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Uma mensagem

do CEO
A inovação e a integridade sempre foram o foco
principal na Church & Dwight. Desde a fundação
KiPDLVGHDQRVQRVVD(PSUHVDFRQVWUXLX
seus sucesso e reputação sobre dois compromissos
EiVLFRVFULDPRVFRQVLVWHQWHPHQWHSURGXWRVQRYRV
e de alta qualidade que melhoram a vida e o
bem-estar de nossos consumidores e atuamos
com honestidade e integridade. Temos sorte de
que ter em nosso acervo algumas das marcas
PDLVFRQ¿iYHLVQRVSDtVHVRQGHDWXDPRVH
QRVVDFRQGXWDUHÀHWHDLPSRUWkQFLDGHPDQWHU
HVVDFRQ¿DQoD
0DQWHUQRVVRVXFHVVRGHSHQGHWDQWRGDFRQ¿DQoD
GHS~EOLFRHPQRVVRVSDGU}HVpWLFRVHOHYDGRV
quanto no desempenho de nossos produtos.
Ao inovar e atuar com integridade no dia a dia,
UHQRYDPRVDFRQ¿DQoDGHSRVLWDGDHPQyVSRU
nossos consumidores, parceiros comerciais,
acionistas e pelas comunidades em que vivemos,
trabalhamos e atuamos.
Nosso Código de Conduta é um ativo chave como
base para nosso compromisso de honestidade
e justiça em nossa atuação e é uma parte
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importante de nosso programa da conformidade.
$VOHLVHDVQRUPDVGHGDFRQGXWD(PSUHVDULDO
podem ser complexas. O Código explica de
PDQHLUDSUiWLFDPXLWDVGDVQRUPDVEiVLFDVTXH
VHDSOLFDPj&KXUFK QR'ZLJKW(XRVLQFHQWLYR
DOHUR&yGLJRHGLVFXWLUVHXFRQWH~GRFRPVHX
supervisor e colegas de trabalho. É igualmente
importante falar com seu supervisor ou outros
IXQFLRQiULRVVREUHDVVLWXDo}HVTXHSRGHPFDXVDU
SHUJXQWDVpWLFDVHH[SORUDUDVPDQHLUDVDFHLWiYHLV
de tratar destas questões.
O Código de Conduta não trata de cada situação
HVSHFt¿FDTXHSRVVDVXUJLU5HFRPHQGDPRV
informar suas perguntas e preocupações
diretamente ao seu gerente, supervisor,
representante de Recursos Humanos, advogado
da empresa, Departamento de Auditoria Interna
ou qualquer um dos membros do Comitê de Ética
(vice-presidente executivo do Conselho Geral e
VHFUHWiULRYLFHSUHVLGHQWHGH5HFXUVRV+XPDQRV
e diretor de Auditoria Interna). Pode-se também
fazer perguntas e levantar questões sobre conduta
que você acredita, de boa fé, ser uma violação do
nosso Código de Conduta, das leis ou da política
GDHPSUHVDHQWUDQGRHPFRQWDWRFRPQRVVD/LQKD
Direta de Ética por telefone ou pela Internet.
Para sua conveniência, as informações de contato
da nossa linha direta de ética estão disponíveis no
¿QDOGHFDGDSiJLQDGHVWH&yGLJRGH&RQGXWD
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COM INOVAÇÃO PARA MELHORAR A VIDA DE NOSSOS CONSUMIDORES E ATUAÇÃO COM INTEGRIDADE,
RENOVAMOS A CONFIANÇA QUE NOSSA EMPRESA ANGARIOU DÉCADA APÓS DÉCADR.

