
 

POLITICA TRABALHISTA 
 

OBJETIVO:  
Reconhecer que os nossos colaboradores são 
fundamentais para o fortalecimento e o 
crescimento da empresa. Sem o envolvimento 
de cada um, é impossível alcançar o sucesso.  
Este documento apresenta as diretrizes e a 
base para uma gestão clara, consciente e justa 
para todos os trabalhadores, sempre 
respeitando a ética, a liberdade e o ambiente 
de trabalho.  

 
APLICAÇÃO  
Essa Política se aplica á Quabitrol Válvulas e 
Acessórios Ltda. 

  
PRINCÍPIOS  
Os princípios apresentados nessa política tem 
por objetivo estabelecer de forma clara, os 
direitos e responsabilidades dos colaboradores, 
liberdade de associação e negociação coletiva, 



eliminação do trabalho escravo e infantil, 
discriminação no emprego, saúde e segurança, 
jornada de trabalho na forma da lei e 
remuneração justa.  
 
ATUAÇÃO  
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO: 

  
A Quabitrol Válvulas e Acessórios Ltda. se 
compromete a garantir aos seus colaboradores  
instalações limpas, seguras, adequadas e 
higiênicas e os proteger contra qualquer tipo de 
assédio no local de trabalho, seja físico, verbal, 
sexual ou psicológico, abusos e ameaças.  
 
Reduzir os riscos á segurança e saúde das 
pessoas, através da prevenção, treinamentos, 
conscientização, sempre na busca da Melhoria 
Contínua em seus processos e serviços. 
Expandir essa preocupação com todas as 
pessoas que trabalham dentro ou fora das suas 
obrigações contratuais, como prestadores de 
serviços, fornecedores, terceiros ou Partes 
Interessadas. Os acidentes e incidentes 
decorrentes das atividades devem ser 
analisados, investigados e abertos planos de 
ações para evitar ou minimizar sua repetição.  



REMUNERAÇÃO:  
Garantir remuneração justa e atrair novos 
talentos são aspectos relevantes nas relações 
e na confiança que os colaboradores 
depositam no nome Quabitrol Válvulas e 
Acessórios Ltda.  

 
RELAÇÕES TRABALHISTAS  
Todos os colaboradores são regidos pela CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) e são 
livres para participarem de qualquer associação 
ou organização tendo pleno reconhecimento 
efetivo do direito á negociações coletivas.  
 
ADOÇÃO POR PARTE DE FORNECEDORES, 
PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARTES 
INTERESSADAS AOS PRINCÍPIOS 
TRABALHISTAS: 
  
A Quabitrol Válvulas e Acessórios Ltda, prioriza 
estabelecer relações comerciais com todos os 
seus fornecedores, prestadores de serviços e 
parceiros, no que diz respeito ao cumprimento 
do que está inserido nesta Política Trabalhista.  
Todas as condutas adversas no que diz 
respeito ao inserido nessa Política estão 
sumariamente rejeitadas segundo o Código de 
Ética da Quabitrol Válvulas e Acessórios Ltda.  


