Suspeito que um colega
está sendo assediado(a) - o que
devo fazer?”
A: Se você testemunhar, sofrer
ou suspeitar de assédio ou
discriminação, informe seu
gestor ou o responsável de
Recursos Humanos ou seu
representante sindical local.
Levamos este comportamento
a sério e não toleramos
retaliação contra qualquer
pessoa que reporte algo de
boa-fé.

6

Código de Conduta
Princípios comuns para o comportamento íntegro

03
Nós
cuidamos

Nossa meta é ter um local de trabalho
sem acidentes e oferecer as instalações
mais seguras em nossa indústria
A ZF busca fornecer a cada colaborador um ambiente de trabalho seguro e
saudável que permita e incentive a inovação.
Nossa meta é ter um local de trabalho sem acidentes e oferecer as instalações
mais seguras na indústria. Estabelecemos e mantemos Sistemas de Gestão de
Saúde e Segurança que limitam a exposição a perigos ocupacionais, evitam
emergências, tornam as máquinas mais seguras, gerenciam trabalhos que exijam
física e mentalmente, e fornecem acesso a instalações saudáveis de trabalho,
água potável, e refeitórios com condições sanitárias adequadas.
As condições de trabalho devem manter os colaboradores saudáveis e não
os expor a perigos. A ZF requer que você faça sua parte ao seguir as normas
e práticas de saúde e segurança e comunicar, de forma aberta ou sigilosa,
quaisquer acidentes, comportamentos (como uso de drogas ilícitas ou abuso de
drogas lícitas, tais como bebidas alcoólicas) ou condições de trabalho inseguras
para seu gestor, Recursos Humanos ou Departamento Jurídico.

Como isso me afeta?
Os colaboradores são
incentivados a participar
ativamente das atividades de
EHS (Meio Ambiente, Saúde
e Segurança) tais como
identificação de perigos,
programas de segurança com
base em comportamentos,
melhorias ergonômicas no local
de trabalho etc., além de cuidar
uns dos outros no que tange a
segurança.
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04
Somos
Transparentes
A ZF necessita de precisão no
reporte de informações para tomar
decisões comerciais responsáveis
Manutenção de registros e reportes precisos ajudam a
empresa a atender os requisitos legais e regulatórios. A
manutenção de integridade financeira e legal também
reflete positivamente em nossa reputação e credibilidade.
Cada um de nós - em todos os níveis da empresa - é
responsável por garantir a precisão de todos os registros da
empresa.
De currículos, folhas de ponto e formulários de solicitação
de benefícios, até relatórios de despesas, registros de
garantia de qualidade, previsões de orçamento e registros
regulatórios, todos nós lidamos com registros da Empresa.
Siga todos os processos internos, políticas, e princípios de
contabilidade geralmente aceitos, de modo que nossos
registros reflitam todas as transações com precisão. Seja
honesto, preciso e completo no que você registra. A
marcação correta do ponto protege contra abusos.
Muitos colaboradores regularmente usam contas de
despesas comerciais, que devem ser documentadas e
registradas precisamente. Se não tiver certeza de que uma
determinada despesa é legítima, verifique com seu gestor.
Todos os livros, registros, contas, e demonstrações
financeiras da ZF devem ser mantidas de forma
razoavelmente detalhada, e refletir adequadamente nossas
transações, em conformidade com os controles internos e

requisitos legais da ZF.
Todos os fundos ou ativos não registrados ou “por fora” não
serão tolerados.
Registros e declarações comerciais geralmente vão à
público, e devemos ter cuidado com a precisão e termos
atenção com o que dizemos, a fim de evitar mal entendidos.
Isto se aplica igualmente a e-mails, memorandos internos e
relatórios formais. Os registros devem sempre ser mantidos
ou destruídos de acordo com nossas políticas de retenção
de registros. De acordo com estas políticas, em caso de
solicitação para retenção de registros, isto deve ser feito até
que o Departamento Jurídico informe que a retenção não é
mais necessária.

