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O Código de Ética e Conduta STIHL traz os direcionamentos que consideramos essenciais 
para o estabelecimento de relações saudáveis entre nossos colaboradores e também com os 
diferentes públicos relacionados em nosso ambiente de negócios. As diretrizes aqui dispostas 
são inspiradas na Cultura Corporativa do Grupo STIHL e traduzem o nosso compromisso com a 
ética em todas as relações.
 
Por meio deste documento, damos visibilidade aos princípios que norteiam a nossa forma de 
atuar como Empresa e especificamos a conduta esperada dos nossos colaboradores. Trata-se 
de um guia que alinha os interesses formais e informais do negócio com os interesses de seus 
respectivos públicos.
 
O Código é um importante instrumento de governança da STIHL Brasil, pois compartilha 
com os colaboradores, de forma clara e didática, a conduta que é esperada no dia a dia de 
todos os que trabalham na Empresa. Indica também quais são os canais existentes para 
informar ou denunciar qualquer conduta inadequada que seja identificada, com garantia de 
confidencialidade para os denunciantes.

O presente documento remete à reflexão de responsabilidade individual e coletiva, além 
de transparência, profissionalismo e respeito à ética e às legislações vigentes. Sua aplicação 
reforçará a cultura de confiança e integridade dentro da Empresa.
 
Nós, colaboradores STIHL, somos os responsáveis por garantir o sucesso de nossa Empresa, a 
perenidade das nossas parcerias comerciais e a reputação de nossa marca, sendo exemplos uns 
para os outros e agindo de forma correta e justa. Com este Código, firmamos o compromisso 
de manter uma postura empresarial íntegra, a qual julgamos mandatória para a manutenção de 
um ambiente de negócios saudável e de uma sociedade mais justa.
Em nome da Diretoria da STIHL Brasil, conto com você para que siga todas as diretrizes do 
nosso Código de Ética e Conduta. 

1 
APRESENTAÇÃO E MENSAGEM 
DO PRESIDENTE
ƒ

INTRODUÇÃO

CLÁUDIO GUENTHER
Presidente

STIHL Ferramentas 
Motorizadas Ltda.
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A finalidade deste Código de Ética e Conduta (“Código”) é servir como um guia prático 
de conduta pessoal e profissional a ser utilizado por todos os nossos colaboradores 
(independentemente do seu nível hierárquico), em suas interações e decisões diárias, tornando 
explícitos os princípios éticos da STIHL e consolidando nossos valores.

É possível que você um dia se depare com uma situação não tratada neste documento. Quando 
isso acontecer, esteja certo de que terá ajuda e apoio, seja por meio da sua Liderança, do 
Comitê de Ética e/ou do Canal de Ética da Empresa, conforme explicado no capítulo Buscando 
Orientação e Reportando um Problema. 

Além da necessidade de observância das disposições do Código e das demais normas da 
Empresa, a legislação vigente sempre deverá ser respeitada, não podendo os colaboradores 
alegarem que não a conhecem como justificativa para o cometimento de atos intoleráveis, como 
corrupção, suborno e fraude. 

Qualquer conduta ilegal, visando ao benefício pessoal, de terceiros ou para o atingimento 
de metas corporativas, deve ser imediatamente reportada. Mediante as devidas apurações 
internas, a STIHL tomará as providências necessárias para a interrupção de tais práticas e a 
aplicação das medidas disciplinares e legalmente disponíveis.

2
Objetivo, aplicabilidade 
e situações não previstas 
pelo Código de Ética 
e Conduta STIHL
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A STIHL possui um Comitê de Ética, 
responsável pela gestão deste Código 
e que poderá ser contatado pelo e-mail 
comitedeetica@stihl.com.br

Todos os colaboradores devem agir como 
guardiões do Código e servir de exemplo 
de conduta e ética. 

As lideranças assumem o compromisso 
adicional de (i) divulgar aos seus 
liderados o conteúdo deste Código; 
(ii) conscientizar sobre a necessidade de 
atendimento das diretrizes apresentadas 
em todas as atividades conduzidas; 
(iii) reportar e orientar para que a sua 
equipe o faça, por meio do Canal de 
Ética STIHL, sempre que identificadas 
práticas ilegais ou desvios de conduta; 
e (iv) manter o clima organizacional de 
respeito e confiança, tratando todos 
com igualdade e consideração, servindo 
de exemplo para os seus liderados e 
terceiros.

3
Comitê de Ética 
e Compromisso 
Adicional das 
Lideranças
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O CÓDIGO, AS LEIS E O COMPROMISSO COM A ÉTICA

      RESPOSTA

Sim, as políticas determinam os 
papéis e as responsabilidades dos 
indivíduos perante as atividades 
que são realizadas. Deixar de 
cumprir uma política é uma 
violação ao Código. Se você tem 
conhecimento de uma política 
que não é cumprida por qualquer 
colaborador da Empresa, inclusive 
sua Liderança, deve reportar o fato, 
conforme explicado no capítulo 
Buscando Orientação e Reportando 
um Problema.

      EXEMPLO PRÁTICO

Vejo que uma série de políticas 
não são respeitadas na íntegra. 
Cheguei a discutir o assunto com 
a minha Liderança, mas ela disse 
que algumas coisas são culturais e, 
por isso, é prática na Empresa não 
seguir. Isso é uma violação 
ao Código?

A STIHL espera que todas as 
negociações conduzidas em nome 
da Empresa sempre priorizem 
exclusivamente os interesses dela e 
sejam conduzidas de forma justa com 
todos os que compõem o ambiente 
de negócios, de acordo com as leis, 
regulamentos e normas, estabelecendo 
os mais elevados padrões de ética no 
cumprimento e respeito à legislação 
brasileira e internacional, quando 
aplicável.

A STIHL repudia veementemente 
quaisquer práticas ilegais ou condutas 
antiéticas, mesmo aquelas que possam 
trazer retorno econômico. Se para 
que determinado negócio aconteça 
deve haver algum descumprimento da 
legislação vigente ou do Código, esse 
negócio não deve ter continuidade, por 
mais lucrativo que possa ser. 

É o lucro condicionado à ética.

4
Integridade das 
negociações 
ƒ 
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COLABORADORES E O AMBIENTE DE TRABALHO

      EXEMPLO PRÁTICO 01

Durante as rotinas diárias, inúmeras 
vezes, vejo meus colegas de trabalho 
esquecerem seus equipamentos de 
proteção individual (EPIs), inclusive 
durante a realização de atividades 
em altura. Já expressei minha 
preocupação à minha Liderança, 
contudo ela disse que o uso de todos 
esses equipamentos é um exagero. 
Como devo proceder?

A saúde e a segurança no trabalho dos 
colaboradores são prioridades para 
a STIHL. Investimentos constantes 
são realizados pela Empresa com o 
objetivo de evitar acidentes e doenças 
ocupacionais. A STIHL possui normas 
internas contendo as instruções de 
segurança que precisam ser observadas 
pelos colaboradores e terceiros, em 
especial a LS 0233. Tua família te 
espera em casa e a STIHL te espera 
para trabalharmos juntos todos os dias.

5
Saúde e segurança 
no ambiente 
de trabalho 
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      RESPOSTA 01 

Todos os procedimentos de 
segurança estabelecidos pela 
Empresa são fundamentais e 
jamais devem ser dispensados ou 
negligenciados. Numa situação como 
essa, em que a própria Liderança não 
está seguindo as regras de segurança, 
o colaborador deve reportar o 
problema, conforme explicado no 
capítulo Buscando Orientação e 
Reportando um Problema.

      RESPOSTA 02
 
Não. É expressamente proibido 
realizar qualquer alteração em 
máquinas e equipamentos, em 
especial nos itens de Segurança 
do Trabalho. A STIHL trabalha com 
planejamento de produção e os 
tempos de fabricação estão todos 
considerados nos programas diários. 
A saúde e a integridade física dos 
colaboradores sempre devem 
nortear as ações da Empresa.

      EXEMPLO PRÁTICO 02
 
Na realização de minhas atividades 
eu opero máquinas que contam com 
um rigoroso sistema de proteção, no 
entanto este sistema faz com que 
minha produção individual seja mais 
lenta. Para demonstrar meu interesse 
no trabalho, posso desabilitar esses 
dispositivos para aumentar minha 
produtividade?

?

!

?

!
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7.1.1 ASSÉDIO MORAL

O assédio moral é a exposição dos 
colaboradores a situações humilhantes e 
constrangedoras, de forma repetitiva e 
prolongada. Configura-se em conduta abusiva, 
extrema, proposital e frequente, que gera 
consequências negativas para a autoestima do 
colaborador, além de ferir a sua dignidade. 
A repetição da conduta e sua intenção, ou seja, 
a discriminação, são condições indispensáveis 
para caracterizar o assédio moral. 
O direito de exigir a produtividade dos 
colaboradores por parte dos empregadores é 
legítimo, mas a forma deve ser livre de assédio.