2VIXQFLRQiULRVTXHUHODWDPYLRODo}HVVXVSHLWDGDVGRcódigo de boa-fé
QmRVHUmRVXMHLWRVjUHWDOLDomRGHqualquer tipo. A retaliação, sob
qualquer forma, pode ser XPDYLRODomRjOHLHpXPDYLRODomRVpULDDR
&yGLJR¬VjVYH]HVVHFKDPD proteção ao “denunciante”.
$pWLFDHVWiQRFRUDomRGHQRVVDVyOLGDWUDGLomRIRUWHGDFRQILDQoD²
TXHFRPHoRXFRP$UP +DPPHUDOFDQoDQGRDVYiULDVPDUFDVDWXDLV
&DGDXPGHQyV WHPDUHVSRQVDELOLGDGHUHQRYDUHVWDFRQILDQoD
diariamente portando-nos de maneira ética. Ao conhecer a fundo o
Código e agir conforme seus princípios de acordo com seus princípios e
diretrizes, ajudamos a reforçar nossa cultura de honestidade,
responsabilidade HUHVSHLWRP~WXR
Obrigado por sua contribuição para a Church & Dwight e por WRUQDUQRVVD
(PSUHVDHPXPDQDTXDORVDFLRQLVWDVFRQILDP

0DWWKHZ7)DUUHOO
3UHVLGHQWHH([HFXWLYR3ULQFLSDO
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Sobre o

Código de Conduta
$&KXUFK 'ZLJKW&R,QFHVXDVVXEVLGLiULDVPXQGLDLV
³(PSUHVD´ WrPRFRPSURPLVVRGHDWXDUFRPRVSDGU}HV
os mais elevados da integridade. Devemos nos dedicar
continuamente a manter os padrões éticos mais elevados em
QRVVRVUHODFLRQDPHQWRVP~WXRHFRPQRVVRVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHV
vendedores e a comunidade em geral. Nossa reputação de
honestidade e igualdade é vital para sustentar
RVXFHVVRGD(PSUHVD
1RVVR&yGLJRGH&RQGXWD R³&yGLJR´ VHUYHFRPRXPJXLDSDUD
ajudar cada um de nós na Church & Dwight a reconhecer e lidar com
questões de ética no ambiente de trabalho. O Código aplica-se a
WRGRRSHVVRDOGD(PSUHVDLQFOXLQGRGLUHWRUHVH[HFXWLYRVJHUHQWHV
HIXQFLRQiULRV1 Devemos ler o Código inteiro e fazer perguntas
VHWLYHUPRVG~YLGDVREUHDOJXPDGHVXDVGLUHWUL]HV'LUHFLRQH
qualquer pergunta sobre o Código ao seu supervisor, ao diretor de
$XGLWRULD,QWHUQDGD(PSUHVD R³'LUHWRUGH&RQIRUPLGDGH´ DRVHX
Representante de Recursos Humanos ou ao Departamento, ao Comitê
de Ética ou ao Departamento Jurídico. Depois de familiarizar-se com
R&yGLJRFRQWLQXHFRQVXOWDQGRRFRPRXPJXLDSDUDDMXGiORDID]HU
DVHVFROKDVFHUWDVQRTXHGL]UHVSHLWRjpWLFD
1
Obs: As solicitações de renúncia a uma provisão do Código de Conduta devem ser enviadas por escrito ao Executivo de
Conformidade ou Conselho Geral para análise apropriada; um executivo ou o membro do Conselho pertinente decidirá o
resultado. Com relação a conduta que envolve um executivo ou um diretor, somente o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal
tem a autoridade para renunciar uma provisão do Código. O Conselho Fiscal deve analisar e aprovar todas as transações “relativas à
parte” como estipulado no item 404 (a) do Regulamento SK, promulgado pela Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores
Mobiliários), antes de sua conclusão. No caso de uma renúncia aprovada que envolva a conduta de um executivo ou um diretor, a pronta
GLYXOJDomRHQRWL¿FDomRGHYHVHUFRPXQLFDGDDRVDFLRQLVWDVGD(PSUHVDFRQIRUPHH[LJrQFLDGD6(&RXRXWURUHJXODPHQWRRXFRQIRUPH
as normas de registro da Bolsa de Valores de Nova York.
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LEIA TODO O CÓDIGO E PERGUNTE SE TIVER DÚVIDAS SOBRE
A APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
EUA e Canadá: 1-855-384-9879 | Austrália: 1-800-339279 | Brasil: 0800-8911667 | China (Norte) 10-800-712-1239
China (Sul) 10-800-120-1239 | França: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nova Zelândia: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483

7

Sobre o

Código de Conduta

NÓS SOMOS ESPERADOS SEMPRE ATUAR
HONESTA RAZOAVELMENTE, E COM UMA
VISTA PARA “FAZER A COISA DIREITA.”