ZF Trustline
Fornecemos um mecanismo para relatos de denúncias
anônimas sobre violações de Compliance tais como
antitruste, lavagem de dinheiro, tópicos relacionados ao
trabalho, direitos humanos e outros valores. Todas as
denúncias feitas de boa-fé podem ser realizadas sem medo
de retaliação.

www.bkms-system.net/Trustline
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05
Somos
Parceiros
Confiáveis

Seja justo e honesto em suas
interações com clientes, fornecedores,
consumidores e parceiros de negócios
Nossos fornecedores, clientes, consumidores e outros
parceiros de negócios confiam muito em nossas marcas,
e buscamos exceder suas expectativas. Enxergamos cada
um deles como membros do nosso time - essenciais para o
crescimento e sucesso da ZF.
A integridade não é uma obrigação unilateral – é uma
responsabilidade que compartilhamos com nossos
fornecedores e parceiros de negócios. Por isso exigimos
que nossos fornecedores e parceiros de negócios sigam
nossos Princípios de Parceiros de Negócios. Se você for
responsável pelo relacionamento com algum fornecedor,
ajude-nos a garantir que estamos fazendo negócio
apenas com fornecedores e parceiros de negócios que
compartilhem nosso compromisso de fazer o que é certo
incluindo disposições contratuais e, onde aplicável,
apoiando auditorias para garantir a conformidade.
Se você estiver envolvido na seleção de fornecedores em
nome da Empresa, certifique-se de que está escolhendo
de forma objetiva com base no preço, desempenho e na
qualidade do produto ou serviço fornecido. Siga todos os
requisitos da Área de Compras.
Seja justo e honesto em suas interações com clientes,
fornecedores, consumidores e parceiros de negócios.

Evite qualquer coisa que possa representar um conflito de
interesse, e não ofereça ou forneça qualquer coisa a estes
parceiros de negócios em troca de vantagens indevidas
para a Empresa.
Se você trabalha com algum fornecedor ou parceiro
de negócios, verifique se eles conhecem e mantêm o
compromisso com nossos valores e políticas.
Se você tomar conhecimento de uma violação potencial ou
real de qualquer elemento dos Princípios dos Parceiros de
Negócios, ou da lei, por um parceiro de negócios da ZF,
comunique a Área de Corporate Compliance.

P: “Sou responsável pela contratação de um novo
parceiro de projetos. Coincidentemente, um amigo
possui uma empresa de projetos - eu posso contratá-lo?”
R: Você deve comunicar este possível conflito de
interesses ao seu gestor para eliminar qualquer
impressão de impropriedade.
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06
Somos
Justos
Nossa bússola moral nos orienta a
tomar decisões justas sem exceção
A ZF busca competir de forma justa e honesta, e em
conformidade total com a legislação e regulamentos vigentes,
incluindo leis internacionais antitruste e de concorrência.
Em particular, não toleramos:
Acordos anticoncorrenciais ou conluio com concorrentes
reais ou potenciais, incluindo, entre outros, acordos que
visam fixação de preços, ou componentes de preço,
limitando o tipo ou quantidade de produtos ou serviços
entregues, fraude à licitação ou fracionamento de mercado;
Abuso de posição de liderança no mercado; Acordos
verticais que impeçam, evitam ou restrinjam a concorrência
livre e justa em violação da legislação aplicável.
Nossa posição competitiva baseia-se unicamente em nossos
fatores de sucesso, especialmente na redução de emissões,
segurança veicular, automação e dados. Você deve lidar de
forma justa e respeitosa com os clientes, fornecedores e
concorrentes da ZF. É proibido apropriar-se ou adquirir de
forma indevida informações comerciais confidenciais sem
consentimento do seu legítimo proprietário. Não devemos levar
vantagem através de práticas comerciais injustas, tais como:
Abuso ou divulgação de informações privilegiadas;
Distorção de fatos materiais;
Conluio com concorrentes a respeito de preços e outros termos;
Violação de práticas licitatórias justas, incluindo períodos
de silêncio na licitação, ou fornecer informações para
beneficiar um fornecedor em detrimento de outros.
Estas práticas também podem ser ilegais.
A ZF administra cuidadosamente nosso envolvimento em

assuntos governamentais e no processo de políticas públicas,
e possui equipes internas que coordenam estas iniciativas. As
decisões estratégicas sobre apoio a temas públicos relevantes
são tomadas nos níveis mais altos da hierarquia e somente
colaboradores aprovados participam deste processo.
Podemos participar de discussões políticas onde estas forem
relevantes para nosso negócio e nossos clientes, em áreas
que incluem proteção de dados, direitos de propriedade
intelectual e sustentabilidade. Aqui, buscamos ajudar os
legisladores em cada nível governamental a entender nossos
produtos, nossas inovações e nossas atividades comerciais.
Nunca tentamos ganhar vantagens indevidas
através de práticas de lobby.
Com nossas atividades globais e ao acessar novos
mercados, seguimos rigorosamente os regulamentos
comerciais aplicáveis e cumprimos todas as normas
e regulamentos que regem controles de importação
e exportação, além de embargos aplicáveis.

