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UMA MENSAGEM DO NOSSO PRESIDENTE E DIRETOR EXECUTIVO 

No centro da nossa empresa está o nosso compromisso com práticas e comportamentos éticos. 
Nossa reputação é a soma das ações de nossos funcionários em cada uma de nossas unidades 
de negócios, e como essas ações são medidas de acordo com nossos valores e com este Código 
de Conduta. Essa premissa simples é a base sobre a qual construímos e mantemos a confiança 
de todas as nossas partes interessadas. 
 
Nosso Código de Conduta descreve um modelo para os altos padrões éticos e o compromisso 
com a integridade que esperamos de todos em nossa empresa. Compreender este Código de 
Conduta e incorporar seus componentes à sua tomada de decisão ajudará a manter a confiança 
vital que estabelecemos com nossos clientes, fornecedores, acionistas e com nossos colegas de 
trabalho. 
 
Quero agradecer a cada um de vocês por ler atentamente e aplicar ativamente nosso Código de 
Conduta às suas atividades diárias. Agradeço seu compromisso com nossa cultura de confiança 
e respeito mútuo ao interagir com seus colegas, clientes e todas as partes interessadas que 
permitem que você faça seu melhor trabalho!  
 
Atenciosamente, 

 

 

Presidente e diretor executivo 
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NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICAS DE CONFORMIDADE 
EMPRESARIAIS 

Visão geral do Código de Ética 

A INDICOR, LLC e cada uma de suas unidades de negócios (coletivamente, “INDICOR”) dedicam-
se a desenvolver, fabricar e vender apenas soluções e produtos seguros e de alta qualidade. 
Temos o compromisso de conduzir nossas operações em todo o mundo de acordo com padrões 
exemplares de integridade nos negócios.  

Para isso, espera-se que todos os funcionários da INDICOR conduzam os negócios da empresa 
de acordo com altos padrões de honestidade e integridade. Então, o que isso significa para 
você? 

• Ler este Código de Conduta (“Código”) na íntegra 

• Fornecer divulgação completa e honesta em quaisquer relatórios protocolados pela 
INDICOR 

• Seguir o espírito e a letra da lei em todos os aspectos do nosso negócio 

• Denunciar imediatamente quaisquer violações deste Código 

• Cooperar plenamente durante todas as investigações internas e externas  

Este Código atuará como uma diretriz destinada a auxiliar todos os nossos Funcionários a agir e 
tomar decisões em nome da INDICOR de acordo com esses padrões. É claro que nenhuma 
diretriz pode incluir tudo e a responsabilidade por agir de acordo com o espírito deste Código 
cabe a você.  

Denúncia de violações ou preocupações 

Cada um de nós tem o dever de denunciar qualquer conduta ou comportamento inadequado, 
antiético ou ilegal que viole este Código, a lei ou outras políticas da INDICOR. Se tiver 
conhecimento ou suspeitar de uma violação, você deve denunciar ao seu supervisor ou ao 
diretor de conformidade. 

Não há substituto para integridade pessoal e bom senso.  

Se você se deparar com uma decisão difícil, considere se você ficaria confortável, caso sua 

decisão se tornasse de conhecimento público. Se você acha que sua decisão pode parecer 

imprópria do ponto de vista legal ou ético, está em dúvida sobre o melhor curso de ação a tomar 

ou tem dúvidas sobre a aplicabilidade deste Código, você é incentivado a falar com seu 

supervisor ou com o diretor de conformidade. 
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Se não se sentir à vontade para denunciar ao seu 
supervisor por qualquer motivo, você pode entrar 
em contato anonimamente com a Linha de ética e 
conformidade da INDICOR a qualquer momento.  

Quaisquer preocupações sobre contabilidade, 
controles contábeis internos e questões de 
auditoria também podem ser relatadas ao seu 
supervisor ou ao diretor de conformidade. Essas 
preocupações serão, então, relatadas ao Conselho 
de Administração da INDICOR, tratadas de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelo 
Conselho.  

Sem retaliação 

Todos devem se sentir à vontade ao denunciar 
possíveis violações. Portanto, a INDICOR não 
retaliará nem tolerará qualquer assédio ou 
retaliação contra qualquer pessoa por denunciar, 
de boa-fé, suspeitas de violações de leis, 
regulamentos ou políticas ou procedimentos da 
INDICOR, incluindo este Código, ou por se envolver 
em qualquer atividade protegida por lei.  

Isso significa que a INDICOR não rescindirá, 
rebaixará, transferirá para uma tarefa menos 
desejável ou discriminará você por chamar a atenção para atos suspeitos de serem ilegais, 
antiéticos ou que violem este Código, fornecendo informações relacionadas a uma investigação 
ou por se envolver em qualquer atividade protegida por lei.  

No entanto, a INDICOR reserva-se o direito de punir qualquer pessoa que: (1) faça 
conscientemente uma acusação falsa; (2) forneça conscientemente informações falsas à 
INDICOR; (3) viole este Código, qualquer lei aplicável ou outras políticas ou procedimentos da 
INDICOR ou (4) tenha agido inadequadamente.  

Retaliação significa qualquer ação negativa no emprego tomada contra alguém porque ele fez 
uma denúncia de boa-fé ou vai fazer uma denúncia no futuro ou por se envolver em qualquer 
atividade protegida por lei. 

Fazer uma denúncia de boa-fé não significa ter certeza de que algo antiético está acontecendo 
– significa apenas que você tem um motivo genuíno para acreditar que algo possa estar errado.  

Formas de denunciar violações: 

• Para o seu supervisor 

• Para o diretor de conformidade 

• www.INDICOR.ethicspoint.com 
para denunciar por telefone ou 
e-mail. 

Lembre-se! 

• Você pode relatar pessoalmente, 
por e-mail ou telefone. 

• Suas dúvidas ou preocupações 
podem permanecer confidenciais 
ou anônimas, quando permitido 
por lei.  

• Você não precisa incluir 
nenhuma informação de 
identificação ao fazer uma 
denúncia para a Linha de ética e 
conformidade da INDICOR. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Ações disciplinares 

A INDICOR tomará as medidas disciplinares adequadas contra qualquer funcionário cujas ações 
violem este Código ou as políticas ou procedimentos da Empresa. Ações disciplinares podem 
incluir a rescisão imediata do contrato de trabalho, quando apropriado e permitido por lei. 
Isso se aplica a todos os funcionários, independentemente do cargo. 

 

É importante ter em mente que violações de requisitos legais e regulatórios podem acarretar 
suas próprias penalidades civis e criminais, incluindo multas e prisão. Quando a INDICOR tiver 
sofrido uma perda, ela poderá buscar seus recursos contra os responsáveis. A INDICOR sempre 
cooperará plenamente com as autoridades competentes quando as leis tiverem sido violadas.  

Confidencialidade 

Qualquer relato de preocupações contempladas por este Código será mantido confidencial na 
medida do possível ou permitido por lei.  

No entanto, você deve estar ciente de que há certas situações que podem exigir a divulgação 
de informações confidenciais para chegar a uma resolução. Consulte a seção “Informações 
confidenciais” para obter mais detalhes. 

