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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Tenho o prazer de confirmar que a Quabitrol Válvulas e Acessórios Ltda. 

reafirma seu apoio aos Dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas sobre 

Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate á Corrupção. 

Nessa Comunicação de progresso anual, descrevemos nossas ações para 

melhorar continuamente a integração do Pacto Global e seus princípios em 

nossa estratégia de negócios, cultura e operações diárias. 

Também nos comprometemos a compartilhar tais informações com nossas 

partes interessadas usando nossos principais canais de comunicação. 

Atenciosamente: 

 

Clóvis Luiz  Borela 

Diretor Presidente 
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HISTÓRICO QUABITROL 

A Quabitrol Válvulas e Acessórios Ltda. foi  fundada no mês de junho do ano 2.000, 

focando sua produção em válvulas de alívio de pressão para transformadores.  

 

 

 

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira e IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Recebeu a 

certificação ISO em 2012 e em 2018 foi certificada na ISO 9001 – 2015. Durante esse período, a 

Quabitrol tem investido em tecnologia e capacitação para os seus funcionários, tornando-se 

referência em qualidade, preços e atendimento, sempre buscando a satisfação dos seus 

clientes e partes interessadas. 
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 Ao longo desses 18 anos, a linha de produtos foi se 

diversificando, e hoje é líder no mercado em seu 

segmento. Os produtos fabricados pela Quabitrol 

são  certificados  e  recebem selos  de  qualidade  da 

 



                                  

Missão da empresa 

Nossa missão é satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e gerar valores na  

proteção do meio ambiente, Direitos Humanos e combate sistemático á corrupção.  

Visão 

                                      Ser líder no mercado de acessórios para transformadores,   

                                                   melhorando continuamente nossos  produtos e serviços. 

                                                             

Valores 

Ética :  Orientar todos os trabalhadores sobre as normas, procedimentos e valores éticos, 

preservando sua imagem perante os clientes , fornecedores e partes interessadas. 

Respeito: Promover e manter um clima de respeito entre funcionários, empresa, fornecedores 

e clientes, baseada em uma conduta ética e profissional.  

Responsabilidade:  Ter uma conduta responsável em todos os negócios realizados pela 

empresa, baseada nos dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas, sobre Direitos 

Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate á corrupção. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÕES 

DIREITOS HUMANOS:                                                    

A Quabitrol mantém instalações limpas, seguras, adequadas e higiênicas para todos os seus 

funcionários e os protegem contra qualquer tipo de assédio no local de trabalho, seja físico, 

verbal, sexual ou psicológico , abusos e ameaças. 
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Todas as máquinas e equipamentos são protegidos contra acidentes no caso de quebras ou 
imprevistos, e ações são tomadas por uma equipe treinada, para a preservação  da vida e da 
saúde de todos os trabalhadores. Os funcionários são treinados e realizam atividades de 
interação para  melhora ou manutenção do bom ambiente no trabalho. São realizadas 
pesquisas mensais do grau de satisfação e tomadas medidas quando o índice não é 
alcançado. A Quabitrol treina e capacita os seus funcionários periodicamente, tendo superado 
todos os anos, a meta estipulada. Mantém um trabalho em parceria com a prefeitura da 
cidade de Coroados, chamado Médico da Família, com atendimentos                                                                                                     
realizados nas dependências da Quabitrol, atendendo os  
os moradores do bairro da periferia. 
 

 

Trabalho 

A Quabitrol Válvulas e Acessórios não participa de forma alguma de trabalho infantil, escravo 

ou forçado. Todos os seus funcionários são devidamente registrados, com salários 

adequados e normas de acordo com a convenção da categoria.  

As contratações são realizadas usando os requisitos de: competência, treinamento, 

experiência e habilidades, conforme Instruções de Trabalho do Departamento de Recursos 

Humanos,  gerenciado pelo SGQ. As contratações são de acordo com a Convenção Coletiva 

da Categoria, obedecendo a critérios salariais mínimos estipulados. 
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Meio Ambiente 

A Quabitrol Válvulas e Acessórios adotou uma área verde, com a plantação de 170 mudas de 

árvores do nosso bioma, chamado:  Projeto  Sustentabilidade e em parceria com a prefeitura 

da cidade de Coroados adotou uma área com a plantação de 1.700 mudas em processo de  

frutificação e florescimento. 

Para evitar e prevenir acidentes que afetam o meio ambiente foi  treinada uma equipe 

FMEA, e adquirido equipamentos para emergência de danos ambientais e ou que afetem a 

saúde dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

Foi abolido o uso de todo e qualquer produto químico ou outras substâncias que possam 

afetar a saúde e provocar danos ambientais nos processos da empresa. 

A sucata gerada pelo processo produtivo que corresponde a 64% da matéria prima é 

totalmente reciclada  por empresas especializadas e retorna em forma de barras ou chapas, 

prontas para o uso no processo de fabricação. 

 

 

 

 

 

As embalagens são feitas com material reciclado, aproveitando sobras de madeiras que 

normalmente iam para a sucata. 
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ANTICORRUPÇÃO 

Os funcionários da Quabitrol  são treinados para atuarem de forma ética e com retidão  em 

todos os processos, respeitando o Código de Ética e a missão da empresa que é o combate 

sistemático á corrupção. Todos os funcionários deverão se abster dos seguintes atos: 

Solicitar, provocar, sugerir, exigir ou receber direta ou indiretamente, vantagem indevida de 

fornecedores, pessoas interessadas ou terceiros. 

Receber qualquer vantagem ou favores de fornecedores ou clientes internos ou externos. 

Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoal interfiram no desempenho de suas atribuições. 

Os funcionários da Quabitrol deverão agir com transparência,  comunicando junto á Diretoria,  

qualquer ato ou ação que comprometa a visão e missão da empresa, respeitando seu Código 

de Ética. 

 

 

 

 

 

 

A Quabitrol Promove e mantem um clima de respeito entre funcionários, empresa, 

fornecedores e clientes, baseada em uma conduta ética e profissional.  
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DEMOGRAFIA DOS FUNCIONÁRIOS DA QUABITROL 

Total  de funcionários:  13 

Perfil dos Colaboradores 

Faixa Etária            

18 a 29 anos e 11 

meses                  

05 

    Faixa Etária            

30 a 39 anos e                  

11 meses         

               03                                                                                                          

F    Faixa Etária               

40 a 49 anos e                  

11 meses         

          02                                                                                                         

         Faixa Etária               

50 a 59 anos e                  

11 meses         

          01                                                                                                        

         Faixa Etária         

Acima de 60 anos    

                                                         

O2                                                                                                                                                                    

             

              Total de funcionários      

                           13                                

 

      Gênero Feminino    

                04           

 

        Gênero Masculino    

                09           

      Índice de doenças 

ocupacionais, ferimentos e   

absenteísmo    

                      00      

                                                      

 

   Funcionários com curso 

superior 

                  03 

 

Índice de analfabetismo 

 

00 

 

        

A Quabitrol usa em 90% das peças fabricadas,  a matéria prima Latão CLA Meio duro . De toda 

matéria prima usada, 64% se transforma em sucata. Dessa sucata, 100% são recicláveis   e o 

reaproveitamento é realizado pela empresa: Termomecânica São Paulo S.A  , localizada na 

cidade de São Bernardo do Campo SP, que transforma a sucata em barras de latão. As barras 

de latão são entregues conforme a necessidade da Quabitrol com a qualidade exigida pelo 

Sistema de Gestão da Qualidade.                                                                                                                                                                                                                        
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