P: “Um político famoso e conhecido deseja realizar
um evento de mídia em uma das nossas instalações posso aprovar? “
R: A ZF é apartidária - encaminhe a decisão a um
departamento interno adequado.
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07
Somos
Éticos
O questionamento orientativo de todos os
colaboradores e diretores da ZF deve ser
sempre: “Essa decisão é ética e lícita?”
A corrupção é banida por convenções internacionais,
legislações nacionais e diretrizes internas. A ZF não
tolera qualquer forma de suborno entre colaboradores ou
parceiros de negócios, ou quaisquer práticas comerciais
que possam criar a impressão de influência indevida. Isto se
aplica de forma independente a qualquer costume regional.

Seguem alguns exemplos de atividades suspeitas:
•
•

•

A finalidade das gratificações, sejam elas entretenimento
comercial ou presentes, envolvendo clientes, fornecedores,
ou outros parceiros de negócios é demonstrar boas
intenções e boas relações de trabalho, não adquirir uma
vantagem imprópria.
Presentes e entretenimentos podem ser considerados
inadequados, mesmo se forem apenas oferecidos ou
solicitados, nos seguintes casos:
•
•
•
•
•

Presentes em dinheiro, ou equivalente a dinheiro;
Inconsistentes com as práticas habituais de negócios;
Valor excessivamente alto;
Quando possam ser interpretados como
suborno ou pagamento indevido;
Itens ilícitos.

•

Pagamentos em dinheiro;
Pagamentos feitos em câmbio incomum
dadas as circunstâncias, ou diferente
do que consta no contrato;
Solicitação de quantias de pagamento
diferentes das solicitadas em contrato; ou
Pagamentos feitos por pessoa física ou jurídica
que não seja uma parte do contrato.

É caracterizado um conflito de interesse quando os
interesses pessoais de uma pessoa interferem de qualquer
forma com os interesses da ZF. Um conflito pode surgir
quando um colaborador realiza ações ou possui interesses
que possam dificultar a realização de seu trabalho
para a ZF de forma objetiva e eficiente. Os conflitos de
interesses também podem surgir quando um colaborador,
ou membros da sua família, recebe benefícios pessoais
impróprios em decorrência de sua posição na ZF. Quase
sempre é considerado um conflito de interesses trabalhar
simultaneamente para um concorrente, cliente ou
fornecedor.

A oferta ou aceitação de presentes em dinheiro é proibida.
Consulte seu Compliance Officer ou Corporate Compliance
em caso de presentes de valor considerável que possam ser
considerados inapropriados.
A lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro (isto é,
utilização de transações para ocultar a origem ilegal de
fundos, ou para dar aparência de legitimidade a estes fundos)
é absolutamente proibida. Qualquer atividade suspeita que,
na sua opinião, possa envolver lavagem de dinheiro, deve ser
comunicada ao Anti-Money-Laundering Officer.

P: “Em uma viagem de negócios, recebi um relógio
caro de presente, posso aceitá-lo?
R: Um relógio caro não é considerado um presente
aceitável. Em caso de dúvidas, fale com seu gestor,
Compliance Officer ou com a Área de Corporate
Compliance.
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08
Cumprimos
as normas

Temos orgulho de definir altos
padrões, e nossos colaboradores,
processos e produtos cumprem
os requisitos legais aplicáveis.
Aderimos às mais elevadas normas de conduta legal e ética e temos o
comprometimento de fabricar produtos de alta qualidade que atendam aos
requisitos de segurança, leis, regulamentações e normas aplicáveis.
Planejamento para o Futuro

Esperamos que todos em nossa Empresa conheçam e entendam os requisitos
que se aplicam à produção e distribuição de nossos produtos, serviços e
tecnologias.
Esses princípios são implementados pelas políticas, processos e estruturas da
ZF, incluindo o Product Compliance Management System (PCMS), e todos os
colaboradores e líderes da empresa devem buscar cumprir esses padrões.