  

Quais ações podem resultar em disciplina?  

• Qualquer violação deste Código ou de qualquer outra política da INDICOR 

• Solicitar que outras pessoas violem este Código ou qualquer outra política 
da INDICOR 

• Deixar de relatar imediatamente ou tomar medidas para ocultar ou 
encobrir violações conhecidas ou suspeitas 

• Fornecer intencionalmente informações falsas sobre uma violação ou 
possível violação  

• Retaliação contra outro funcionário por denunciar suspeitas de violações 
ou por tomar outras medidas protegidas 

• Violar qualquer lei aplicável ou sujeitar você ou a INDICOR a penalidades 
criminais (multas ou sentenças de prisão) ou sanções civis (prêmios de 
danos ou multas) 
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Diretor de conformidade 

O diretor de conformidade é responsável por administrar a implementação e execução deste 
Código, incluindo:  

• supervisionar a implementação do Código e políticas, práticas e procedimentos 
relacionados;  

• supervisionar a administração e a conformidade com o Código, incluindo a aplicação e a 
garantia de que as medidas disciplinares apropriadas sejam consistentemente aplicadas, 
conforme necessário;  

• conduzir ou supervisionar investigações sobre violações relatadas do Código;  

• coordenar respostas apropriadas à má conduta e tomar medidas para evitar a 
recorrência de qualquer má conduta;  

• coordenar quaisquer programas de treinamento necessários sobre os tópicos cobertos 
pelo Código, e  

• responder a perguntas e fornecer orientação aos funcionários sobre o Código.  

Você pode entrar em contato com o diretor de conformidade pessoalmente, pelo site 
www.INDICOR.ethicspoint.com ou pelo e-mail ethics@indicor.com. Você também pode entrar 
em contato com o diretor de conformidade por telefone. Os números de telefone de 
conformidade estão disponíveis no site www.INDICOR.ethicspoint.com por país. 

Sua responsabilidade e compromisso na administração do Código 

Todos os funcionários da INDICOR devem seguir à risca às normas e espírito deste Código. Isso 
significa cumprir os requisitos legais aplicáveis onde quer que você esteja em todo o mundo. 
Além disso, incentivamos os funcionários a se envolverem em comportamento ético em todos os 
momentos e a discutirem dúvidas ou preocupações com o pessoal apropriado da empresa 
sempre que estiverem em dúvida sobre o melhor curso de ação.  

Os funcionários receberão e confirmarão o recebimento de uma cópia deste Código no momento 
em que ingressarem na INDICOR e, anualmente, confirmarão seu compromisso contínuo com o 
Código.  

As atualizações do Código serão distribuídas aos funcionários, conforme necessário, para refletir 
alterações ou alterações.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

A INDICOR deve equilibrar seus interesses em manter a confidencialidade das informações 
sobre seus negócios com suas responsabilidades de fazer a divulgação pública oportuna, 
completa e precisa de tais informações, bem como com os direitos e obrigações criados pela lei 
aplicável. Isso significa que a INDICOR exige que os funcionários que lidam ou tomam 
conhecimento de informações confidenciais cumpram as seguintes diretrizes e procedimentos.  

Informações a serem protegidas  

O que são informações confidenciais? Todas as informações da empresa (ou informações que 
outros confiaram à INDICOR) que sejam: 

• geralmente não conhecidas pelo público;  

• podem ser úteis para concorrentes se divulgadas, ou 

• sejam prejudiciais para a INDICOR (ou seus clientes ou parceiros de negócios) se 
divulgadas. 

Nosso dever de proteger as informações confiadas a nós 

Temos o dever de manter a confidencialidade de todas as informações confidenciais confiadas 
a nós pela INDICOR, “Empresas Designadas” ou seus clientes, a menos que a divulgação seja 
autorizada ou legalmente obrigatória, e sujeita a todas as leis aplicáveis.  

“Empresas Designadas” significa qualquer empresa com a qual a INDICOR tenha negócios, 
como:  

• acordos contratuais atuais (ou seja, clientes; fornecedores de bens e serviços; 
licenciados e licenciados)  

• possíveis acordos contratuais (incluindo negociação de joint ventures, licitações 
conjuntas etc. ou aquisição/venda de títulos ou ativos)  

Informações “relevantes” 

Precisamos ser particularmente cuidadosos para manter a confidencialidade de qualquer 
informação “relevante”, não pública.  

Informações “relevantes” podem vir na forma de planos de negócios ou outros documentos, 
conversas ou até mesmo através do conhecimento de um comunicado de imprensa iminente. 
Rótulos ou selos são frequentemente usados para indicar que documentos e materiais escritos 
contêm informações confidenciais; no entanto, não confie apenas na ausência ou presença de 
um rótulo ou selo. Você ainda precisa revisar o material e fazer sua própria determinação.  

Acesso restrito 

O acesso a informações relevantes não públicas é restrito ao pessoal da INDICOR apenas com 
base na “necessidade de saber”. Isso significa que todos os esforços razoáveis precisam ser 
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realizados para limitar o número de funcionários da INDICOR cientes das informações e a 
duplicação e circulação de materiais escritos contendo-as.  

Em geral, você deve exercer seu melhor julgamento sobre quais medidas tomar para restringir 
o acesso e, de outra forma, proteger a confidencialidade de informações não públicas. Em caso 
de dúvida, consulte imediatamente seu supervisor ou o diretor jurídico da INDICOR. 

Divulgação de informações não públicas  

Geralmente, a divulgação pública de informações não públicas é de responsabilidade da 
gerência, por isso é importante manter a confidencialidade das informações não públicas, 
independentemente de a divulgação pública ter ocorrido ou de você acreditar que tenha 
ocorrido, exceto quando a divulgação for expressamente autorizada, permitida ou exigida por 
lei.  

Se você for contatado por alguém de fora da INDICOR para discutir informações confidenciais, 
não divulgue nenhuma informação confidencial e encaminhe-a ao funcionário da gerência da 
INDICOR apropriado. Exceto com base na “necessidade de saber”, nenhuma divulgação será 
feita sem a aprovação prévia do diretor jurídico da INDICOR ou outra gerência apropriada.  

Como lidar com informações relevantes e não públicas 

Se você obtiver informações como resultado do serviço para a INDICOR, você deve: 

• não divulgar informações relevantes, não públicas ou outras informações confidenciais a 
ninguém, dentro ou fora da INDICOR (incluindo membros da família), exceto com base 
em uma necessidade estrita de saber e em circunstâncias que tornem razoável acreditar 
que as informações não serão usadas indevidamente ou divulgadas indevidamente por 
quem tiver conhecimento delas; e  

• abster-se de recomendar ou sugerir que qualquer pessoa se envolva em transações de 
títulos de qualquer empresa que possa ser afetada pelas informações relevantes não 
públicas. 
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RELAÇÕES COM CLIENTES, FORNECEDORES E CONCORRENTES 

Nosso sucesso depende da construção de bons relacionamentos com nossos clientes e 
fornecedores. Cultivar uma atmosfera de confiança e vender nossas soluções e produtos com 
base no mérito são fundamentais para essa meta.  