Conhecer e cumprir o Código: Nossas
responsabilidades

disciplinados se toleram uma conduta imprópria ou
QmRDQRWL¿FDP

A Empresa proporcionará treinamento periódico ao
funcionários sobre o Código de Conduta e de políticas
D¿QV2WUHLQDPHQWRYHUVDUiVREUHSURFHGLPHQWRV
SDUDUHODWDUYLRODo}HVUHDLVRXVXVSHLWDGDV2V
H[HFXWLYRVHRVJHUHQWHVGH(PSUHVDGHYHPFHUWL¿FDU
DQXDOPHQWHTXHOHUDPHUHYLUDPR&yGLJRHHVWmR
HPFRQIRUPLGDGHFRPVXDVSURYLV}HV$OpPGLVVRRV
GLUHWRUHVGH(PSUHVDHRVJHUHQWHVGHYHPUHYHUR
&yGLJRGH&RQGXWDFRPVHXVVXERUGLQDGRVHFHUWL¿FDU
DDomRVHQmRKRXYHURXWURWUHLQDPHQWRGLVSRQtYHO
HPVXDSRVLomR3RXFRWHPSRDSyVHQWUDUSDUDD
(PSUHVDWRGRVRVIXQFLRQiULRVGHYHPFHUWL¿FDU
TXHOHUDPR&yGLJRGH&RQGXWDHHPVHXPHOKRU
FRQKHFLPHQWRHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPWRGDV
VXDVSURYLV}HV$R¿QDOGHVWHOLYUHWRYRFrHQFRQWUD
RVIRUPXOiULRVSDUDHVWDVFHUWL¿FDo}HV'HSHQGHQGR
GHVXDORFDOL]DomRYRFrGHYHUiSUHHQFKHUDV
FHUWL¿FDo}HVHPSDSHORXHOHWURQLFDPHQWH

Conformidade com leis e regulamentos

7RGRVRVH[HFXWLYRVHJHUHQWHVGH(PSUHVDVmR
UHVSRQViYHLVSDUDDDSOLFDomRGR&yGLJR'HYHP
OLGHUDUSHORH[HPSORHFRQ¿UPDUTXHRVIXQFLRQiULRV
FRPSUHHQGHPHFXPSUHPVXDVH[LJrQFLDV
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVHRXWURVIXQFLRQiULRV
DGPLQLVWUDWLYRVGHYHPSURPRYHUDFRQGXWDKRQHVWD
HpWLFD)XQFLRQiULRVDGPLQLVWUDWLYRVSRGHPVHU
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9iULDVOHLVQRUPDVHUHJXODPHQWRVDSOLFDPVH
j(PSUHVDHDVXDVRSHUDo}HV2QGHTXHUTXH
DWXHPRVRVIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDGHYHPFXPSULU
todas as leis, normas e regulamentos locais; no caso
GHFHUWDVOHLVGRV(VWDGRV8QLGRVFRPRD/HLVREUH
3UiWLFDV&RUUXSWDVQR([WHULRUDOHJLVODomRQRUWH
americana.
Devemos igualmente devemos honrar contratos
com outras partes; por exemplo, acordos de sigilo,
licenças do software, contratos com nossos clientes
e fornecedores e transações tenhamos com
autoridades governamentais.
2&yGLJRGH&RQGXWDYLVDDGDUGLUHWUL]HV~WHLV
não foi concebido para tratar de cada situação que
HQFRQWUDPRVQRWUDEDOKR(VSHUDVHTXHVHPSUH
atuemos de maneira honesta, apropriada e com
YLVWDVD³ID]HURTXHpFHUWR´&RQVHTXHQWHPHQWH
DFRQGXWDGHVRQHVWDRXDpWLFDRXLOtFLWDVHUiXPD
violação ao Código.
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1RWL¿FDUYLRODo}HV