A legislação evolui em
alta velocidade, por
isso é fundamental que
sigamos o ZF Way para nos
prepararmos para o futuro.
Antecipamos tendências e
requisitos regulatórios para
garantir a conformidade
contínua em todo o grupo.
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09
Garantimos
a segurança
de dados
Não devemos usar ou compartilhar qualquer
informação confidencial da ZF para nenhuma finalidade
que não seja a condução dos negócios da ZF
Você desempenha um papel fundamental para auxiliar
na proteção da ZF. Ativos incluem informações sigilosas da
ZF (tais como direitos de propriedade intelectual, planos
de negócios confidenciais, planejamentos de produtos não
divulgados, estratégias de vendas e publicidade, e outros
segredos comerciais), além de ativos tangíveis tais como
dinheiro, equipamentos, suprimentos e estoques de produtos.
Todas as informações confidenciais sobre a ZF devem ser
tratadas de acordo com seus requisitos de confidencialidade.
•

Tome cuidado ao falar. Preste atenção aos seus
arredores, a quem está próximo de você e o que
pode ser visto ou ouvido, de modo a proteger
o direito de propriedade intelectual da ZF.

•

Proteja nossos ativos. Cuide dos ativos e das
informações confiados a você pela ZF, e evite perdas,
mau uso, desperdícios ou apropriações indevidas.

•

Dê o exemplo. Tenha um comportamento que proteja
nossos ativos e informações em todos os momentos.

•

Fique alerta e atento. Como nossa primeira linha
de defesa, você é parte do Firewall Humano,
e capaz de tomar decisões inteligentes sobre
segurança, construindo uma barreira entre os
cibercriminosos e a nossa infraestrutura.

Em caso de dúvidas, consulte a Área de Segurança Corporativa
da ZF.
Respeitamos o direito de todos à privacidade e protegemos
os dados pessoais de nossos colaboradores, fornecedores,
clientes, e todas as demais partes que fazem negócios
conosco. Mantemos estes dados em segurança, utilizando-os
somente para o objetivo comercial pretendido, e mantemos
registro destes dados somente pelo período necessário.
Entre em contato com o Departamento de Proteção de
Dados: dataprotection@zf.com

P: “Minha gerente pediu para eu acessar o
sistema da Empresa usando a senha dela para
pegar alguns relatórios - isto está certo?”
R: Não. A política da ZF não permite o compartilhamento de senhas. Você deve lembrar sua gerente
de que você não tem acesso a esse sistema.
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10
Somos
Conscientes

A base de todo bom
relacionamento é a confiança
Quando nossos clientes fazem
negócio conosco, eles depositam
confiança nas promessas que fazemos
sobre nossos produtos.
Nossos relacionamentos com nossos
fornecedores, clientes, consumidores,
e outros parceiros de negócios devem
ser justos, positivos, produtivos, e
sempre baseados em respeito mútuo
e confiança. A construção destes
relacionamentos é um processo
contínuo e requer um compromisso
duradouro com altos padrões de
conduta comercial. Em todas as
nossas interações com estas partes,
precisamos demonstrar honestidade e
compromisso com nossos valores.
Devemos sempre dizer a verdade.
Tudo o que dizemos aos nossos
clientes, fornecedores, consumidores

e outros parceiros de negócios deve
ser verdadeiro, incluindo os rótulos
de nossos produtos, publicidade e
outras comunicações. Não participe
de práticas injustas, fraudulentas ou
enganosas. Reputações são difíceis de
construir e muito fáceis de destruir.
Use as mídias sociais com sabedoria e
comunique-se de forma responsável.
Se fizer qualquer comentário sobre
a ZF em alguma mídia social, deixe
claro que você não está falando
em nome da empresa. Nunca
divulgue informações confidenciais
sobre a Empresa, nossos clientes,
fornecedores, concorrentes, ou outros
parceiros de negócios, e nunca faça
publicações que possam constituir
uma ameaça, intimidação, assédio ou
bullying.

Como isso me afeta?
Se você está preocupado que
possa ter dado a entender que
você tenha falado em nome
da ZF em uma publicação,
entre em contato com seu
gestor ou o Departamento
de Comunicações para
que possamos responder e
minimizar qualquer dano que
possa ter sido causado.
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11
Cuidamos
do
Planeta

Agimos de formas para evitar e minimizar
impactos ambientais, e criamos um futuro
compartilhado melhor e mais sustentável
A sustentabilidade na ZF faz diferença
nas vidas das pessoas, comunidades e
no nosso planeta.

Este compromisso com a proteção
ambiental sustentável forma uma base
para nosso trabalho.

Na luta contra a mudança climática,
cada uma das nossas atitudes é
importante, e com nossos produtos, a
ZF contribui para reduzir as emissões,
protegendo o clima e aumentando a
segurança na mobilidade.

De acordo com estes princípios,
estamos comprometidos com um
modelo de produto ecológico,
reduzindo o impacto ambiental de
nossos processos empresariais,
melhorando continuamente nossa
utilização de energia e esforços
ambientais e estabelecendo a empresa
como um modelo global.