Negociação justa  

Todos nós devemos nos esforçar para lidar de forma justa com os clientes, fornecedores e 
concorrentes da INDICOR. Para esse fim, não devemos tirar vantagem injusta de ninguém por 
meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos 
relevantes ou qualquer outra prática de negociação 
injusta.  

Concorrência desleal - Antitruste  

Todos devem cumprir integralmente as leis antitruste 
dos Estados Unidos e as leis de concorrência em todos 
os países em que a INDICOR ou suas afiliadas fazem 
negócios. Em geral, quando as leis dos EUA relativas à 
concorrência diferirem das leis locais e houver 
incerteza sobre qual lei se aplica, o padrão mais 
restritivo será aplicado.  

As leis antitruste proíbem entendimentos ou acordos 
entre concorrentes sobre preços, termos de venda, 
lucros, divisão ou alocação de clientes, mercados ou 
territórios, acordos de crédito, métodos de 
distribuição ou qualquer outra atividade que restrinja 
a concorrência.  

Informações sobre estratégias de concorrentes e 
condições de mercado obtidas de nossos clientes ou 
outras fontes são legítimas e desejáveis. No entanto, 
você não deve solicitar que os clientes atuem como 
intermediários para se comunicar com nossos 
concorrentes.  

Você não deve obter, aceitar, divulgar, usar ou sugerir que você ou a INDICOR possui segredos 
comerciais de outra empresa em circunstâncias impróprias ou questionáveis. Segredos 
comerciais incluem qualquer informação, documento ou material cujo conteúdo não seja 
geralmente conhecido ou possível de ser averiguado, não tenha sido divulgado pelo 
proprietário e provavelmente seja protegido pelo proprietário.  

Além disso, você não deve se esforçar, direta ou indiretamente, para restringir a liberdade de 
qualquer cliente de definir seus próprios preços para a revenda de qualquer produto da 
INDICOR. 

Padrão de conduta 

• Evite qualquer conduta que 
viole, ou possa até mesmo 
parecer violar, o cumprimento 
à risca das normas e espírito 
de uma lei antitruste. 

• Não entre em nenhum acordo 
ou entendimento com nenhum 
concorrente sobre preço. 

• Não se envolva ou discuta com 
concorrentes ou outros 
parceiros de negócios 
quaisquer atividades proibidas 
que possam ser interpretadas 
como um esforço para 
restringir ou limitar 
indevidamente a concorrência 
(como preços ou termos de 
venda). 
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Além disso, qualquer contato desnecessário com os concorrentes da INDICOR deve ser evitado. 
Como regra geral, contatos e comunicações com concorrentes devem ser limitados àqueles que 
são inadvertidos e inevitáveis (como feiras 
comerciais e certos seminários externos) e você deve 
buscar a autorização apropriada antes de se envolver 
em outros contatos ou comunicações.  

Marketing: Depreciação de concorrentes  

A publicidade e o marketing da INDICOR devem 
cumprir todas as leis, regras e regulamentos 
governamentais aplicáveis que proíbem práticas 
comerciais injustas e enganosas. Isso inclui qualquer 
política de publicidade e promoção de vendas.  

É política da INDICOR enfatizar a qualidade de seus 
produtos ou serviços; no entanto, você não deve 
fazer comentários depreciativos infundados sobre 
concorrentes ou seus produtos ou serviços. 
Declarações (orais ou escritas) feitas sobre um 
concorrente ou seus produtos ou serviços devem ser 
justas, factuais e completas.  

Ao se comunicar sobre um concorrente ou seus produtos ou serviços: 

• Evite comentários sobre o caráter ou as práticas de negócios de um concorrente (por 
exemplo, dizer a um cliente que o representante de vendas de um concorrente é imoral 
ou não confiável).  

• A ênfase principal deve ser nas capacidades, no know-how e nos benefícios de seus 
produtos e serviços para seu cliente, em vez das deficiências de um concorrente.  

• Evite referências a problemas ou pontos fracos não relacionados a produtos ou serviços 
de um concorrente (por exemplo, dificuldades financeiras, processos pendentes, 
investigações governamentais).  

• Declarações sobre as especificações, qualidade, utilidade ou valor dos produtos ou 
serviços de um concorrente não devem ser feitas, a menos que sejam fundamentadas 
pelas atuais informações publicadas do concorrente ou outros dados factuais com 
relação aos produtos atuais dele.  

• Alegações infundadas de que a INDICOR originou um produto ou serviço ou um de seus 
recursos não devem ser feitas.  

Segurança do produto  

A fabricação e comercialização de produtos que podem ser operados e manuseados com 
segurança é um dos principais objetivos de negócios da INDICOR. Para isso, os produtos da 
INDICOR serão testados para garantir que os padrões de qualidade e segurança sejam 

Você é responsável por algum 
anúncio ou marketing? 
Em caso afirmativo, é 
importante que você: 

• garanta que o anúncio seja 
verdadeiro, não enganoso e 
esteja em conformidade com 
todas as leis, regras, 
regulamentos e políticas 
aplicáveis 

• verifique todas as afirmações 
sobre desempenho, 
qualidade etc. 
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atendidos. Além disso, nossos produtos serão acompanhados por informações de segurança 
claras e relevantes e avisos e instruções apropriados sobre qualquer risco razoavelmente 
previsível que nossos produtos possam representar para pessoas, propriedades ou meio 
ambiente. 

É importante garantir que você não autorize o envio de produtos que sejam considerados 
defeituosos, inseguros ou inadequados para o uso pretendido.  

Negócios médicos e de assistência à saúde  

Para nossos negócios médicos, a INDICOR segue todas as leis e requisitos regulatórios aplicáveis 
para o desenvolvimento, fabricação, distribuição e comercialização de nossos produtos 
médicos. Os funcionários desses negócios devem garantir a conformidade com os 
regulamentos, bem como com os padrões de qualidade e segurança do produto e todos os 
outros padrões e requisitos aplicáveis. 

Oferta de presentes, entretenimento e/ou viagens a clientes  

Tentar influenciar indevidamente as decisões de compra do cliente com base em presentes 
pessoais, ofertas de entretenimento, viagens, descontos ou favores especiais é impróprio, 
inaceitável e, em alguns casos, ilegal e proibido. Por esse motivo, não ofereça dinheiro, 
presentes ou outros itens de valor a clientes ou clientes em potencial que sejam ou possam ser 
interpretados como uma tentativa de influenciar indevidamente seu relacionamento com os 
interesses comerciais da INDICOR.  

Pode haver casos em que a tradição local ou a prática de negócios exija dar presentes para 
determinadas ocasiões. Se esse for o caso, pequenos presentes de valor nominal podem ser 
apresentados, desde que o custo para esse presente seja totalmente documentado. Também é 
importante garantir que o presente seja consistente com os programas e políticas de 
conformidade mais detalhados da INDICOR. Em certas situações limitadas, presentes de valor 
superior ao nominal envolvendo viagens ou entretenimento podem ser permitidos mediante o 
recebimento da aprovação prévia por escrito do seu supervisor ou do diretor de conformidade. 
Um presente nunca é permitido se for proibido por lei ou oferecido com a intenção ou a 

aparência de exercer influência imprópria. 
Além disso, presentes em dinheiro ou 
equivalentes a dinheiro (como vales-
presente) nunca são aceitáveis. 