TXHUHVLGHPQRV(VWDGRV8QLGRVHQRH[WHULRU$/LQKD
Direta de Ética pode ser utilizada para informar qualquer
8PHOHPHQWRFKDYHGHFXOWXUDpWLFDGDQRVVD(PSUHVD
questão sobre este Código de Conduta ou com políticas da
é o disposição de cada um em nos manifestar quando
HPSUHVDLQFOXLQGRFRQWUROH¿QDQFHLURLQWHUQRHDVVXQWRV
SHUFHEHPRVTXHDOJRQmRHVWiFHUWR2XWURHOHPHQWR
de auditoria, bem como qualquer outra conduta que você
relacionado é nossa disposição voluntariedade
acredita, de boa fé, ser uma violação do nosso Código de
UHVSRQVDELOLGDGHP~WXDVREUHQRVVDVDo}HV6HYRFrQmR
&RQGXWDGD/HLRXGDSROtWLFDGD(PSUHVD$(PSUHVD
tem certeza sobre uma situação ou se acredita que sua
WHPXPDSROtWLFDGHWROHUkQFLD]HURjUHWDOLDomRSRU
SUySULDFRQGXWDRXDGHXPRXWURIXQFLRQiULRSRVVDWHU
levantar questões de boa fé.
violado o Código de Conduta, você tem a obrigação de
relatar prontamente a questão.
1RVVD/LQKD'LUHWDGHeWLFDpJHUHQFLDGDSHOD(WKLFV3RLQW
uma empresa terceirizada. Todas as ligações telefônicas
Você deve relatar violações de boa-fé. Mesmo que no
VmRWUDQVFULWDVSRUXPIXQFLRQiULRGD(WKLFV3RLQWHMXQWR
¿QDOQmRVHMDYHUGDGHYRFrQmRVHUiVXMHLWRDGLVFLSOLQD
com um relatório da Internet, são encaminhadas ao
RXjUHWDOLDomRFRQWDQWRTXHWHQKDDJLGRGHERDIp
&RPLWrGHeWLFDGD(PSUHVDSDUDLQYHVWLJDomR6HRSWDU
(QWUHWDQWRLQIRUPDUXPDUHFODPDomRTXHVHMDYRFr
por permanecer anônimo ao fazer seu relatório, você
VDEHVHUIDOVDpLQDFHLWiYHOHXPDYLRODomRDR&yGLJRGH
QmRVHUiLGHQWL¿FDGR6H¿]HUXPUHODWyULRSRUPHLRGD
Conduta.
/LQKD'LUHWDGHeWLFDVHMDSRUWHOHIRQHRXSHOD,QWHUQHW
YRFrUHFHEHUiXPDVHQKDHFKDYHGRUHODWyULRH[FOXVLYD
6HVXUJLUXPDVLWXDomRUHODFLRQDGDjpWLFDUHFRPHQGDVH
que permitirão o envio de perguntas e acompanhamento
GLVFXWLUDTXHVWmRFRPVHXVXSHUYLVRU(OHHVWiHP
DQ{QLPRV4XDQGRYLiYHOHDGPLVVtYHOD(PSUHVDVH
uma boa posição para entender suas preocupações.
HVIRUoDUiSDUDPDQWHUDVSHVVRDVLQIRUPDQWHVDSDUGR
Dê ao seu supervisor uma oportunidade para resolver
progresso e do resultado de qualquer investigação. Os
o problema. Se a questão envolve seu supervisor, se
IXQFLRQiULRVSRGHPWDPEpPHQYLDUXPDFDUWDDQ{QLPDDR
você tem alguma preocupação mesmo depois de falar
Diretor de Conformidade, ao Comitê de Ética ou ao Comitê
FRPHOHRXVHYRFrQmRVHVHQWHFRQIRUWiYHOHPGLVFXWLU
de Auditoria para informar questões de ética.
o problema com seu supervisor, por qualquer motivo,
discuta a questão com um gerente de nível superior,
O endereço do Diretor de Conformidade ou Comitê de
com o diretor de conformidade, seu representante de
Ética é o seguinte:
Recursos Humanos ou com o Departamento Jurídico. De
&RPSOLDQFH2I¿FHU(WKLFV&RPPLWWHH
maneira alternativa, as violações podem ser informadas
Church & Dwight Co., Inc.
diretamente ao Comitê de Auditoria da diretoria.
Princeton South Corporate Park
$(PSUHVDFULRXXPD/LQKD'LUHWDGHeWLFDDFHVVtYHO
&KDUOHV(ZLQJ%RXOHYDUG
SRUWHOHIRQHHSHOD,QWHUQHWDWRGRVRVIXQFLRQiULRV
(ZLQJ1-(8$
2EV$VVROLFLWDo}HVGHUHQ~QFLDDXPDSURYLVmRGR&yGLJRGH&RQGXWDGHYHPVHUHQYLDGDVSRUHVFULWRDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHSDUDDQiOLVHDSURSULDGDXPH[HFXWLYRRXRPHPEURGR
Conselho pertinente decidirá o resultado. Com relação a conduta que envolve um executivo ou um diretor, somente o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal tem a autoridade para renunciar
uma provisão do Código. O Conselho Fiscal deve analisar e aprovar todas as transações “relativas à parte” como estipulado no item 404 (a) do Regulamento SK, promulgado pela Securities and
Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários), antes de sua conclusão. No caso de uma renúncia aprovada que envolva a conduta de um executivo ou um diretor, a pronta divulgação e
QRWL¿FDomRGHYHVHUFRPXQLFDGDDRVDFLRQLVWDVGD(PSUHVDFRQIRUPHH[LJrQFLDGD6(&RXRXWURUHJXODPHQWRRXFRQIRUPHDVQRUPDVGHUHJLVWURGD%ROVDGH9DORUHVGH1RYD<RUN
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Sobre o