Diversidade é o valor que se busca com a 
soma das diferenças culturais, de origem, de 
habilidades físicas e mentais, de ideias, de cor, 
etnia, religião (ou ausência dela), orientação 
sexual, classe econômica, gênero, formação ou 
qualquer outra dimensão da pluralidade. É dar 
oportunidade de forma igualitária para todos 
e assegurar que cada um desenvolva 
a sua capacidade. 

7.1 Atitudes discriminatórias 

e assédio 

A STIHL está empenhada em oferecer um 
ambiente de trabalho onde todos sejam 
tratados de maneira justa, respeitosa e sem 
discriminação. A Empresa não admite qual-
quer ato discriminatório com base em raça, 
cor, religião (ou ausência dela), gênero, idade, 
estado civil, orientação sexual, lugar de origem 
ou deficiência.

A STIHL recruta, reconhece, promove e 
remunera seus colaboradores com base na 
igualdade de oportunidades para todos os 
profissionais, considerando as habilidades 
técnicas e comportamentais, bem como pelas 
suas condições de atender às expectativas 
das atribuições do cargo, não permitindo que 
características físicas interfiram na tomada 
de decisão. A Empresa pauta todas as suas 
relações pelo respeito.

7

      EXEMPLO PRÁTICO 
Para incentivar os funcionários a 
se dedicarem cada vez mais, um 
grupo de líderes adotou uma prática 
de criar dois troféus inusitados para 
premiar os trabalhadores com pior 
desempenho na semana. 
O Troféu Tartaruga “homenageava” 
o vendedor com menor resultado 
no período, mesmo alcançando 
a meta estipulada. Já o Troféu 
Lanterna era dado ao colaborador 
com o menor rendimento. 
Esse tipo de incentivo é legal?

Os pontos de venda e consumidores 
de produtos da STIHL deverão obter 
as respectivas licenças e cadastros 
ambientais legalmente exigidos, a 
exemplo do cadastro técnico federal e 
da licença obrigatória de porte e uso 
para motosserras. Os colaboradores são 
estimulados a endossarem a STIHL como 
empresa contrária a qualquer prática 
de desmatamento ilegal, preocupada 
com manejo sustentável e com práticas 
sustentáveis, dentro e fora da Empresa.

Respeito às 
diversidades 
ƒ 

      RESPOSTA
Esta prática representa assédio moral 
àquelas pessoas expostas dessa forma.

COLABORADORES E O AMBIENTE DE TRABALHO

?

!

6.1 SUSTENTABILIDADE

A STIHL está comprometida com o 
crescimento de forma sustentável e 
sempre respeitando o meio ambiente, 
de acordo com a Cultura Corporativa e 
com os princípios do Sistema Integrado 
de Gestão da STIHL. A Empresa se 
compromete com a proteção ambiental 
e com a eficiência energética, tanto nos 
seus processos industriais como nos 
produtos que comercializa. 

Projetos relacionados ao manejo 
sustentável de florestas nativas, 
tratamento de efluentes, logística reversa 
de baterias e destinação adequada de 
resíduos são exemplos que demonstram 
essa preocupação constante da Empresa. 

Os colaboradores devem fazer a sua 
parte, dentro e fora da Empresa, 
descartando os resíduos nos locais 
adequados e utilizando os recursos da 
Empresa de forma consciente (água, 
luz e materiais de consumo), evitando 
desperdícios. 

A STIHL repudia e não tolera a 
utilização de seus produtos para 
realização de desmatamento ilegal. 

6
RESPEITO AO 
MEIO AMBIENTE 
ƒ 
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 ou demissão em razão de cor, raça, 
 nacionalidade, cultura, idade, religião 
 (ou ausência dela), sexo, orientação 
 sexual, deficiência, estado gestacional 
 ou exercício de licença legal;
➢ 
• Comentários ofensivos ou mal-
 intencionados relacionados a gênero, 
 orientação sexual, deficiência, 
 aparência física, tamanho corporal, 
 raça, religião (ou ausência dela), etc.;  
➢ 
• Proibição do acesso a determinado local, 
 com a justificativa de cor, raça, nacionalida-
 de, cultura, idade, religião (ou ausência 
 dela), sexo ou orientação sexual;
➢ 
• Exclusão ou evitação de contato com pes-
 soas com deficiência física ou intelectual ou 
 com doenças, principalmente as incuráveis;
➢ 
• Relacionar conquistas e ascensão 
 profissional a características e atributos 
 físicos individuais;

• Piadas sexistas, machistas, homofóbicas, 
 racistas ou de qualquer natureza ofensiva;
➢ 
• Referir-se intencionalmente a uma 
 pessoa por um gênero com o qual 
 ela não se identifica e/ou questionar a 
 legitimidade da identidade de gênero;
➢ 
• Utilizar palavrões ou palavras 
 ofensivas no ambiente de trabalho que 
 possam prejudicar as relações e gerar   
 constrangimento para os outros.

 hierárquico (usar palavras ofensivas ou 
 de calão para expressar a insatisfação 
 com o trabalho de um subordinado);

• Críticas constantes ao trabalho da 
 pessoa, de forma injusta ou exagerada;
➢ 
• Imposição de tarefas humilhantes;
➢ 
• Difusão de boatos sobre a pessoa assediada;

• Realização de críticas hostis sobre 
 capacidade profissional;
➢ 
• Desconsideração de problemas de 
 saúde ou restrições físicas da pessoa;
➢ 
• Divulgação de informações privadas 
 sem o consentimento da pessoa, salvo 
 se por necessidade legal;
➢ 
• Insinuação de que a pessoa tem 
 distúrbios psicológicos;
➢ 
• Realização de ameaça com violência 
 física, agressão física ou verbal;
➢ 
• Interferência no planejamento familiar das 
 mulheres, exigindo que não engravidem;

• Desconsideração das recomendações 
 médicas às gestantes ou pessoas 
 com limitações físicas ou intelectuais na 
 distribuição de tarefas;
➢ 
• Impedimento de desenvolvimento 
 profissional, ascensão organizacional 

7
7.2 Relacionamentos afetivos 

e de parentesco entre colabo-

radores

A STIHL entende ser possível que 
relacionamentos profissionais coexistam 
com ligações afetivas ou de parentesco 
no ambiente de trabalho. 

No entanto, podem representar conflito 
de interesses se esses relacionamentos 
afetivos (cônjuges, companheiros, 
namorados) ou de parentesco até 
terceiro grau* ocorrerem entre pessoas 
de um mesmo departamento ou se 
um dos colaboradores relacionados, 
embora de departamento distinto, 
ocupa cargo que possibilita afetar ou, 
de qualquer forma, beneficiar o outro, 
estando sujeitos a remanejamentos 
internos. Independentemente da relação 
existente, as normas sobre os negócios 
e processos da Empresa sempre 
precisarão ser observadas e, 
nas atividades profissionais, a 
pessoa com quem se mantenha um 
relacionamento afetivo ou de parentesco 
deverá ser tratada exatamente da mesma 
forma como outro colaborador seria 
naquela posição. 

Qualquer relação afetiva entre 
colaboradores deve ser comunicada 
à liderança imediata de ambos. Se 
houver dúvida sobre a existência 
ou não de conflito de interesses, os 
líderes envolvidos devem submetê-la à 

COLABORADORES E O AMBIENTE DE TRABALHO

7.1.2 ASSÉDIO SEXUAL

O assédio sexual é definido como qualquer 
conduta física, verbal ou não verbal, indesejá-
vel e de natureza sexual, seja por um superior, 
subordinado, prestador de serviços, cliente 
ou visitante, incluindo avanços sexuais inde-
sejados, pedidos de contato sexual e conduta 
verbal, escrita ou física de natureza sexual. 
Exemplos de assédio sexual incluem, mas não 
estão limitados a: comentários ou piadas que 
tenham conotação sexual; insultos de nature-
za sexual; convites indesejados para envolvi-
mento sexual; perguntas invasivas a respeito 
da vida pessoal; comentários inapropriados 
em mídia social; divulgação de fotografias 
de caráter sexual por e-mails, postagens 
em mídia, mensagens via aplicativos ou em 
outro veículo de comunicação social; acesso 
a material pornográfico, tentativas sexuais 
indesejáveis; toques, abraços ou beijos não 
desejados pela pessoa que estiver sendo 
tocada, abraçada ou beijada. 

Diferentemente do assédio moral, a conduta 
no assédio sexual pode ser repetida ou não. 
A STIHL não tolera qualquer tipo de conduta 
considerada como assédio sexual.