Aceitação de presentes de 
fornecedores  

Presentes de negócios de valor 
significativo oferecidos a você podem ter 
a intenção de influenciar indevidamente a 
seleção de vendedores ou fornecedores. 
Portanto, os padrões da INDICOR que 
regem a aceitação de presentes de 

Antes de aceitar um presente, 
pergunte-se: 

• O tipo de presente ou convite é 
apropriado em uma relação comercial? 

• A frequência com que você aceita 
ofertas de entretenimento é excessiva? 

• Você garantiu a aprovação do seu 
supervisor ou do diretor de 
conformidade com antecedência? 
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fornecedores ou empresas fornecedoras ou seus agentes espelham aqueles relacionados à 
oferta de presentes aos nossos clientes e clientes em potencial. 

Decisões sobre aceitar presentes ou entretenimento de vendedores ou fornecedores devem ser 
regidas pelo costume local, discrição e bom senso. Como regra geral, presentes de negócios 
podem ser aceitos desde que sejam de valor nominal e não incluam dinheiro ou títulos 
financeiros. No caso de refeições, entretenimento, hospedagem ou ofertas de viagem, a 
decisão de aceitar deve ser orientada pelo bom senso, levando em consideração o princípio da 
reciprocidade, ou seja, se o indivíduo que recebeu tal oferta está em posição de dar um 
presente e despesa com valor semelhante ao seu custo de acordo com os procedimentos 
normais de conta de despesas da INDICOR. 

Se você tiver dúvidas se um presente específico é permitido de acordo com esta política ou se 
quiser aprovação para qualquer presente ou entretenimento não coberto aqui, entre em 
contato com seu supervisor ou com o diretor de conformidade. 

 

 

  

Quando se tratar de presentes e entretenimento, lembre-se disso: 

Não dê presentes excessivos, impróprios ou até mesmo que pareçam impróprios. 

Não solicite presentes, entretenimento ou favores de qualquer tipo de fornecedores, clientes 

ou concorrentes. 

Não aceite presentes de valor superior ao simbólico, a menos que aprovado pelo seu supervisor 

ou pelo diretor de conformidade. 

Os presentes devem ser devidamente refletidos nos livros e registros financeiros da empresa. 

A divulgação prévia do presente ao seu supervisor e/ou ao diretor de conformidade para 

garantir sua aprovação pode, muitas vezes, eliminar possíveis problemas ou possíveis mal-

entendidos.  

Se o presente envolver um funcionário público ou do governo, é crucial que você cumpra as 

informações fornecidas na seção sobre a Lei de práticas de corrupção no exterior.  
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RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO PESSOAL DA EMPRESA 

A relação entre a INDICOR e seu pessoal em todos os níveis é baseada no respeito mútuo, 
confiança recíproca e objetivos compartilhados. Tratar uns aos outros com respeito, conforme 
descrito abaixo, é a base da boa conduta nos negócios.  

Saúde e segurança  

A INDICOR se esforça continuamente para fornecer um 
local de trabalho seguro e saudável em conformidade 
com todas as leis e regulamentos governamentais 
aplicáveis. Para apoiar essa iniciativa, espera-se que 
você cumpra todas as regras aplicáveis de saúde e 
segurança no local de trabalho. Se o seu cargo exigir 
conformidade com quaisquer requisitos de segurança e 
saúde no local de trabalho, você deve receber o 
treinamento apropriado.  

Ameaças ou atos de violência não serão tolerados e 
devem ser relatados imediatamente. Qualquer 
funcionário que ameace ou pratique um ato violento 
estará sujeito a ação disciplinar, até e incluindo 
demissão, litígios civis e/ou processo criminal.   

Não discriminação e assédio  

Em conformidade com todas as leis aplicáveis, a INDICOR não faz discriminações em sua 
contratação, promoção ou outras práticas de emprego com base em raça, cor, idade, 
nacionalidade, cidadania, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação 
sexual, religião, deficiência, gravidez, status de veterano ou qualquer outra característica 
protegida por lei. Na verdade, a INDICOR está fortemente comprometida em recrutar, contratar 
e promover indivíduos qualificados de grupos minoritários raciais, bem como mulheres, 
veteranos e pessoas com deficiência.  

A INDICOR está determinada a manter um ambiente de trabalho livre de todas as formas de 
assédio, incluindo abuso verbal ou físico ou intimidação, ou conduta que ofenda ou demonstre 
hostilidade ou aversão a qualquer pessoa por causa de raça, cor, religião, gênero, identidade de 
gênero, expressão de gênero, orientação sexual, nacionalidade, cidadania, status de veterano, 
idade, gravidez ou deficiência. Consequentemente, qualquer assédio, comentários 
depreciativos ou insultos não serão tolerados.  

Assédio pode assumir muitas formas, incluindo contato verbal ou físico indesejado, 
comunicação por escrito ou má conduta repetida que uma pessoa razoável consideraria 
ofensiva. Bullying e assédio de qualquer tipo, sejam de natureza sexual ou não, são uma 
violação de nossas políticas. O assédio não requer intenção. 

 

Como posso ajudar a promover 
um local de trabalho seguro? 

• Cumpra este Código e as leis 
e políticas aplicáveis. 

• Agindo rapidamente se vir 
algo ou alguém se 
comportando de forma 
insegura. 

• Esteja ciente de como suas 
decisões e ações afetarão a 
saúde e a segurança dos 
outros. 
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Privacidade 

A INDICOR respeita a privacidade de seus funcionários e reconhece que a maioria dos dados 
coletados nos arquivos da empresa pertence às informações de histórico, família, renda, 
contribuições e saúde do indivíduo, que são confidenciais por natureza. Os funcionários com 
acesso a esse tipo de informação devem cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis 
que impõem um padrão de confidencialidade para esses registros e a divulgação dessas 
informações. Portanto, se você tiver acesso a tais registros, além da divulgação que possa ser 
exigida por lei, você não está autorizado a divulgar dados relativos aos assuntos pessoais de 
qualquer funcionário a qualquer pessoa fora da INDICOR, exceto com base na necessidade de 
saber demonstrada.  

Abuso de substâncias  

A INDICOR tem o compromisso de fornecer locais de trabalho livres de abuso de substâncias. 
Consequentemente, os funcionários devem comparecer ao trabalho em condições de 
desempenhar suas funções, livres da influência de drogas ilegais ou não autorizadas, maconha 
ou álcool. Além disso, o uso, posse ou distribuição de drogas ilegais ou não autorizadas, 
maconha ou álcool no horário de trabalho ou nas instalações da Empresa é proibido.  

