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Você Conhece o 
CÓDIGO DE ÉTICA 
da CM COMANDOS?
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O objetivo principal deste código de Ética é descrever claramente
os princípios Éticos de conduta à serem seguidos pelos
colaboradores, estagiários, jovens aprendizes e, no que couber
fornecedores, clientes e prestadores de serviços da CM
Comandos Lineares, a fim de manter nossa imagem e reputação

perante a todos que de alguma forma participam de nossa
empresa.
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Comissão de Ética

A comissão de Ética da CM Comandos Lineares é composta por
coordenador(a) do RH, coordenador(a) da qualidade,
supervisor(a) de produção e o(a) vice-presidente da CIPA.

Esta comissão se reúne sempre que houver algum tipo de
denúncia interna ou externa. A denúncia pode ser realizada por
telefone (011) 5696-5041/ (011 ) 97320-3339 (Número Fixo e
WhatsApp do RH), por e-mail: integridade@cmcomandos .com.br,
ou através da Caixa de Ética, podendo ser anônima ou não .
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Respeito

Devemos respeitar todos os nossos colaboradores, clientes e
fornecedores, reconhecendo diferenças individuais e culturais.
Devemos nos comunicar com sinceridade e respeito, evitando

qualquer ato de aspereza ou tratamento desumano, ouvindo a
cada um independente de seu nível social, hierárquico ou
financeiro.

É terminantemente proibido qualquer tipo de discriminação nas
dependências da empresa, seja racial, social, orientação

sexual, deficiência, gravidez, religião, filiação política,
sindicância ou estado civil.
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Existe um acordo de confidencialidade e privacidade, relativo a
Ética firmado entre a empresa e o colaborador, o qual deve ser
assinado por ambas as partes. Este acordo é firmado no
momento da admissão docolaborador.

Confidencialidade e Privacidade 

CONFIDENCIAL

Não será admitido nenhum tipo de assédio ou violência dentro
da CM, seja sexual, verbal ou física em qualquer nível
hierárquico.

Caso ocorram denúncias referentes as citações dos itens
acima as mesmas serão apuradas pela Comissão de Ética e

serão aplicadas as sanções cabíveis, podendo variar desde
advertências escritas até desligamento, dependendo do caso
apresentado.
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É proibido fazer uso dos recursos da CM Comandos para fins
particulares ou de terceiros e que não estejam relacionados
com as atividades desenvolvidas na empresa.

É proibido quebrar sigilo de informações confidenciais da CM

Comandos, de seus fornecedores e clientes e utilizá -las em
benefício próprio.

Alterar quaisquer documentos internos ou dados e utilizar os
mesmos indevidamente ou sem autorização de seu superior.

É terminantemente proibido utilizar-se de cargos na CM
Comandos, para receber benefícios ou vantagens para si ou
para terceiros.

Não será permitido que colaboradores da CM recebam

presentes de valores expressivos (Ex. carros, joias, outros),
favores ou vantagens de qualquer espécie de fornecedores ou
clientes.

Benefícios e Vantagens
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Na CM Comandos não existe nenhum tipo de trabalho forçado e
nem trabalho infantil em nenhum nível hierárquico, ou seja,
respeita-se a idade mínima para o trabalho, conforme a lei.
Respeitamos a qualidade de vida de nossos profissionais e
prezamos pela Segurança e Saúde do Trabalho, proporcionando

um bom ambiente organizacional.

Forma de Trabalho
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A CM Comandos respeita a
diversidade cultural e as diversidades
individuais das pessoas, em suas
manifestações de etnia, gênero,
idade, condição física, religião,

formação profissional, condição
econômica, opinião política e
orientação sexual.

A empresa compromete -se a fornecer

um ambiente de trabalho não
discriminatório e proíbe qualquer
forma de discriminação ou assédio.

Defendemos a oportunidade de forma

meritocrática para todos,
assegurando que cada um
desenvolva seus melhores talentos
dentro de suas características
pessoais.
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Respeito à diversidade e às diferenças individuais
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Canais de Divulgação

A divulgação deste código é realizada no momento da
integração, quando uma copia do mesmo é distribuída aos novos
colaboradores e quando houver revisão do mesmo, o Código de
Ética anterior dever ser descartado e distribuída a nova revisão

a todos os colaboradores da empresa.

Quanto aos nossos fornecedores e clientes, podem acessar a
este código através do site da CM Comandos Lineares.
www.cmcomandos.com.br
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