7.1.3 ExemploS de condutas 

não toleradas pela STIHL: 

• Exposição de pessoas a situações  
 constrangedoras, intimidadoras ou 
 humilhantes em razão de abuso de 
 poder por parte do superior 
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7.3 Apresentação pessoal 

Os colaboradores deverão sempre 
utilizar trajes adequados e compatíveis 
com o ambiente de trabalho, de forma 
a evitar exposições desnecessárias e de 
modo a observar as normas de segurança 
do trabalho aplicáveis. Para as áreas 
que exigem uniforme em função da 
atividade, o uso é obrigatório durante 
todo o horário de trabalho e ele só deve 
ser retirado ao final do turno.  Para as 
áreas em que não se exige uniforme, 
recomenda-se seguir o padrão de 
vestimenta já adotado pelos demais 
funcionários. 
Quanto à linguagem, espera-se uma 
comunicação polida, com uso correto 
do idioma português, sem uso de 
palavras de calão, ofensivas ou gírias. 
Quanto ao atendimento ao telefone para 
chamadas externas, recomenda-se a 
saudação com identificação do nome da 
empresa seguida da área e do nome do 
colaborador.  

Todos os colaboradores devem usar o 
seu crachá em local visível no seu horário 
de trabalho e enquanto se encontrarem 
nas dependências da STIHL.
 

A STIHL repudia com veemência 
qualquer tipo de trabalho escravo ou 
em condição análoga, bem como o uso 
de mão de obra infantil. Tal exigência se 
estende a todos os terceiros com os 
quais a STIHL se relaciona.  

São permitidas as contratações de 
menores na condição de Menores 
Aprendizes, seguindo a legislação vigente.

8
Trabalho escravo 
e infantil  
ƒ 

É proibido ingerir ou estar sob o efeito de álcool 
ou de qualquer entorpecente durante o traba-
lho. Além disso, a STIHL repudia o uso de subs-
tâncias ilegais, sendo proibido o porte e o uso 
de drogas ilícitas por colaboradores da Empresa.  
A STIHL não tolerará a utilização e/ou porte de 
quaisquer ilícitos por parte dos seus colaborado-
res, sendo vedada a contaminação de mercado-
rias ou veículos de cargas da Empresa. 

Armas ou objetos que demandem licença espe-
cial somente serão permitidos nas dependências 
da Empresa por profissionais expressamente 
autorizados.

Uso de álcool, 
drogas e substâncias 
controladas   
ƒ 

      EXEMPLO PRÁTICO 
Sou colaborador da STIHL e faço parte da 
equipe de linha de produção. Toda sexta-
feira, depois do almoço, percebo que alguns 
colegas chegam com forte cheiro de bebida 
alcoólica e é notável que seus reflexos são 
mais lentos. Tenho medo que alguém possa 
se machucar, como devo proceder?

      RESPOSTA
Independentemente da relação que você 
possua com essas pessoas, informe à Lide-
rança desses colegas ou reporte o problema, 
conforme explicado no capítulo Buscando 
Orientação e Reportando um Problema.

9
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avaliação do Comitê de Ética. Questões 
particulares não podem interferir na 
rotina de trabalho, sejam elas discussões 
ou demonstrações públicas de afeto.
*Entende-se por parentesco até terceiro grau, para os 
fins do Código: pai, mãe, esposo(a), companheiro(a), 
filho(a), irmão(ã), avô(ó), bisavô(ó), neto(a), bisneto(a), 
tio(a), sobrinho(a) e primo(a).

COLABORADORES E O AMBIENTE DE TRABALHO

7

      EXEMPLO PRÁTICO

Meu irmão e eu trabalhamos 
na STIHL, no mesmo setor, mas 
em turnos e com lideranças 
diferentes. Em recente processo de 
recrutamento interno, meu irmão foi 
promovido a Supervisor de nosso 
setor, no meu turno. 
Isto é um conflito de interesses?

      RESPOSTA

Sim. Essa relação de liderança 
e liderado envolvendo parentes 
de até 3º grau é um conflito de 
interesse e deve ser submetida 
à liderança imediata de quem foi 
promovido para tratativa junto 
ao Comitê de Ética. É importante 
ressaltar que, com a adoção de 
postura transparente no processo, 
nenhum dos empregados envolvidos 
no conflito de interesses será 
prejudicado.

?

!
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Atividades de bolões e apostas só 
poderão ser organizadas fora do horário 
e do ambiente de trabalho.

Ainda, a STIHL possui uma política 
de descontos para colaboradores. 
Conforme regulamentado na LS 0048, 
o colaborador pode adquirir produtos 
com desconto-padrão e, em algumas 
oportunidades específicas ao longo do 
ano, com um desconto adicional, mas 
jamais poderá revendê-los ou trocá-los 
por preços maiores, obtendo qualquer 
ganho financeiro.

Durante o horário de trabalho, 
o colaborador deve dedicar seu 
tempo integralmente às atividades 
inerentes ao seu cargo, não sendo 
permitida a execução de atividades 
particulares, tais como a divulgação 
e/ou a comercialização de qualquer 
tipo de produto ou serviço (serviços 
de costureira, venda de trufas e de 
cosméticos). 

Da mesma forma, os colaboradores 
que possuam atividades profissionais 
paralelas, tais como atividades 
acadêmicas, operações em bolsa 
de valores, realização de palestras, 
empresas de consultoria, etc., somente 
poderão exercer qualquer atividade 
relacionada a isso fora do horário de 
trabalho. A atividade exercida não 
poderá apresentar conflito de 
interesses com a função exercida 
na STIHL.

É proibido utilizar veículos de 
comunicação da Empresa (murais, 
e-mails, telefones, etc.) para fins 
particulares (divulgações de serviços ou 
produtos seus ou de parentes e amigos), 
a não ser que em meios oficialmente 
disponibilizados pela STIHL para 
esse fim.

10

      EXEMPLO PRÁTICO 

Eu sou filiado a um partido político e 
apoio fortemente um candidato com 
o qual simpatizo. Gostaria de saber 
se posso utilizar o e-mail da Empresa 
para divulgar o bom trabalho 
prestado pelo meu candidato.

Dedicação 
exclusiva 
ƒ 

      RESPOSTA
 
Não, salvo se a STIHL disponibilizar 
um meio oficial para esse tipo de 
anúncio.

      EXEMPLO PRÁTICO
 
Paralelamente ao meu emprego 
na STIHL, também sou dono de 
uma pizzaria que entrega pizzas 
no horário noturno. Eu posso 
deixar panfletos promocionais nas 
dependências da STIHL para os 
colegas que tenham interesse em 
consumir os meus produtos?

11.1 Neutralidade Política  

A STIHL não tem posicionamento 
político e não tomará nenhuma iniciativa 
que possa ser vista como favorecimento 
a políticos ou partidos. 

A Empresa respeita o direito dos 
colaboradores de atuarem na vida 
política do país e estimula a prática dos 
deveres de cidadão. Vale reforçar que 
as manifestações político-partidárias 
devem ser entendidas como opiniões 
pessoais e não representam o 
posicionamento institucional da STIHL, 
devendo, portanto, toda e qualquer 
contribuição ser realizada de forma 
pessoal, desvinculando-a da Empresa e 
respeitando a legislação vigente. Não 
é permitido utilizar as instalações da 
STIHL e seus canais de comunicação 
corporativos para divulgação de 
propaganda política, para a manutenção 
ou promoção de relações político-
partidárias.

11
Neutralidade 
política, 
relacionamento 
com entidades de 
classe e liberdade 
de associação 
ƒ 

      RESPOSTA 

A STIHL respeita o direito político de 
cada um dos seus colaboradores, contu-
do, nas dependências da Empresa, deve-
se manter uma postura neutra e nenhum 
meio de comunicação ou equipamento 
poderá ser utilizado para divulgação 
de informações diversas e alheias ao 
propósito de cada canal de comunicação.

11.2 Relacionamento com 

entidadeS de classe e 

liberdade de associação  

A STIHL considera que os profissionais 
têm a liberdade de associação em enti-
dades de classe, tais como câmaras de 
comércio, sindicatos, entidades profissio-
nais e setoriais, dentre outras, de forma 
independente e desvinculada das ativida-
des profissionais, observadas as demais 
regras deste Código, em especial o item 
Dedicação Exclusiva. 

Para que o colaborador participe em asso-
ciações ou entidades de classe em nome 
da STIHL, representando a Empresa, deve 
haver autorização de algum membro da 
Diretoria ou procuração específica.

COLABORADORES E O AMBIENTE DE TRABALHO
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O uso de aparelhos celulares, notebooks 
e/ou qualquer outro equipamento da 
STIHL fora do ambiente de trabalho 
deve seguir exatamente o mesmo rigor 
como se utilizados dentro dele.