Representação trabalhista  

Embora a INDICOR prefira lidar com seu pessoal individualmente, ela também reconhece que 
questões envolvendo representação de sindicatos ou conselhos de trabalhadores devem ser 

O QUE 
FAZER: 

• respeitar as diversas 
características de seus 
colegas de trabalho 

• construir confiança em 
suas equipes por meio do 
respeito 

• se manifestar caso suspeite ou 
observe que alguém está sendo 
assediado ou intimidado 

O QUE 
NÃO 
FAZER: 

• criar um ambiente hostil ou 
intimidador por meio de suas 
ações ou palavras  

• fazer comentários ou piadas 
inadequadas 

• ser desrespeitoso ou abusivo 
para ou sobre qualquer pessoa 

 

Qualquer funcionário que acredite ter sofrido discriminação ou assédio (ou que outro funcionário 

tenha sofrido) deve relatar o assunto ao seu supervisor, ao diretor de conformidade ou pela Linha 

de ética e conformidade da INDICOR pelo site www.INDICOR.ethicspoint.com. Todas as alegações de 

qualquer tipo feitas por ou contra um funcionário, ex-funcionário, fornecedor, cliente ou 

contratado envolvendo discriminação, assédio, ambiente de trabalho hostil, preocupações de 

segurança ou do ambiente ou retaliação devem ser relatadas ao diretor de conformidade pelos 

departamentos de Recursos Humanos, Jurídico ou liderança de negócios. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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resolvidas dentro da estrutura da lei, unidade por unidade. Portanto, quando houver 
representação coletiva, a INDICOR se esforçará para construir um relacionamento com essas 
organizações representativas com base nos princípios de boa-fé e respeito mútuo. A INDICOR 
tem o compromisso de cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis que regem o 
emprego, a imigração e as relações trabalhistas, incluindo horas de trabalho e salários justos.  
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CONFLITOS DE INTERESSES E OPORTUNIDADES CORPORATIVAS 

Conflitos de interesse  

Devemos ter cuidado para evitar ações que entrem em conflito, ou até mesmo que pareçam 
entrar em conflito, com os melhores interesses da INDICOR. Um “conflito de interesses” ocorre 
quando o interesse privado ou pessoal de um indivíduo interfere de alguma forma, ou mesmo 
aparenta interferir, com os interesses da INDICOR. Isso pode incluir: 

• representar a INDICOR em negociações nas quais esse indivíduo tenha uma participação 
adquirida;  

• solicitar favores pessoais daqueles com quem a INDICOR faz negócios; 

• trabalhar ou prestar serviços de consultoria ou aconselhamento a um concorrente, 
fornecedor ou cliente da INDICOR, administrar um negócio que concorra com a INDICOR 
ou assumir uma posição que interfira nos deveres de alguém para com a INDICOR; 

• tornar-se um executivo ou diretor ou ter participação financeira em uma empresa com a 
qual a INDICOR faz negócios ou concorre; e  

• outras circunstâncias em que a lealdade da pessoa à INDICOR seria dividida.  

Essas situações, e outras como elas, devem ser evitadas, a menos que aprovadas pelo diretor 
de conformidade.  

Os funcionários da INDICOR não podem ter interesse financeiro em nenhum cliente, 
fornecedor, distribuidor, representante 
de vendas ou concorrente da empresa 
que possa causar lealdade dividida ou 
até mesmo ter a aparência de lealdade 
dividida.  

Empréstimos da INDICOR para qualquer 
funcionário devem ser aprovados 
antecipadamente pelo Conselho de 
Administração da INDICOR ou seu 
comitê designado. 

Sem a aprovação prévia do diretor de 
conformidade, os funcionários não 
podem realizar trabalho externo para 
outras partes ou solicitar tais negócios 
estando nas instalações da empresa ou 
no horário de trabalho, o que inclui 
tempo dado com pagamento para lidar 
com assuntos pessoais. Eles também 
não têm permissão para usar 

Uma situação de conflito pode surgir 
quando um funcionário: 

• toma medidas ou tem interesses 
que podem dificultar o 
desempenho de suas funções de 
forma objetiva e eficaz 

• recebe, direta ou indiretamente, 
benefícios pessoais impróprios 
como resultado de seu cargo na 
INDICOR (um benefício indireto 
pode ser um benefício fornecido 
a um membro da família) 

Se você estiver em dúvida sobre a 
adequação de uma transação, consulte 
seu supervisor ou o diretor de 
conformidade. 
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equipamentos, telefones, materiais, recursos ou informações de propriedade da empresa para 
qualquer trabalho externo.  

 

Cada funcionário deve divulgar imediatamente seus conflitos de interesses reais ou potenciais 
ao seu supervisor ou ao diretor de conformidade.  

Oportunidades corporativas  

Os funcionários têm o dever perante a INDICOR de promover seus interesses legítimos quando 
surgir a oportunidade para isso. Nenhum funcionário pode:  

• tomar pessoalmente para si, ou ajudar outras pessoas a tomarem para seu benefício, 
uma oportunidade de negócios que seja descoberta através do uso de propriedade, 
informações ou cargo da empresa; 

• usar o nome, propriedade, informações ou cargo da INDICOR para lucro, ganho ou 
vantagem pessoal (exceto remuneração da INDICOR); ou  

• competir com a INDICOR.  

Cada funcionário deve estar particularmente atento à possibilidade de apropriação indevida de 
uma oportunidade corporativa da INDICOR e, em qualquer caso de incerteza, um funcionário 
deve consultar imediatamente seu supervisor ou o diretor de conformidade.  

  



 

JANEIRO DE 2023 

 

19 

PROTEÇÃO DE ATIVOS CORPORATIVOS  

Temos o dever de proteger os ativos da INDICOR contra roubo, perda ou uso indevido. Os 
ativos podem incluir: 

• ativos intangíveis (por exemplo, listas de clientes, processos de fabricação, desenhos e 
especificações de engenharia, código de software, propriedade intelectual e uma 
variedade de informações em formato escrito ou armazenado digitalmente)  

• ativos tangíveis (por exemplo, dinheiro, equipamentos, suprimentos, instalações, 
estoque e materiais) 

Espera-se vigilância constante na proteção dos segredos comerciais, dados comerciais e know-
how proprietário da INDICOR contra espionagem industrial.  

Da mesma forma, a gestão responsável dos recursos da INDICOR exige uma contabilidade 
precisa dos usos feitos dos ativos materiais da INDICOR, bem como do tempo de pessoal. Os 

recursos da INDICOR não devem ser 
desviados para usos não autorizados.  

Uso ADEQUADO de Ativos 
corporativos  

Todo funcionário com acesso ao dinheiro 
ou propriedade da empresa tem a 
responsabilidade absoluta de gerenciá-lo 
com o máximo nível de integridade e evitar 
qualquer uso indevido desses ativos. 
Fraude, roubo, desfalque ou outros meios 
impróprios de obtenção de fundos 
corporativos pelo pessoal da INDICOR são 
antiéticos, ilegais e completamente 
inaceitáveis. A menos que especificamente 
autorizado, você não pode usar 
indevidamente ou remover de instalações 
da INDICOR qualquer propriedade da 
empresa (por exemplo, móveis, 

equipamentos, suprimentos, bem como propriedade criada, obtida ou copiada pela INDICOR 
para seu uso exclusivo, como arquivos, materiais de referência e relatórios, software de 
computador, sistemas de processamento de dados e bancos de dados). 