Contribuímos para as metas de
descarbonização junto a nossa cadeia
de valor, junto a nossos fornecedores e
parceiros de negócios.
Respeitamos o habitat natural do
nosso planeta e temos compromisso
com a conservação dos recursos,
redução de poluição ambiental
(incluindo minimização de resíduos e
adaptação a princípios de economia
circular), e prevenção de danos
ambientais.

Como uma fornecedora de tecnologia,
a ZF continua a depender do uso
de minerais de conflito; no entanto,
fazemos todo o possível para reduzir a
parcela de utilização destes materiais e
efetivamente excluir fontes críticas.

Como isso me afeta?
Faça sua parte usando recursos
de forma responsável, ajudando
a coibir as emissões, seguindo
legislações e regulamentos
ambientais, e participando
de nossos esforços de
sustentabilidade, reciclagem e
reabastecimento.
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12
Protegemos
uns aos
outros
Caracterizados por respeito mútuo,
confiança, tolerância e justiça
Garantimos que estamos agindo de acordo com os regulamentos
de direitos humanos, os princípios do Pacto Global das
Nações Unidas e normas sociais e trabalhistas reconhecidas
internacionalmente, como as diretrizes da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) e da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
A ZF acredita em incentivar a dignidade para toda a humanidade,
além da igualdade, respeito mútuo, confiança, tolerância e justiça.
Estes princípios se aplicam ao recrutamento de novos
colaboradores, à interação e incentivo de colaboradores em suas
funções atuais e à promoção profissional de nossos colaboradores.
Respeitamos a dignidade, privacidade e os direitos individuais de
cada pessoa.
Trabalhos forçados, em regime de cárcere privado, de servidão ou
escravidão e todas as formas de tráfico humano são proibidas, pois
tiram vantagem de pessoas que não são capazes de consentir com
suas ações.

Defender os direitos humanos, como nossa responsabilidade
social, significa que observar e cumprir a lei é a via de regra.
Temos o dever de observar a lei na qual operamos em todas
as nossas decisões empresariais. Isto também inclui questões
de direitos humanos na cadeia de abastecimento. Sempre que
identificada qualquer violação, a ZF assume um “Compromisso de
Reparação”. Seguimos os regulamentos relevantes que tratam de
condições justas de trabalho, incluindo liberdade para reuniões,
liberdade de associação, e negociações coletivas. Promovemos
a seguridade social em nossa esfera de responsabilidade e
respeitamos o direito à liberdade de opinião e liberdade de
expressão.
Pense a respeito do impacto que seu trabalho tem nas pessoas.
Se achar que pode haver qualquer impacto negativo em qualquer
pessoa, dentro ou fora da ZF, entre em contato com seu gestor,
seu representante sindical ou através do ZF Trustline.
A ZF está ciente de suas responsabilidades sociais, e não apenas
observamos estas normas, mas vamos além com nossa iniciativa
“ZF hilft”.

Não toleramos qualquer forma de escravidão moderna, como
tráfico humano, trabalhos forçados e exploração infantil.
Trabalho que prive crianças de sua infância, seu potencial e sua
dignidade, e que seja nocivo ao desenvolvimento físico e mental,
conforme definido pela Organização Internacional do Trabalho, não
estão de acordo com os valores da ZF. Na ZF sempre observamos
a idade mínima para contratação, estipulada na legislação
nacional.
Concentramos nossos esforços para criar, entre nossos
colaboradores e nossos parceiros de negócios, um clima que seja
caracterizado por respeito mútuo, confiança, tolerância e justiça.

ZF hilft
Mais informações sobre o “ZF hilft” podem ser
encontradas aqui:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Estamos prontos
para ajudar
Colaboradores com dúvidas ou perguntas sobre comportamentos em
conformidade com as normas citadas anteriormente podem entrar em contato
com seu gestor a qualquer momento. Além disso, também é possível contatar a
Organização de Compliance, em particular o ComplianceHelpdesk, disponíveis
para dar apoio aos colaboradores em todos os assuntos de Compliance.
Além disso, a ZF possui documentação complementar para esclarecer ainda
mais os regulamentos e diretrizes internas.
Contate a Área de Corporate Compliance
E-mail: compliance@ZF.com
Temos um canal de denúncias anônimas para reporte de violações de
compliance através do ZF Trustline: https://www.bkms-system.net/Trustline
https://www.bkms-system.net/Trustline

Nossos colaboradores podem encontrar informações adicionais na intranet em:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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