É proibido:

• Utilizar os recursos de informática com 
 finalidade ilegal ou que possa causar 
 danos à imagem da STIHL;
➢ 
• Violar a privacidade de outras pessoas;
➢ 
• Transmitir ou armazenar informações 
 ameaçadoras, obscenas, 
 perturbadoras, preconceituosas, 
 imorais ou que possam, de alguma 
 forma, caluniar ou difamar a STIHL, 
 seus colaboradores ou terceiros;
➢ 
• Transmitir e/ou instalar programas 
 de computador que violem direitos 
 autorais, a legislação vigente ou as 
 normas da STIHL;

• Permitir o acesso de terceiros aos 
 serviços de tecnologia da informação 
 (“TI”) sem autorização;

• Acessar páginas na internet que não 
 tenham conexão com o negócio; 
➢ 
• Gravar ou fotografar imagens dos 
 colaboradores, instalações de 
 trabalho, telas de computador, 

Todo colaborador deve preservar e 
utilizar corretamente os ativos da STIHL. 
Os ativos são para uso exclusivamente 
profissional. Os bens e os recursos da 
Empresa, tangíveis ou não, sejam eles 
financeiros, computadores, impressoras, 
móveis, instalações, veículos, uniformes, 
máquinas, ferramentas, sistemas, 
ideias, conceitos, marcas, registros e/
ou informações, deverão ser tratados 
com responsabilidade e respeito por 
todos os seus colaboradores e utilizados 
exclusivamente em benefício da 
STIHL. O que se produz no âmbito das 
atividades laborais pertence à Empresa.

É proibido retirar do local de trabalho 
equipamentos ou documentos sem 
a prévia anuência e autorização da 
Liderança, e isso deverá ocorrer 
mediante observância das normas 
indicadas na LS 0162. O envio de 
arquivos digitais ou físicos para 
terceiros somente deve ser realizado 
se necessário para a consecução de 
negócios para a STIHL e desde que 
esteja de acordo com as normas de 
segurança da informação da Empresa, 
e, em se tratando de informações 
confidenciais, desde que assinado o 
respectivo acordo de confidencialidade.  

12
Patrimônio e 
recursos da 
Empresa  
ƒ 

USO DOS RECURSOS DA EMPRESA

 relatórios ou qualquer outra situação 
 sem que seja para uso no estrito 
 interesse da STIHL e observadas as 
 regras da Empresa;

• Utilizar as impressoras corporativas 
 para impressão de materiais que não 
 se destinem às atividades de interesse 
 da STIHL (exceções devem ser prévia 
 e pontualmente autorizadas pela 
 Liderança);
➢ 
• Utilizar o veículo da Empresa para fins 
 particulares ou em desacordo com as 
 normas de trânsito, responsabilizando-
 se diretamente por qualquer infração;
➢
• Adulterar reembolsos de despesas 
 com alimentação, táxi, quilometragem, 
 dentre outras;

• Retirar qualquer item de estoque 
 (produtos promocionais, materiais de 
 escritórios, etc.) para fins particulares.

Trata-se de um bem intangível e estratégico 
para a Empresa. Entendem-se como 
propriedade intelectual: marcas, inovações, 
aperfeiçoamentos, processos, produtos, 
projetos e modelos, ideias ou qualquer 
outra atividade imaterial desenvolvida na 
Empresa ou por contratação dela. Todos os 
direitos patrimoniais referentes aos bens 
de propriedade intelectual que venham a 
ser criados por nossos colaboradores em 
decorrência do contrato de trabalho são de 
propriedade da STIHL.

As informações de negócio da 
STIHL devem circular em ambientes 
computacionais seguros, controlados pela 
Empresa. Não é permitido, pelas políticas 
de segurança, o uso de equipamentos 
pessoais para armazenar, acessar ou 
transportar informações dos negócios da 
STIHL. A STIHL fornece equipamentos 
seguros para essa finalidade. 

13
PROPRIEDADE
INTELECTUAL  
ƒ 
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acessar, gravar ou monitorar quaisquer 
dos seus meios eletrônicos, em 
conformidade com a legislação vigente.

A utilização de informações corporativas 
em smartphones e comunidades digitais 
deve ser alinhada com as políticas de 
segurança da informação da STIHL.

Casos de perda ou furtos de 
dispositivos eletrônicos que contenham 
informações relacionadas à STIHL, 
seus clientes e parceiros devem 
ser comunicados imediatamente ao 
Departamento de TI.

Se tiver dúvidas em relação ao que é 
permitido, pergunte a sua Liderança, 
ao TI ou ao Comitê de Ética.

A STIHL considera que as informações, 
incluindo propriedade intelectual, 
são ativos intangíveis e de grande 
importância para a manutenção do 
negócio. Dessa forma, o uso adequado e 
responsável desse ativo é um princípio 
fundamental.

Os dados da Empresa devem ser 
tratados com sigilo e confidencialidade, 
sempre em observância à GS 7018.

Todos os colaboradores da STIHL 
devem se considerar responsáveis 
pelo uso da informação no exercício 
de suas atividades, devendo assumir 
uma postura responsável quanto à 
informação que produzem, como a 
tratam e com quem a compartilham.

O uso de internet, de e-mails 
e de outros meios eletrônicos 
de comunicação deverá ter fins 
exclusivamente profissionais. 
Transferência de informações 
confidenciais a terceiros somente 
poderá ocorrer após assinatura do 
respectivo acordo de confidencialidade, 
em conformidade com a LS 0094. 
A Empresa se reserva o direito de 

14
Segurança da 
informação e 
informações 
confidenciais   
ƒ 

A fidedignidade e a transparência da 
contabilidade são fundamentais. 
A legislação, as normas e os princípios 
contábeis comumente aceitos devem 
ser rigorosamente observados, de forma 
a gerar registros e relatórios consisten-
tes que possibilitem a divulgação e a 
avaliação das operações e os resultados 
da Empresa. 

Livros, registros e contas devem refletir, 
de forma detalhada, precisa e correta, 
todas as transações da Empresa. É proi-
bido falsificar documentos, alterar dados 
contábeis, manipular resultados para o 
atingimento de metas, etc. Esconder um 
pagamento indevido é tão grave quanto 
a realização do pagamento em si.

A STIHL mantém controles internos 
que oferecem a segurança esperada. 
Se você estiver ciente ou suspeitar que 
qualquer pessoa está direta ou indireta-
mente falsificando os livros e registros 
ou tentando camuflar pagamentos, você 
deve denunciar o fato.

O balanço patrimonial e demonstrativos 
de resultados da STIHL são documentos 
de acesso limitado e sua transferência 
a terceiros somente poderá acontecer 
mediante aprovação prévia da Vice-
Presidência Administrativo-Financeira. 

15
Registros contábeis 
e financeiros  
ƒ 

      RESPOSTA
 
Caso fique comprovado que infor-
mações internas e sigilosas da STIHL 
foram compartilhadas por determina-
da pessoa, a STIHL poderá requerer 
sua responsabilização administrativa, 
civil e até mesmo criminal.

      EXEMPLO PRÁTICO
 
Tenho um colega que trabalha para 
uma empresa concorrente da STIHL, 
e como eu trabalho internamente na 
fábrica, tenho acesso a informações 
consideradas sigilosas sobre o pro-
cesso produtivo da STIHL. Talvez essa 
informação possa me render algum 
dinheiro por parte do concorrente. 

USO DOS RECURSOS DA EMPRESA
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Todas as viagens custeadas pela STIHL 
deverão ter seu objetivo alinhado com 
os interesses da Empresa. Não serão 
custeadas pela Empresa quaisquer 
despesas de cunho pessoal, como, 
por exemplo, mas não se limitando a:

• Entretenimento pessoal, como, 
 por exemplo: ingressos de cinema, 
 apresentações musicais, visitas a 
 museus, planetários, castelos, shows, 
 couvert artístico, entre outros;
➢ 
• Multas de trânsito ou despesas com 
 guincho (quando forem provenientes 
 de infração de trânsito);
➢ 
• Perda ou excesso de bagagem, exceto 
 para material pesado ou volumoso de 
 propriedade da Empresa;

• Lavanderia, exceto em viagens com 
 duração superior a cinco (5) dias;

• Multas por troca de horário de voos, 
 exceto quando justificada e autorizada 
 pela Liderança;

• Compra de supérfluos e/ou itens 
 pessoais (revistas, cigarros, roupas, 
 presentes, chocolates, balas);

• Malas, mochilas, bolsas ou itens  
 semelhantes.

16
VIAGEM DE NEGÓCIOS   
ƒ 

16.1 DESPESAS COM FAMILIARES

Para viagens a serviço não será permitido 
se fazer acompanhar por familiares 
(cônjuge e filhos) à custa da Empresa.

Nesses casos, os processos de solicitação 
de bilhetes e reservas poderão ser 
realizados por meio da agência de 
viagens parceira da STIHL, porém com 
tramitação externa ao processo de viagem 
do colaborador. As despesas relativas 
aos familiares deverão ser integralmente 
assumidas pelo colaborador.