A integridade dos programas de computador e dados da INDICOR não deve ser comprometida. 
Tenha muito cuidado ao proteger esses ativos contra corrupção intencional ou não intencional.  

Os produtos e serviços da INDICOR são de sua propriedade, e as contribuições que um 
funcionário faz para o desenvolvimento e implementação de tais produtos enquanto 
empregado pela INDICOR são de propriedade da empresa e permanecem propriedade da 
empresa, mesmo que seu emprego seja rescindido.  

Quando o uso é adequado? 

• quando usado para os fins 
comerciais pretendidos 

• uso razoável e limitado do seu 
telefone ou computador 
emitido pela INDICOR 

Quando o uso é inadequado? 

• quando usado para negócios 
externos ou atividades 
políticas pessoais 

• quando usado para baixar, 
visualizar ou enviar materiais 
ilegais ou antiéticos 
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É importante evitarmos roubo ou apropriação indébita de propriedade da empresa, tomando 
cuidado contínuo para limitar tais perdas por precauções normais e lidando com os ativos da 
empresa de maneira prudente.  

Proteja a propriedade da empresa ao: 

• seguir políticas e procedimentos de TI, 

• bloquear equipamentos, suprimentos e materiais quando ninguém estiver por perto 
para protegê-los,  

• proteger IDs de usuário e senhas, 

• estar alerta a golpes de phishing e outras tentativas de obter informações pessoais ou 
corporativas confidenciais, 

• reconhecer que criminosos tentam continuamente enganar os funcionários da empresa 
e obter de forma fraudulenta a propriedade da empresa (como fundos da empresa por 
meio de falsos pretextos), 

• denunciar pessoas ou atividades suspeitas ao pessoal de segurança,  

• abster-se de baixar aplicativos ou softwares não autorizados, e  

• evitar discussões de informações confidenciais ou sigilosas da empresa na presença de 
pessoas não autorizadas (ou seja, corredores, elevadores, restaurantes, plataformas de 
mídia social).  

Gerenciamento de registros 

É importante manter nossos registros de forma a cumprir todas as leis, regras e regulamentos 
aplicáveis e que eles estejam disponíveis em caso de litígio, auditorias ou investigação.  

Todos os funcionários devem cooperar plenamente com qualquer investigação interna ou 
externa devidamente autorizada, incluindo violações deste Código e litígios pendentes. Se você 
for solicitado a preservar documentos de acordo com uma investigação ou retenção legal, você 
deve cumprir integralmente e nunca deve reter, adulterar, destruir ou deixar de comunicar 
informações relevantes.  

Propriedades intelectuais  

A INDICOR fez grandes investimentos em suas propriedades intelectuais, que incluem: 

• patentes 

• nomes comerciais 

• código de software 

• marcas comerciais 

• nomes de marcas 
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• informações proprietárias (por exemplo, processos, dados, know-how, segredos 
comerciais, fórmulas, melhorias, técnicas de produção, programas de computador e 
informações e listas de contratos de fornecedores e clientes)  

Os funcionários não podem divulgar a indivíduos não autorizados, dentro ou fora da INDICOR, 
qualquer informação que possa tender a comprometer tecnologias proprietárias ou segredos 
operacionais comerciais. Além disso, precauções razoáveis devem ser tomadas para evitar a 
divulgação inadvertida de tais informações. Essa confidencialidade das informações da empresa 
se aplica mesmo após o indivíduo deixar de ser funcionário da INDICOR.  

Além disso, assim como a INDICOR espera que seus direitos de propriedade intelectual e 
informações proprietárias sejam observados, a INDICOR respeita os direitos de propriedade de 
terceiros. Assim, é contrário à política do INDICOR que os Colaboradores interceptem, 
dupliquem ou se apropriem, por meios eletrônicos ou outros, de materiais como software de 
computador, gravações de áudio ou vídeo, publicações ou outras propriedades intelectuais 
protegidas, exceto com autorização dos detentores da patente ou dos direitos de autor. 
Qualquer oferta de informações confidenciais de fontes externas deve ser recusada, a menos 
que sejam tomadas medidas legais adequadas.  

PRECISÃO DOS REGISTROS E RELATÓRIOS CORPORATIVOS 

Todos os nossos funcionários geram registros como parte de suas tarefas regulares e é crucial 
que todos os funcionários da INDICOR façam apenas declarações e representações verdadeiras 
e precisas. Isso se aplica não apenas aos registros da INDICOR, mas também às agências 
governamentais, fornecedores, clientes, à imprensa e ao público em geral. Todo funcionário 
envolvido na criação, transmissão ou inserção de informações nos registros financeiros e 
operacionais da INDICOR (incluindo planilhas de ponto, registros de vendas e contas de 
despesas) é responsável e deve tomar cuidado para cumprir esta tarefa de forma completa, 
honesta e precisa.  

Como garantir a precisão 

Para garantir a conformidade com esta política, é importante que nos esforcemos para:  

• garantir que as transações comerciais sejam devidamente autorizadas e que 
lançamentos claros, completos e precisos dessas transações sejam criados e registrados 
nos livros e registros da INDICOR de acordo com os Princípios contábeis geralmente 
aceitos e as políticas e procedimentos de controles internos da INDICOR;  

• detalhar a verdadeira natureza de cada transação ou pagamento em sua documentação 
de apoio;  

• relatar a existência de quaisquer fundos ou outros ativos não divulgados ou não 
registrados;  

• garantir que todos os relatórios para agências regulatórias sejam completos, justos, 
precisos, oportunos e compreensíveis;  

• cooperar com investigações ou auditorias dos registros financeiros da INDICOR; 
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• na medida em que as estimativas e provisões forem necessárias nos relatórios e 
registros da Empresa, garantir que (i) sejam corroborados por documentação 
apropriada e com base em julgamentos de boa-fé em conformidade com as políticas e 
procedimentos contábeis da INDICOR e (ii), na medida do material, tenham sido 
aprovados pela gerência;  

• garantir que os pagamentos sejam sempre feitos apenas à pessoa ou à empresa que 
realmente forneceu os bens ou serviços relacionados e 

• garantir que os contatos com autoridades fiscais sejam tratados de acordo com as 
políticas e procedimentos contábeis da INDICOR.  

Espera-se que todos os funcionários enviem contas de despesas precisas. Enviar uma conta de 
despesas para refeições não feitas, milhas não percorridas, passagens aéreas não usadas ou 
para qualquer outra despesa não incorrida é um relatório desonesto e é proibido. 

Controles de contabilidade  

Todas as transações devem ser registradas de forma adequada e precisa nos livros e registros 
da INDICOR, em conformidade com os Princípios de contabilidade geralmente aceitos, o 
controle interno da INDICOR sobre relatórios financeiros e outros controles internos e 
quaisquer outras políticas e procedimentos aplicáveis da Empresa. Nenhuma conta bancária, 
fundos ou ativos corporativos não registrados pode ser mantida, e todas as entradas feitas em 
qualquer livro ou registro corporativo devem ser precisas e estar em conformidade com as 
políticas e procedimentos da INDICOR. Além disso, é responsabilidade de todos os funcionários 
da INDICOR, dentro do escopo de suas funções de emprego, garantir que toda a manutenção 
de registros financeiros e registros para agências governamentais sejam verdadeiros e precisos.  