Código de Conduta
Você também pode deixar uma mensagem telefônica
SDUDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHSHORWHOHIRQH
1-609-497-7144.
As violações relatadas serão investigadas e tratadas
SURQWDPHQWHHVHUmRWUDWDGDVFRQ¿GHQFLDOQD
PHGLGDGRSRVVtYHO2VIXQFLRQiULRVGD(PSUHVD
têm a obrigação de cooperar inteiramente
na investigação de violações relatadas e dar
LQIRUPDo}HVYHUGDGHLUDVFRPSOHWDVHH[DWDV([FHWR
se a legislação o exigir ou para a condução adequada
da investigação, os investigadores não divulgarão a
identidade de quem informou a violação suspeitada,
se for pedido anonimato .
8PDYLRODomRGR&yGLJRGH&RQGXWDSRGHFRQGX]LUD
ação disciplinar, que pode resultar em demissão.
Política da não Retaliação
(proteção do denunciante)
2VIXQFLRQiULRVTXHUHODWDPYLRODo}HVVXVSHLWDGDV
do código de boa-féQmRVHUmRVXMHLWRVjUHWDOLDomR
de qualquer tipo. A retaliação, sob qualquer forma,
SRGHVHUXPDYLRODomRjOHLHpXPDYLRODomRVpULD
DR&yGLJR¬VjVYH]HVVHFKDPDproteção ao
“denunciante”.
,QIRUPHLPHGLDWDPHQWHDR([HFXWLYRGH
Conformidade ou ao Departamento Jurídico todo ato
de retaliação suspeitada.
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FUNCIONÁRIOS QUE, DE BOA-FÉ, RELAT
AM VIOLAÇÕES OU VIOLAÇÕES SUSPEITA
DAS NÃO SERÃO SUJEITAS A RETALIAÇÃO
DE QUALQUER TIPO.
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Tomar

Decisões Éticas
A tomada de decisão ética sadia é essencial para o
VXFHVVRGD(PSUHVD$OJXPDVGHFLV}HVVmRyEYLDVH
IiFHLVGHVHWRPDUHQTXDQWRRXWUDVQmRRVmR

(QWUHWDQWRRXWURVFDVRVSRGHPVHUPDLVFRPSOH[RVH
difíceis. Diversas respostas podem parecer apropriadas
HSRGHQmRKDYHU³UHVSRVWDDSURSULDGDyEYLD´)D]HU
XPDVSHUJXQWDVPDLVDGLFLRQDLVSRGHDMXGiORDSHQVDU
nestas situações mais complexas para chegar ao
melhor plano de ação.

Pergunta 3: É justa para todas as partes
interessadas?