A exceção se dará ao cônjuge e 
dependentes no caso de viagem de 
transferências e de longa duração, 
observadas as normas do grupo 
relacionadas. Ainda, podem ocorrer 
promoções e viagens de incentivo, 
normalmente de lazer, com regulamento 
próprio, que podem contemplar, em caráter 
de exceção, custos com familiares. 

Orientações mais detalhadas referentes ao 
tema “viagens corporativas” deverão ser 
observadas na LS 0619.

Os comprovantes de despesas realizadas 
devem ser fidedignos e corretos, não po-
dendo haver adulteração de reembolsos de 
despesas, arredondamentos ou utilização de 
recibos por despesas não tidas pelo colabo-
rador enquanto em viagem a negócios.

USO DOS RECURSOS DA EMPRESA
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Parentes ou amigos, em geral, podem 
gerar um conflito de interesses. Para a 
contratação de empresas que tenham 
parentes ou amigos como sócios ou 
colaboradores, as gerências de Compras 
e da área requisitante devem aprovar 
a referida contratação. Em todos os 
casos de contratação de parentes ou 
amigos, o procedimento de contratação 
estabelecido nas demais normas internas 
da STIHL deve ser respeitado.

17
Relacionamento 
afetivo ou de 
parentesco com 
parceiros 
comerciais 
ƒ 

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

Os colaboradores da STIHL devem 
tratar todos os pontos de venda 
de forma igualitária e justa, sem 
qualquer tipo de favorecimento ou 
distinção, a menos que eventual 
destaque decorra de uma campanha 
comercial regular da Empresa. 
A STIHL não discrimina clientes, seja 
por origem, porte econômico ou 
localização. Como clientes, são todos 
parceiros e representantes da 
marca STIHL. 

A decisão de abertura e de 
encerramento de uma relação 
comercial por parte de um ou mais 
colaboradores deve se dar em 
observância a critérios objetivos, 
exclusivamente em benefício da 
Empresa e nunca por interesses 
particulares.

A STIHL não tolera prática de 
fixação de preços ou outras práticas 
anticoncorrenciais por um ponto de 
venda com seus concorrentes ou 
entre pontos de venda da STIHL. 
O colaborador da STIHL não pode 
ser conivente com práticas ilegais 
realizadas.  

Ao lidar com público externo, 
devemos reforçar o cuidado para 
afastar situações de conflito. Um 
conflito de interesses existe quando 
a objetividade e a lealdade de um 
colaborador puderem ser colocadas 
em dúvida devido a interesses 
particulares e pela possibilidade de 
as suas decisões sobre os negócios 
da Empresa não mais se orientarem 
exclusivamente em benefício dela. 

O tratamento dado pela STIHL 
aos terceiros de um mesmo grupo 
(Clientes/Pontos de Venda, 
Fornecedores ou Concorrentes) 
deve ser igual, não podendo haver 
benefício de uma empresa em 
detrimento de outras, sempre 
devendo ser atendidas as normas 
específicas de contratação de cada 
área.

O colaborador não poderá trabalhar, 
ser sócio, direta ou indiretamente 
(ex.: por meio de cônjuge ou 
parente), ou obter qualquer ganho 
financeiro com Concorrente, Cliente/
Ponto de Venda ou Fornecedor 
da STIHL. Exceções devem ser 
aprovadas pela Diretoria da STIHL.

      EXEMPLO PRÁTICO 

Sou da área da Manutenção. 
Meu irmão é dono de uma empresa 
de prestação de serviços de 
manutenção de pontes rolantes. 
A STIHL está precisando desses 
serviços, podemos contratá-lo?

      RESPOSTA

Para a empresa do seu irmão ser 
contratada, a gerência de Compras e 
da Manutenção precisa aprovar e isso 
também deve passar pelo processo de 
concorrência com a área de Compras 
da STIHL. É importante ficar atento, 
pois esse tipo de situação pode gerar 
um conflito de interesses, tendo em 
vista que se trata de um familiar seu.

18
RELACIONAMENTO COM 
pontos de venda  
ƒ 
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19
Relacionamento 
com fornecedores 
ƒ 

A STIHL observa e respeita a legislação 
concorrencial e antitruste, de forma que 
seus colaboradores não discutam preços, 
custos, planos comerciais, estratégias 
empresariais ou outras informações 
confidenciais de negócio com os seus 
concorrentes.

O relacionamento com os concorrentes 
deve ser pautado pela ética e lealdade.

A STIHL não admite qualquer obtenção 
de informações de mercado ou de seus 
concorrentes por meio de procedimentos 
questionáveis ou ilegítimos.

Nenhum colaborador está autorizado 
a fornecer informações da STIHL aos 
seus concorrentes, mesmo após ter se 
desligado da Empresa.

O colaborador que tenha grau de 
parentesco com outro colaborador de 
concorrentes deve comunicar esse fato 
a sua Liderança imediata, que deverá 
reportar tal situação ao Comitê de Ética 
para avaliação da existência ou não de 
conflito de interesse, pelo e-mail 
comitedeetica@stihl.com.br

O Departamento Jurídico e/ou o Comitê 
de Ética deverão ser informados sempre 
que um ponto de venda executar 
qualquer prática ilegal ou desleal, ou em 
descumprimento ao contrato 
mantido com a STIHL. 

Os nossos pontos de venda devem 
conhecer os valores da STIHL e respeitar 
o Código de Ética e Conduta para 
Parceiros Comerciais.

20
RELACIONAMENTO 
COM CONCORRENTES  
ƒ 

Os fornecedores devem ser selecionados de acor-
do com as práticas de negócio da STIHL e tratados 
com ética. Devemos honrar os compromissos assu-
midos e agir com transparência nas negociações. 

• Os nossos fornecedores devem conhecer os 
 valores da Empresa e respeitar o Código de 
 Ética e Conduta para Parceiros Comerciais; 
➢ 
• Todos os contratos e compromissos 
 devem ser respeitados;
➢ 
• Os colaboradores devem garantir que todas 
 as normas de segurança sejam seguidas com 
 rigor pelos seus fornecedores;
➢ 
• Não é permitido obter qualquer ganho pessoal 
 ou qualquer tipo de vantagem direta ou indire-
 ta com fornecedores, sejam comissões ou 
 outras formas de pagamento;
➢ 
• Qualquer colaborador que tenha o poder de 
 influenciar uma negociação de compra ou con-
 tratação de serviços deve se declarar impe-
 dido caso exista na outra ponta uma pessoa 
 próxima (amigo ou parente), visando a evitar 
 eventuais conflitos de interesse;

• A realização de negócios com empresas 
 pertencentes ou geridas por ex-colaboradores 
 deve ser previamente aprovada pelos Gerentes  
 de Compras e da área requisitante, podendo 
 ser envolvido o Comitê de Ética.

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

38

Poderão ser discutidos assuntos que 
não sejam confidenciais, estratégicos 
ou específicos de cada empresa. Dentre 
assuntos possíveis estão matérias 
públicas de jornais, informações expostas 
publicamente em feiras de negócios, 
na internet, pesquisas de mercado, etc. 
Caso assuntos proibidos sejam iniciados, 
a conversa deve ser imediatamente 
interrompida e abandonada.

Concorrentes podem possuir alguma 
demanda junto ao governo que seja 
comum ao setor em que atuam. Essa 
demanda, desde que legítima, pode ser 
conduzida por uma ou mais empresas ou 
por uma associação que as represente. 

      RESPOSTA 
Não. Você deve ficar distante desses 
tipos de conversas e acordos. A STIHL 
busca por fornecedores e parceiros 
que estejam comprometidos com o 
princípio da livre concorrência e que 
se orientem pela legislação vigente.

      EXEMPLO PRÁTICO 
Eu e alguns concorrentes 
estávamos em uma reunião e alguns 
comentaram sobre os valores dos 
seus produtos e combinaram de 
aplicar os mesmos preços. Posso 
conversar com eles sobre isso?

?
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21
Relação com 
a comunidade, 
patrocínios e 
doações   
ƒ 

É terminantemente proibido prometer, 
oferecer ou dar, direta ou indiretamente, a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada (esposa, marido, filhos, tios, 
sócios, etc.), qualquer tipo de vantagem 
indevida (dinheiro, diversão, viagens, 
presentes, doações ou algo de valor). 

Além deste Código, durante o 
relacionamento com agentes públicos 
deverão ser observadas e respeitadas, 
em sua integralidade, a lei anticorrupção 
(12.846/2013), a lei das licitações 
(8.666/1993) e outras leis relacionadas.

A STIHL Brasil está comprometida 
com a sociedade e apoia instituições e 
projetos implementados especialmente 
nas comunidades de São Leopoldo 
e região do Vale do Sinos, que visem 
a contemplar as áreas de educação, 
cultura, preservação do meio ambiente 
e que favoreçam a inserção de jovens 
e adultos no mercado de trabalho. 
Dessa forma, a Empresa otimiza seus 
investimentos na área social, oportuniza 
o envolvimento do quadro funcional 
em projetos comunitários e gera valor 
compartilhado para a comunidade. 