Todos os funcionários da INDICOR sujeitos a este Código estão proibidos de coagir, manipular, 
enganar ou influenciar fraudulentamente qualquer contador independente ou certificado 
envolvido na auditoria ou revisão das demonstrações financeiras da INDICOR com o objetivo de 
tornar as demonstrações financeiras enganosas.  

Documentação  

Os fundos corporativos não podem ser pagos com a intenção ou entendimento de que 
qualquer parte de tal pagamento deve ser usada para uma finalidade diferente daquela 
descrita pelo documento que o apoia.  

Qualquer documentação de ações corporativas realizadas deve cumprir as políticas, 
procedimentos e requisitos de comunicação da INDICOR e de qualquer agência governamental 
aplicável que forneça supervisão ou tenha jurisdição sobre tal assunto. A documentação deve 
ser precisa e retida conforme previsto por estatuto, regulamento ou instrução por tais agências. 
Os funcionários estão estritamente proibidos de destruir, alterar ou falsificar documentos ou 
registros com a intenção de impedir, obstruir ou influenciar indevidamente a investigação ou a 
administração adequada de qualquer assunto dentro da jurisdição de qualquer departamento 
ou agência governamental.  
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Antilavagem de dinheiro 

A INDICOR está comprometida com a prevenção, detecção e comunicação de lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo. Lavagem de dinheiro é o processo de conversão de 
rendimentos ilegais para que os fundos pareçam legítimos. Para proteger nossa empresa, você 
deve agir diligentemente para evitar que quaisquer produtos ou serviços da INDICOR sejam 
usados para promover a lavagem de dinheiro. Se você detectar atividades suspeitas, informe 
imediatamente ao seu supervisor ou ao diretor de conformidade.  

Comunicações públicas  

Para garantir que todas as divulgações de informações da empresa sejam precisas e em total 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, todas essas divulgações devem ser feitas 
apenas por meio de canais especificamente estabelecidos. Consulte a seção “Contato com a 
mídia” para obter mais informações.  

Além de desempenhar suas funções e responsabilidades de acordo com esses requisitos, cada 
um dos diretores executivos estabelecerá e gerenciará sistemas e procedimentos de relatórios 
com o devido cuidado e diligência para garantir que:  

• As comunicações públicas contenham informações precisas e compreensíveis e não 
deturpam ou omitam fatos materiais;  

• As transações comerciais sejam devidamente autorizadas e registradas de forma 
completa e precisa nos livros e registros da INDICOR de acordo com os princípios 
contábeis geralmente aceitos e as políticas financeiras estabelecidas pela INDICOR; e  

• A retenção ou descarte de registros da empresa está de acordo com as políticas 
estabelecidas da INDICOR e os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.  
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RESPONSABILIDADES PARA COM O PÚBLICO 

Relações com funcionários públicos; Lei de práticas de corrupção no exterior  

A INDICOR cumpre rigorosamente todas as leis 
antissuborno e anticorrupção aplicáveis, incluindo 
a Lei de práticas de corrupção no exterior (Foreign 
Corrupt Practices Act, FCPA) e a Lei antissuborno 
do Reino Unido. A INDICOR proíbe dar qualquer 
coisa de valor, direta ou indiretamente, a 
funcionários de governos estrangeiros ou 
candidatos políticos estrangeiros para obter ou 
manter negócios.  

A INDICOR desenvolveu políticas, procedimentos 
e controles internos para cumprir as leis 
antissuborno e anticorrupção. Isso inclui a 
realização de due diligence de terceiros com o 
objetivo de mitigar o risco de se envolver em 
corrupção por meio de terceiros. 

Ao lidar com legisladores, agências reguladoras, 
agentes de campo do governo ou outros 
funcionários públicos, partidos políticos, 
funcionários de partidos ou candidatos políticos, o 
pessoal da INDICOR não deve: 

• envolver-se em qualquer conduta 
imprópria destinada a obter, reter ou 
direcionar negócios,  

• influenciar indevidamente essas pessoas 
ou seus associados a tomar medidas 
impróprias ou evitar tomar as medidas 
necessárias ou, de outra forma, na 
condução de suas funções.  

Como proposta geral, pagamentos, presentes ou outras coisas de valor não devem ser dados a 
funcionários públicos por qualquer motivo. Isso se aplica tanto nos EUA quanto no exterior, 
embora o pagamento apropriado por parte do pessoal da INDICOR para representação 
governamental estrangeira ou quase governamental para facilitar ou acelerar o desempenho de 
ações governamentais de rotina que não envolvam desvio para conceder negócios ou continuar 
fazendo negócios possa ser permitido de acordo com as leis dos EUA e estrangeiras.  

Um terceiro não pode ser usado para tentar ocultar um suborno. Fornecedores, agentes, 
distribuidores e parceiros de negócios não podem oferecer ou receber suborno relacionado ao 
trabalho para a INDICOR ou em nome da INDICOR. A due diligence apropriada deve ser 

Quais são as nossas 
responsabilidades? 

• Nunca ofereça, prometa ou 
forneça qualquer coisa de valor 
(não importa quão nominal) a um 
funcionário público para obter 
uma vantagem comercial. 

• Nunca instrua, autorize ou permita 
que um terceiro faça um 
pagamento proibido em seu nome. 

• Nunca faça um pagamento a 
terceiros sabendo ou tendo 
motivos para acreditar que é 
provável que seja usado para 
fornecer indevidamente algo de 
valor a um funcionário público. 

• Sempre registre quaisquer 
pagamentos feitos ou recibos 
obtidos de forma precisa, 
completa e oportuna. 

Lembre-se, um suborno pode 
assumir a forma de dinheiro, 
presentes, serviços ou qualquer 
outro benefício. 
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realizada em relação a terceiros que são avaliados como apresentando um risco. Pagamentos e 
despesas devem ser monitorados e auditados cautelosamente para garantir a conformidade 
com esta disposição.  

 

 

Atividades e contribuições políticas  

A INDICOR tem o compromisso de cumprir todas as leis aplicáveis relativas a contribuições 
políticas, incluindo aquelas que proíbem as empresas de fazer essas contribuições em conexão 
com eleições. Os funcionários da INDICOR estão proibidos de realizar atividades políticas 
pessoais usando o tempo, a propriedade ou o equipamento da empresa. Além disso, você não 
deve fazer nenhuma contribuição política em nome da INDICOR, sem a aprovação prévia do 
diretor executivo da INDICOR. Isso inclui não apenas contribuições diretas aos candidatos, mas 
também outras atividades, como comprar ingressos para um evento político, fornecer bens ou 
serviços ou pagar por anúncios e outras despesas de campanha.  

Qualquer contribuição beneficente feita por ou em nome da empresa nunca pode ser feita com 
a finalidade de influenciar um cliente, fornecedor, agente governamental ou decisão de um 
terceiro. 

