
Desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos e serviços de conectividade para a indústria automotiva e 
mercado em geral.

Garantir a satisfação de nossos clientes por meio do atendimento aos requisitos aplicáveis e pela melhoria contínua dos 
processos e produtos. Proteção ao meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, gestão sustentável de recursos 
naturais, redução de resíduos e outros compromissos  específicos da organização, assim como, o cumprimento da 
legislação e de outros requisitos aplicáveis provenientes de parte interessadas, relativos a qualidade, meio ambiente, 
segurança e saúde no trabalho.

Olhar para o futuro, identificar tendências e antecipar soluções tecnológicas inovadoras aos nossos clientes do setor 
automotivo, oferecendo uma experiência de usuário única que proporcione conectividade, mobilidade, conveniência, 
qualidade de vida, informação e liberdade de escolha. 

Tornar-se o principal player mundial de inovação tecnológica e inteligência artificial voltada à comunicação, à informação 
e ao entretenimento para o setor automotivo.

Pioneirismo, lealdade, garra e compromisso com o resultado.
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POLÍTICA DE
ÉTICA E CONDUTA

A LogiGo busca com seus colaboradores, fornecedores e contratados uma relação sólida por meio de condutas 
sustentáveis, éticas e transparentes. 

Os princípios para essa relação consideram:

Adoção de conduta ética, integral, leal e irrepreensível, abstendo-se de praticar qualquer forma de corrupção, suborno ou 
práticas antiéticas nas relações comerciais e com órgão públicos, que impliquem a concessão de vantagens, gratificações, 
comissões e/ou incentivos indevidos com finalidade de influenciar, conduta, negócios ou decisões. 

Proibição do conflito de interesses em todas as nossas relações técnicas e comerciais em todas esferas públicas e/ou 
privadas. 

Conformidade com as normas jurídicas em vigor. 

Aprimoramento e atualização permanente de seus fornecedores, visando à eficiência e qualidade dos produtos e serviços. 

Comprometimento com o desenvolvimento econômico, social e ambiental pautado nos padrões exigidos de saúde e 
segurança do trabalho. 

Apoio à erradicação do trabalho, escravo ou forçado e incentivo à força de trabalho diversificada, garantindo um ambiente 
livre de discriminação, assédio ou qualquer forma abuso. 

Respeito às comunidades locais. 

Proteção quanto as denúncias recebidas e quaisquer formas de retaliação pertinentes. 

Manutenção de sigilo nas informações empresariais, comerciais e financeiras relativas à LOGIGO e aos seus parceiros. 

Adoção de práticas contra o Trabalho Infantil e o pleno atendimento as legislações aplicáveis aos jovens trabalhadores. 

Adoção de Políticas Adequadas com a legislação em vigor referente à Salários, benefícios, Jornada de Trabalho. 

Proibição de quaisquer práticas de Escravidão Moderna (escravidão, servidão e trabalho forçado ou compulsório e tráfico de 
pessoas). 

Aprimoramento e atualização permanente de suas práticas de Recrutamento Ético  

Apoio constante a práticas e condutas que permitam a Liberdade de Associação e Negociação coletiva; Não discriminação e 
Assédio; Direitos da Mulher; Diversidade, Equidade e Inclusão; Direito das Minorias e dos povos indígenas; Direitos à terra, 
floresta, água e despejo compulsório; Uso de forças de segurança privada ou pública. 



POLÍTICA DE
ÉTICA E CONDUTA

Apoio à erradicação do trabalho, escravo ou forçado e incentivo à força de trabalho diversificada, garantindo um ambiente 
livre de discriminação, assédio ou qualquer forma abuso. 

Respeito e atendimento as Práticas de Segurança Ocupacional, inclusive em relação à: Segurança das Máquinas; Gestão de 
Incidentes e Acidentes; Ergonomia nos locais de Trabalho aplicáveis; Correto Manuseio de Produtos Químicos e/ou 
Substâncias Biológicas; Devida Proteção contra Incêndios. 

Constante Monitoramento e Combate à Peças Falsificadas bem como as Práticas para Controle adequados de Exportação e 
Sansões Econômicas. 

Plena adequação a Segurança das Máquinas bem como ao Uso Correto e Adequado de EPI´s (Equipamentos de Proteção 
Individual). 

Adoção de práticas e Políticas contra a Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Apoio constante a práticas e condutas do melhor desempenho e Eficiência Energética, utilização de Energia Renovável e de 
processos que gerem a Descarbonizarão. 

Adoção das melhores práticas em relação à Qualidade, Consumo e Gestão da Água. 

Adoção das melhores práticas em relação à Qualidade do Ar 

Constante Monitoramento e atendimento a Gestão Química Responsável. 

Estabelecimento de Gestão Sustentável de Recursos. 

Adoção de práticas para Redução de Resíduos, Reutilização e Reciclagem. 

Pleno atendimento, respeito e adequação ao Bem Estar Animal, Biodiversidade, Uso da Terra e políticas de combate ao 
Desmatamento.  

Práticas de atendimento e manutenção da Qualidade do Solo 

Adoção das melhores práticas em relação à Emissões de Ruídos. 

Adoção e cobrança sobre Responsabilidade Financeira (com dados precisos). 

Práticas de Concorrência Justa e Antitruste em todos os aspectos. 

Procedimentos, Garantias e Proteção em frente a Propriedade Intelectual
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Denúncias (podem ser anônimas) pelo e-mail:
ouvidoria@logigo.com