A STIHL acredita que sua 
responsabilidade com a sociedade 
se inicia com a sua perpetuação no 
mercado e com a sua atuação no 
desenvolvimento social, e de modo 
a contribuir, realiza ações de doação 
de produtos ou de dinheiro, ações de 
voluntariado, além de patrocínio de 
projetos sociais, culturais e esportivos.

A STIHL incentiva a participação de 
seus colaboradores em programas de 
voluntariado. Para informações e regras 
sobre doações e patrocínios, consulte 
a LS 0400. 

Para fins deste Código, é considerado 
agente público qualquer pessoa que 
exerça cargo, emprego ou função em 
órgão público (Prefeitura, Governo, 
Empresa Pública, Ministério Público, 
Receita Federal, Tribunais, etc.).

Nenhum colaborador, exceto se 
devidamente autorizado na condição de 
representante legal e/ou por procuração, 
pode falar em nome da Empresa com 
autoridades públicas de fiscalização.

Preferencialmente, reuniões presenciais 
com agentes públicos devem ser 
realizadas com dois colaboradores 
autorizados da STIHL. Assuntos discutidos 
com agentes públicos devem ser 
reportados para algum membro 
da Diretoria.

Todos os documentos oficiais vindos 
de autoridades públicas devem ser 
encaminhados imediatamente ao 
Departamento responsável. Havendo 
dúvidas sobre o destinatário de 
determinado documento, ele deverá ser 
encaminhado ao Departamento Jurídico.  

As informações solicitadas à STIHL 
devem ser divulgadas de forma correta, 
consistente, exata, verdadeira e completa.

22
RELACIONAMENTO COM 
AGENTES PÚBLICOS  
ƒ 

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

22.1 Pagamentos facilitadores 

É terminantemente proibida a realização 
de favores, pagamentos e/ou concessão 
de qualquer tipo de benefício com o 
intuito de acelerar o desenrolar de 
uma ação rotineira, como processos de 
obtenção de licenças ambientais, alvarás 
municipais, desembaraços alfandegários, 
processos judiciais, etc., seja diretamente 
pela STIHL ou por intermediários 
(despachantes, advogados, etc.). 

      EXEMPLO PRÁTICO
 
Um funcionário de um órgão do 
governo entrou em contato comigo e 
disse que poderia acelerar o pedido 
de concessão da licença ambiental do 
novo prédio que a STIHL pretende 
construir se eu fizesse a ele um favor, 
que consiste no pagamento de R$ 
2.000,00. O que devo fazer?

      RESPOSTA
 
Você deve explicar a ele que esse 
tipo de auxílio não pode ser feito e 
é totalmente ilegal, reportando o 
fato conforme capítulo Buscando 
Orientação e Reportando um 
Problema.

?

!



42 43

23
Relacionamento 
comercial com a 
administração 
pública    
ƒ 

Como princípio norteador, presentes ou 
convites não podem influenciar o processo 
de tomada de decisões pelos colaborado-
res da STIHL, as quais devem se basear 
na lei e nas normas internas da Empresa 
e somente em benefício dela. Doações e/
ou presentes não devem ser oferecidos  a 
funcionários públicos, políticos ou partidos 
políticos, nem deles recebidos, salvo se em 
conformidade com a legislação e mediante 
aprovação de algum membro da Diretoria.

24.1 Aceitação de 

presentes e brindes 

A aceitação de presentes de terceiros 
é permitida somente quando não ultra-
passar o valor de R$ 100,00 e por até 
duas vezes por ano pelo mesmo parceiro 
comercial.

Na hipótese do colaborador STIHL ser 
sorteado para o recebimento de um pre-
sente de um terceiro com o qual a STIHL 
se relaciona, poderá recebê-lo, desde que, 
posteriormente, o encaminhe para sorteio 
entre os colaboradores da STIHL ou entre 
a área abrangida pela gerência da pessoa 
que tiver recebido o presente, ou o doe a 
uma instituição de caridade.

24
Presentes, 
brindes e convites  
ƒ 

23.1 Participação da STIHL 

em licitações  

Embora a STIHL não participe diretamen-
te nos processos de licitação, as seguintes 
regras devem ser atendidas pelos 
colaboradores:
➢ 
• Não buscar, aceitar ou utilizar 
 informações privilegiadas e/ou 
 confidenciais para obter vantagens em 
 negócios com a administração pública;
➢ 
• Não conceder presentes ou convites a 
 um funcionário público durante 
 processos de licitação do órgão em que 
 trabalha ou que tenham a finalidade de 
 obter ou manter negócios;
➢ 
• Não prestar informações, declarações 
 ou garantias incompletas ou incorretas;
➢ 
• Atender às leis e aos princípios da 
 administração pública.

      RESPOSTA
 
Sim, o processo de licitações deve 
obedecer à legislação vigente. 
O fato de a STIHL ter conhecimento 
de que a operação foi direcionada, 
em desacordo com a legislação, nos 
torna responsáveis, de modo que 
a possível irregularidade deve ser 
sinalizada e apurada. O lucro deve 
estar sempre condicionado à ética e 
ao cumprimento da legislação vigente. 

      EXEMPLO PRÁTICO
 
O proprietário de um ponto de 
venda informou que foi aberto 
um edital para a venda de 900 
(novecentas) roçadeiras para a 
Prefeitura da Cidade de Deus. Ele é 
muito amigo do Prefeito da cidade, 
tendo já organizado com a Prefeitura 
para que o Edital seja direcionado 
para os produtos da STIHL, com a 
certeza de que ele seria vencedor. 
É uma oportunidade incrível para 
a STIHL, que terá de fornecer 
esses equipamentos e lucrar com a 
operação. Isso representa uma 
violação ao Código?

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

?
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24.3 Oferecimento de 

presentes, brindes e convites  

Para a concessão de presentes ou convites 
a parceiros comerciais ou a terceiros pela 
STIHL, o valor é limitado a R$ 200,00 por 
recebedor e ano calendário e mediante apro-
vação da Liderança. 

A concessão de presentes ou convites de 
valor superior necessita da autorização por 
escrito do gerente da área ou de cargo 
superior. 

Com relação à concessão de presentes aos 
pontos de venda, serão permitidas doações, 
convites e descontos para clientes em con-
formidade com a política comercial da STIHL, 
contrato firmado entre as Partes e critérios 
previstos em campanhas de vendas, sempre 
mediante aprovação da Vice-Presidência de 
Marketing e Vendas. 

24.4 Nunca Permitidos  

Mesmo que em valores inferiores aos citados 
neste documento, não é permitido:

• Aceitar ou conceder qualquer presente 
 ou convite que seja ilegal ou resulte em  
 violação da lei;
➢ 
• Aceitar ou conceder como presente dinheiro  
 ou equivalentes, cheques bancários, ordens 
 de pagamento, títulos de investimento, 
 instrumentos negociáveis, empréstimos, etc.

• Aceitar ou solicitar qualquer coisa 
 “em contrapartida” ou como parte de 
 um acordo em fazer algo em troca do 
 presente ou do convite.

• Aceitar qualquer presente ou convite 
 de fornecedores ou proponentes 
 durante um processo de concorrência.

Para mais detalhes acerca do tema, como 
limites e condições para o recebimento 
e concessão de presentes e convites, 
consultar o Código de Ética e Conduta 
para Parceiros Comerciais.

      RESPOSTA 01 

Sim, desde que não ultrapasse o limite de 
valor (R$ 200,00). Como se trata de um 
material promocional, você deve solicitar 
a autorização da sua Liderança.

      EXEMPLO PRÁTICO 02
 
Um fornecedor me ofereceu como 
presente um tablet em função da nossa 
parceria de longa data. Posso aceitar o 
presente?  Como devo proceder?

      RESPOSTA 02
 
Não, pois o valor do tablet ultrapassa 
R$ 100,00. 

      EXEMPLO PRÁTICO 03

O fornecedor me entregou um convite 
de um congresso na Bahia, com tudo 
incluso. O evento trata de assunto da 
área em que eu trabalho. 
O que devo fazer com o convite?

      RESPOSTA 03

Você deve conversar com sua Liderança 
para verificar se ela autoriza a sua ida ao 
congresso. Caso a Liderança autorize, 
você poderá participar, por se tratar de 
um evento técnico.

      EXEMPLO PRÁTICO 01 

Gostaria de entregar uma camisa polo 
para um cliente importante da STIHL.  
Posso fazer isso?

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

Livros ou materiais acadêmicos que 
possam ser utilizados por funcionários 
da STIHL no exercício das suas funções 
poderão ser aceitos, mesmo que em valor 
superior aos limites indicados neste item.

24.2 Aceitação de convites 

Convites até R$ 100,00 podem ser 
aceitos, até duas vezes ao ano, do mesmo 
parceiro comercial.