Contato com a mídia; declarações públicas  

A fim de garantir que todas as divulgações de informações da INDICOR sejam precisas e em 
total conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, a INDICOR exige que todas essas 
divulgações sejam feitas apenas por meio de canais especificamente estabelecidos. A menos 
que você tenha sido especificamente autorizado a fazer isso.  

Para garantir que as notícias divulgadas sobre a INDICOR sejam precisas, oportunas, 
consistentes e estejam em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, essas divulgações 
são de responsabilidade do diretor executivo, diretor financeiro e outros membros 
especificamente designados da administração da INDICOR, a serem realizadas de acordo com 
os procedimentos apropriados, conforme forem desenvolvidas e implementadas. Como regra 

O desvio desta política deve ser considerado e aprovado com base em cada caso 

individualmente e somente após encaminhamento ao diretor de conformidade. Solicitações 

de informações ou reuniões por agências governamentais que não sejam comunicações de 

rotina no curso normal dos negócios (por exemplo, comunicações de conformidade de 

exportação de rotina) devem ser encaminhadas ao diretor jurídico da INDICOR. Se a sua 

segurança pessoal, proteção ou liberdade de movimentação estiver em risco, um pagamento 

poderá ser feito e, em seguida, comunicado ao diretor de conformidade ou ao diretor jurídico 

da INDICOR após o fato, devendo ser devidamente refletido nos livros e registros da empresa.  
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geral, todas as consultas da mídia de notícias gerais, comerciais ou financeiras devem ser 
encaminhadas a tais diretores executivos corporativos.  

Uso de mídia social 

Devemos estar cientes do impacto e das consequências não intencionais que podem resultar do 
nosso uso das mídias sociais. Para isso, qualquer uso de mídia social deve estar em 
conformidade com as leis, regras, regulamentos e políticas da INDICOR aplicáveis. Os 
funcionários devem garantir que todas as comunicações sejam profissionais e não tenham um 
impacto negativo em nossa empresa. Além disso, não devemos fazer comentários pessoais que 
possam ser interpretados como um comentário da INDICOR ou com aval da empresa.  

Mais importante ainda, nunca devemos discutir ou divulgar informações confidenciais ou 
divulgar informações relevantes não públicas. Consulte a seção “Informações confidenciais” 
para obter mais detalhes. 

Proteção ambiental  

A INDICOR tem o compromisso de proteger o meio ambiente, garantir a sustentabilidade e 
apoiar a responsabilidade social. Dedicamo-nos a tomar todas as medidas apropriadas para 
garantir que nossas atividades de fabricação, transporte e descarte de resíduos sejam 
consistentes com a proteção ambiental. Isso inclui: 

• designar pessoal qualificado para gerenciar os programas de controles ambientais da 
INDICOR,  

• cooperar com grupos governamentais e industriais para desenvolver padrões 
apropriados,  

• instalações de produção de engenharia para reduzir ou eliminar o lançamento de 
poluentes,  

• informar os funcionários e residentes da comunidade sobre questões relevantes de 
controle ambiental,  

• lidar apenas com prestadores de serviços de descarte de resíduos respeitáveis e  

• cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.  

Dentro do escopo de seu emprego, espera-se que os funcionários identifiquem e gerenciem 
todos os riscos ambientais e sociais usando as leis, regras e regulamentos aplicáveis ao meio 
ambiente.  

Respeito às leis e alfândegas locais  

Como nos Estados Unidos, a INDICOR espera obedecer à lei onde quer que operemos. Além 
disso, nós nos esforçamos para respeitar os costumes e instituições locais fora dos EUA. É 
comum em muitos países (e muitas vezes até mesmo legal nesses países) oferecer pagamentos 
em troca de serviços acelerados. No entanto, não devemos usar o costume local como desculpa 
para violar leis ou políticas corporativas aplicáveis. Consideramos que observar a lei local é o 
nível mínimo aceitável de conduta; os próprios padrões da INDICOR frequentemente nos 
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obrigam a ir além do mínimo legal e a conduzir nossos negócios de acordo com um padrão mais 
alto. Portanto, não permitimos tais pagamentos.  

Qualquer pessoa que sinta que está enfrentando um conflito entre as políticas da INDICOR e o 
costume ou lei local deve entrar em contato com o diretor de conformidade.  

Da mesma forma, nada neste Código deve ser mal interpretado para exigir qualquer atividade 
que seja proibida pela lei aplicável, ou para proibir qualquer atividade que seja protegida pela 
lei aplicável. 

Leis antiboicote 

A INDICOR não deve celebrar acordos que tenham o efeito de promover qualquer boicote não 
sancionado de um país que seja amigável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos proíbem ações 
e acordos que poderiam promover qualquer boicote não aprovado pelo país, incluindo: 

• recusar-se a fazer negócios com outras pessoas ou empresas; 

• discriminação nas práticas de emprego; 

• fornecer informações sobre raça, religião, gênero ou nacionalidade de qualquer cidadão 
dos EUA ou 

• utilizar cartas de crédito que contenham disposições proibidas de boicote. 

A INDICOR deve relatar qualquer solicitação para tomar medidas ou tentar chegar a um acordo 
que viole essas proibições. 

Controles de exportação e importação  

Muitos países, incluindo os Estados Unidos, colocam controles e/ou proibições em certas 
transações internacionais envolvendo exportações, reexportações, importações e a divulgação 
de dados técnicos para estrangeiros. Transações internacionais incluem a transferência ou 
recebimento de mercadorias, tecnologia, informações, dados ou software por qualquer razão e 
por qualquer meio, incluindo transmissão eletrônica. Os funcionários devem cumprir todas as 
leis, regras e regulamentos aplicáveis. Antes de se envolver em uma transação internacional, os 
funcionários devem garantir que a transação esteja em conformidade com todas as leis, regras 
e regulamentos aplicáveis. 

Embargos e sanções 

Muitos países, incluindo os Estados Unidos, restringem as negociações financeiras com um 
grande número de entidades em todo o mundo, mesmo com países inteiros. A INDICOR deve 
cumprir integralmente todas as sanções e embargos econômicos que restrinjam pessoas físicas 
ou jurídicas de fazer negócios com determinados indivíduos, grupos, entidades ou países. Se 
você suspeitar de qualquer violação de uma sanção ou embargo, informe imediatamente ao 
diretor de conformidade. 
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Direitos humanos 

Temos o compromisso de respeitar os direitos humanos em todos os lugares e apoiar esforços 
globais para protegê-los. Todos os nossos negócios, funcionários, agentes e fornecedores 
devem cumprir todas as leis aplicáveis que proíbem trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico 
humano e escravidão moderna. 

 

Quem contatar para obter ajuda com este Código 

• Converse com seu supervisor 

• Converse com o diretor de conformidade 

• Use o site de ética e conformidade da INDICOR para denúncias por telefone ou e-mail: 

www.INDICOR.ethicspoint.com. 

Lembre-se, você sempre pode fazer uma pergunta ou apresentar preocupações 

pessoalmente, por e-mail ou por telefone. Você pode permanecer confidencial ou 

anônimo, quando permitido por lei. Ao fazer uma denúncia à Linha de ética e 

conformidade da INDICOR, você não precisa incluir nenhuma informação de identificação.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