Convites cujo valor ultrapassar R$ 100,00 
somente podem ser aceitos quando pre-
viamente autorizados pela sua Liderança e 
desde que possam ser atribuídos a uma das 
seguintes categorias:
➢ 
• Eventos técnicos sem atividades de 
 lazer relevantes (p. ex., feiras, congres-
 sos, seminários ou workshops);

• Eventos com um percentual de ativida-
 des de lazer, desde que na participação 
 haja um interesse comercial da STIHL 
 (p. ex., representação em jubileus de 
 empresas de parceiros comerciais, 
 refeições comerciais ocasionais que  
 forem realizadas dentro do contexto da  
 atividade comercial).

Todos os demais convites devem ser 
rejeitados.

?
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25
Relacionamento 
com a imprensa e 
cuidados com a 
imagem da Empresa    
ƒ 

Dessa forma, os colaboradores são 
encorajados, sim, a publicar imagens mostrando 
o prazer e orgulho de fazer parte da STIHL, 
contudo tendo o cuidado de seguir as 
orientações propostas neste Código.

É proibido:

• Realizar publicações em páginas, 
 blogs e redes sociais pessoais contendo 
 imagens de departamentos sigilosos da 
 STIHL (linha de produção, departa-
 mento de pesquisa e desenvolvimento, 
 informações confidenciais, etc.);
➢ 
• Realizar publicações de imagens utili-
 zando alguma identificação da Empresa 
 e com atitudes que possam compro-
 meter a imagem e a reputação da STIHL;

• Falar em nome da STIHL em público, 
 expressando pontos de vista pessoais e 
 individuais, sem a permissão e o 
 consentimento da Empresa;

25.2 Utilização da internet, 

conduta nas redes sociais 

e ambientes externos 

Os colaboradores são responsáveis pela boa 
reputação da STIHL, e o conteúdo produzido 
por eles tem a capacidade de impactar em 
suas próprias imagens e também na imagem 
da Empresa. Assim, é preciso que cada 
colaborador compreenda o seu papel nesse 
contexto. 

O fato de ter um vínculo trabalhista com a 
STIHL estabelece automaticamente uma rela-
ção entre o conteúdo que produz nos ambien-
tes digitais e a imagem da Empresa. Desse 
modo, os colaboradores devem se sentir parte 
da comunicação da STIHL, além de correspon-
sáveis também pelo sucesso dos negócios.

Para preservar a imagem e os interesses 
da STIHL, a participação dos colaboradores em 
redes sociais e sites não pode colocar em risco 
os valores que a Empresa preserva. 

Todos os colaboradores são responsáveis 
por zelar pela imagem e reputação da Em-
presa. Esse aspecto pode e deve ser obser-
vado em todas as condutas, na condição de 
representantes da marca, seja ao atender 
o telefone, ao enviar e-mails, na atenção 
dada às pessoas que têm relacionamento 
com a STIHL, na forma como recebemos 
na Empresa ou em como nos portamos em 
reuniões e eventos. Tudo isso contribui para 
a percepção da marca. Porém, somente 
colaboradores previamente autorizados 
podem dar entrevistas e/ou prestar esclare-
cimentos a qualquer tipo de mídia em nome 
da STIHL. O relacionamento com a impren-
sa ou meios de comunicação deve ser feito 
pelos profissionais da área de Marketing e 
Comunicação. 

As entrevistas (verbais ou escritas), decla-
rações, comunicações ou qualquer forma 
de prestação direta ou indireta de infor-
mação poderão ser concedidas somente 
pelos colaboradores da STIHL previamente 
autorizados pela Diretoria. O conteúdo a 
ser divulgado deve ser revisado e aprovado 
pela STIHL antes da disponibilização das 
informações ao agente de mídia, de forma 
a assegurar a solidez das informações 
passadas. 

Nossos representantes, quando autorizados a 
se manifestarem em nome da STIHL, podem 
expressar única e exclusivamente o ponto de 
vista institucional da Empresa. Quando estive-
rem falando a órgãos da imprensa em nome da 
STIHL, não devem fornecer opiniões pessoais 
sobre os assuntos tratados.

25.1 MARKETING 

O contato com mídias externas deve ser orien-
tado pelas áreas de Comunicação de Marke-
ting da STIHL, de modo a garantir a integridade 
das informações a serem transmitidas.

Toda informação e todo fato e evento, como 
artigos, anúncios, catálogos, folhetos, encartes, 
filmes publicitários ou ação mercadológica, 
deverão atender aos princípios e padrões esta-
belecidos, e não devem, sob qualquer hipótese, 
levar informações difamatórias, discriminatórias, 
falsas e/ou incorretas ou que possam afetar a 
imagem da STIHL.

A representação em eventos externos em 
que o nome da STIHL esteja de alguma forma 
associado deverá ser precedida de autorização 
prévia da Diretoria.

As apresentações institucionais da STIHL de-
vem seguir o padrão estabelecido pela própria 
Empresa.

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS
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      RESPOSTA
 
A STIHL apoia e incentiva a realização 
de confraternizações entre os colabo-
radores das equipes, visto que essa 
prática ajuda na integração das pes-
soas. É importante lembrar que todos 
os colaboradores são responsáveis 
pela manutenção da boa imagem e 
reputação da STIHL, de modo que, na 
condição de representantes da STIHL, 
mesmo que fora da Empresa, o consu-
mo de bebidas alcoólicas deve ocorrer 
com moderação, além do atendimento 
à legislação vigente. Embora a Empre-
sa respeite que seus colaboradores 
utilizem o seu tempo livre da forma 
como for desejado, lembramos apenas 
que associações da marca a comporta-
mentos inadequados para a boa 
convivência em sociedade não 
são desejáveis.

      EXEMPLO PRÁTICO 

Toda sexta-feira, após o expediente 
de trabalho, o pessoal da equipe sai 
para fazer um happy hour. Como 
sempre vamos direto do trabalho, é 
comum estarmos ainda com o unifor-
me ou com camisetas que contenham 
o nome da STIHL. 
Tem algum problema?

RELAÇÕES COM PÚBLICOS EXTERNOS

• Falar sobre as atividades internas e 
 sigilosas da STIHL com pessoas 
 externas à organização e/ou em 
 locais fora da Empresa;

• Utilizar e publicar imagens que as-
 sociem a STIHL a qualquer tipo de 
 posição pessoal, seja ela de cunho 
 político, religioso, sindical, 
 discriminatório ou qualquer outro;

• Fazer a troca, o resgate, 
 o armazenamento ou a utilização de 
 conteúdo obsceno, pornográfico, 
 violento, discriminatório, racista e/ou
 difamatório que desrespeite qualquer 
 indivíduo ou entidade e contrário às 
 políticas e aos interesses da STIHL.

?
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BUSCANDO ORIENTAÇÃO E REPORTANDO UM PROBLEMA

A STIHL não retaliará e/ou discriminará 
de qualquer forma os colaboradores por 
comunicarem questões de natureza ética. 
Portanto, colaboradores que acreditam 
terem sido expostos à retaliação após 
abordarem questões de natureza ética 
também devem relatar o problema.

A realização de um relato é um ato que 
exige responsabilidade. Nesse contexto, 
serão consideradas atitudes de violação 
ao Código e atitudes antiéticas:
➢ 
• A omissão diante do conhecimento de 
 possíveis violações por colaboradores, 
 clientes, fornecedores ou parceiros;
➢ 
• O relato de situações irreais com o 
 objetivo de prejudicar outras pessoas 
 ou empresas por interesses pessoais.

Em caso de dúvidas ou caso venha a sofrer 
ou presenciar uma ação que fira os princí-
pios defendidos por este Código, o colabo-
rador deve buscar orientação ou denunciar 
o problema para a sua Liderança. Caso a 
Liderança seja o executor das ações em 
desacordo com o Código ou o denunciante 
não se sinta confortável em levar a situa-
ção até sua Liderança, por qualquer mo-
tivo, o registro da ocorrência poderá ser 
realizado ao Comitê de Ética da STIHL, no 
e-mail comitedeetica@stihl.com.br ou por 
meio do Canal de Ética STIHL, pelos meios 
abaixo indicados:

Telefone: 
0800 721 1425 
E-mail: 
canaldeeticastihl@ethicspeakup.com  
Site: 
https://ethicspeakup.com.br/canaldeeticastihl

Contatos realizados pelo Canal de Ética 
STIHL são coletados e tratados por uma 
empresa terceirizada e totalmente indepen-
dente, e os relatos poderão ser realizados 
anonimamente.

A STIHL, por meio deste Código, firma seu 
compromisso com a ética, com o respeito 
aos colaboradores, com a transparência, 
a seriedade e o rigor na investigação das 
ocorrências reportadas, além da confiden-
cialidade dos denunciantes e garantia de 
não retaliação a eles. 

Medidas disciplinares têm por objetivo 
restabelecer ou responsabilizar condutas 
e comportamentos em desacordo com 
aqueles estipulados nas normas internas e 
nas determinações legais. A definição sobre 
o tipo de medida disciplinar a ser aplicada 
dependerá da gravidade da violação, 
da reincidência, bem como de outras 
circunstâncias relevantes, podendo incluir, 
mas não se restringindo a:
➢ 
• Advertência verbal ou por escrito
• Suspensão
• Demissão com ou sem justa causa
• Responsabilização administrativa, 
  cível e/ou penal
• Cobrança pelos danos causados

A aplicação de penalidades é de 
responsabilidade da Liderança e deve 
ser feita assim que se confirme o 
descumprimento. O descumprimento por 
parte do colaborador infrator deve estar 
comprovado e toda e qualquer medida deve 
possuir embasamento fático e jurídico. 
A Liderança será responsabilizada por uma 
aplicação de penalidade indevida ou sem 
comprovação.  

Em caso de dúvidas, a Liderança deverá discutir 
o assunto com o Departamento Jurídico e 
o de Recursos Humanos, podendo haver o 
envolvimento da Diretoria, quando solicitado. 

26
Medidas 
disciplinares   
ƒ 

      EXEMPLO PRÁTICO 

Um colaborador vem se apresentando 
ao trabalho com atrasos no início 
da jornada. Questionado por sua 
Liderança, que pretende auxiliar na 
solução do problema, o colaborador 
não apresenta qualquer justificativa.  
Essa conduta é passível de medida 
disciplinar?

      RESPOSTA
 
Sim. Considerando que a Liderança 
imediata questionou o empregado e 
este não tinha uma explicação, essa 
conduta é um descumprimento do 
contrato de trabalho.

?

!
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Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta STIHL e que estou ciente do seu teor, o 
qual será aplicado no exercício das minhas funções, e que estarei sujeito a responsabilidades 
administrativas, cíveis, trabalhistas e criminais cabíveis advindas do seu descumprimento. 

Ademais, pelo presente Termo, DECLARO:

Trabalhar ou deter, direta ou indiretamente (ex.: por meio de cônjuge ou parente), participações 
e/ou interesses de qualquer natureza em outras empresas, como atividade adicional ao Contrato 
de Trabalho mantido com a STIHL

(   ) NÃO 
(   ) SIM

Em caso afirmativo, favor preencher o ANEXO I contido neste Código de Ética e Conduta.

DECLARO ainda:

Manter relacionamento afetivo ou deter grau de parentesco (pais, filhos, irmãos, sobrinho, tio 
e/ou avós) com pessoa que possui cargo ou função dentro da STIHL

(   ) NÃO 
(   ) SIM

Em caso afirmativo, favor informar:

Nome Completo:

Cargo:

Data:                                                                             Assinatura:

TERMO DE RECEBIMENTO E CONHECIMENTO DO 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA STIHL E 
DECLARAÇÃO SOBRE CONFLITO DE INTERESSES
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anexos

Eu, _____________________________________________                                                                                                            ,

inscrito no CPF sob o nº__________________                                                        _, com registro funcional de 

nº ________________        (“FUNCIONÁRIO”);

CONSIDERANDO QUE:
o FUNCIONÁRIO e a STIHL mantém Contrato de Trabalho; e em paralelo às atividades 
desempenhadas em decorrência do Contrato de Trabalho o FUNCIONÁRIO é sócio, direta ou 
indiretamente, e/ou trabalha com a seguinte atividade:

Nome da Empresa: _____________________________________________---------------------------------------------------(“empresa”)

CNPJ: ___________________________________________________________

Atividade Principal: ________________________________________________

Ramo de Atuação: _________________________________________________

Data em que iniciou essa atividade:             /             /

O FUNCIONÁRIO declara que:
Foi admitido para trabalhar para a STIHL, para desempenhar a função de _____
________________________
                                                                                                                                                                  , 
ciente do seu dever de cumprir todas as atividades relacionadas à referida função, bem como executar 
todos os serviços compatíveis com o cargo, segundo os critérios e normas internas da STIHL;

Conhece o Código de Ética e Conduta STIHL, comprometendo-se a atender a todos os requisitos e 
padrões de conduta nele previstos;

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
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anexos

sobre bens intelectuais que tenha criado ou que venha a criar ou desenvolver, individualmente ou em 
equipe a serviço do EMPREGADOR, dentro ou fora das instalações do EMPREGADOR, durante 
ou fora do horário de trabalho, desde que tais bens sejam decorrentes de atividade inventiva ou de 
pesquisa objeto do Contrato de Trabalho ou, ainda, decorrentes da natureza dos serviços para os quais o 
FUNCIONÁRIO foi contratado, é cedida de forma permanente, irrevogável e irretratável à STIHL, sendo 
certo que tal atividade inventiva ou de pesquisa já se encontra devidamente remunerada pelo salário 
ajustado, constituindo-se violação qualquer uso não autorizado; 

Obriga-se a manter sigilo, guardando a necessária confidencialidade de todas as informações, sejam 
sobre aspectos comerciais, operacionais e ou financeiros da STIHL, não divulgando tais informações, 
a qualquer título que seja, a outrem, salvo se previamente autorizado, permanecendo essa obrigação 
vigente pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do Contrato de Trabalho;

Na hipótese de não atendimento das disposições previstas neste instrumento, bem como em caso de 
falsidade de qualquer das declarações aqui realizadas, o FUNCIONÁRIO estará sujeito às medidas 
disciplinares, observada a legislação vigente;

Em caso de quaisquer dúvidas, compromete-se a procurar a Liderança ou outras pessoas do 
EMPREGADOR, de modo a saná-las antes de adentrar a uma situação que configure conflito de 
interesses.

São Leopoldo, _________________         de ________                        _          .

__________________________________
  FUNCIONÁRIO

Possui acesso a diversas informações de caráter confidencial da STIHL, comprometendo-se a utilizá-las 
tão somente para o exercício das atividades decorrentes do Contrato de Trabalho e a não transferi-las 
para quaisquer terceiros, tampouco a colegas de trabalho;

Enquanto encontrar-se dentro do seu turno de trabalho definido no seu Contrato de Trabalho ou em 
horário extraordinário de trabalho, dentro ou fora da sede da STIHL, observado o regime de banco de 
horas, trabalhará exclusivamente para a STIHL, não podendo realizar qualquer atividade que não seja 
relacionada às suas atribuições oriundas da relação empregatícia que mantém com a STIHL, respeitados 
horários de almoço e de descanso, em conformidade com a legislação vigente;

Executa atividade adicional, em horários distintos aos daqueles do Contrato de Trabalho, para a empresa, 
sendo essa uma atividade totalmente desvinculada ao Contrato de Trabalho e às atividades que executa 
na STIHL;

A empresa jamais executou, direta ou indiretamente, qualquer serviço ou fornecimento para a STIHL;

Como colaborador da STIHL, é vedado contratar ou manter qualquer relacionamento comercial com 
a STIHL. Da mesma forma, se compromete a não participar de qualquer processo de concorrência 
da STIHL, não apresentar propostas técnicas ou comerciais, as quais devem ser prospectadas e/ou 
angariadas diretamente pelo departamento responsável na STIHL;

Qualquer trabalho realizado para a STIHL será presumido como tendo sido realizado em decorrência 
das atividades oriundas do Contrato de Trabalho, tenham elas sido executadas dentro ou fora da 
STIHL, dentro ou fora do turno de trabalho, não fazendo o FUNCIONÁRIO jus a qualquer espécie de 
remuneração adicional a título de prestação de serviços; 

Não poderá, sob nenhuma hipótese, utilizar informações obtidas dentro da STIHL para auxiliar a empresa 
em suas atividades, sejam projetos, indicadores, dados, relatórios, desenhos, croquis, informações sobre 
produtos, moldes, ferramentas, dentre outras, devendo conduzir as suas atividades na empresa de forma 
totalmente independente e desvinculada;

As atividades executadas na empresa não prejudicarão a qualidade e eficiência daquelas executadas 
para o EMPREGADOR;

Não existe conflito de interesses. Na hipótese de o FUNCIONÁRIO se deparar com uma situação 
de conflito de interesses, conforme explicado no Código de Ética e Conduta, o FUNCIONÁRIO 
compromete-se a não aceitá-lo como cliente ou parceiro, bem como a informar à STIHL sobre a 
ocorrência dessa situação;

Em decorrência do Contrato de Trabalho, a titularidade de quaisquer direitos de propriedade intelectual 



62 63



STIHL Ferramentas 
Motorizadas Ltda.
Av. São Borja, 3000
Distrito Industrial
CEP 93032-524
São Leopoldo
RS - Brasil

WWW.STIHL.COM.BR

http://www.stihl.com.bR