A tomada de decisão ética exige que você considere
os efeitos de sua decisão com relação clientes,
IRUQHFHGRUHVIXQFLRQiULRVDFLRQLVWDVHDFRPXQLGDGH
em geral. É importante ampliar sua lente ética e pensar
VHVXDUHVSRVWDFRQVLGHUDGDjVLWXDomRpFRQVLVWHQWH
Pergunta 1: O que é uma questão ética?
com nossos valores e é justa para todos. Quem têm um
interesse em jogo nesta situação e qual é a importância
(VWDSHUJXQWDDMXGDDLGHQWL¿FDUHHVFODUHFHUDpWLFD
FRPSDUDGDDRXWUDVSDUWHVLQWHUHVVDGDV"4XHPVHUi
HPMRJRHPXPDVLWXDomRTXDQGRYRFrWHPG~YLGD(OD DMXGDGRRXSUHMXGLFDGRSHODVRSo}HVTXHYRFrHVWi
o conduz além da sensação incômoda em um processo
considerando?
GHUHÀH[mRpWLFD
Ao de deparar com uma situação relacionada a ética,
use as seguintes perguntas para tomar a decisão
correta:

Pergunta 2: Esta situação viola ou parece violar
uma lei, um regulamento ou uma política de Empresa?
$FRQIRUPLGDGHFRPDOHLHDSROtWLFDGH(PSUHVDp
XPDSDUDGLJPDXPDREULJDomRpWLFD8PDYH]TXH
você tem um sentido claro da questão ética envolvida,
você precisa perguntar: esta situação ou ação viola
RXSDUHFHYLRODUQRVVR&yGLJRSROtWLFDGD(PSUHVD
ou a lei?
(PDOJXPDVVLWXDo}HVUHODFLRQDGDVjpWLFDYRFr
SRGHFKHJDUHPUHVSRVWDVFODUDVjVSULPHLUDVGXDV
perguntas e resolver a matéria rapidamente. O plano
de ação direito é transparente e direto.
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Pergunta 4: Como seria percebida?
$~OWLPDSHUJXQWDIRFDQDVFRQVHTXrQFLDVGHVXD
GHFLVmRSDUDYRFrHD(PSUHVD9DOHDSHQDSHUJXQWDU
FRPRHVWDGHFLVmRDIHWDUiPLQKDUHSXWDomRHDGD
(PSUHVD"&RPRHXPHVHQWLULDVREUHDGHFLVmRVHHOD
IRVVHQRWtFLDGHSULPHLUDSiJLQDQRMRUQDO"
)LQDOPHQWHVHPSUHTXHYRFrVHGHSDUDFRPTXHVW}HV
éticas no trabalho, não hesite em pedir a ajuda. O bom
conselho e a orientação clara frequentemente podem
fazer toda a diferença.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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França: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nova Zelândia: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

P&R
P. Observei uma situação que suspeito ser violação ao
nosso Código. Devo relatá-la mesmo sem ter certeza
absoluta de que há um problema?
R. 6LP6HYRFrREVHUYRXHVWDSRVVtYHOYLRODomR

GR&yGLJR³GHERDIp´RXVHMDYRFrDFUHGLWD
KRQHVWDPHQWHTXHKiXPSUREOHPDYRFrp
UHVSRQViYHOSRULQIRUPiODLPHGLDWDPHQWH(PJHUDO
UDO
DSULPHLUDHWDSDpLQIRUPDVVHVHXVXSHUYLVRUSRUpP
pP
YRFrSRGHWDPEpPWHOHIRQDUSDUDD/LQKDGH$SRLRR
LRR
([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHRVHXUHSUHVHQWDQWHGH
GH
5HFXUVRV+XPDQRVRXR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR
2TXHIRLLQIRUPDGRVHUiOHYDGRDVpULRHLQYHVWLJDGR
JDGR
J
É melhor relatar uma suspeita que não se torne um
SUREOHPDGRTXHLJQRUDUXPDSRVVtYHOYLRODomRjOHLRX
j OHLRX
jSROtWLFDGD(PSUHVD

P. Tenho um problema com um colega de trabalho
que praticamente é assédio. É melhor telefonar para a
Linha de Apoio ou conversar com meu supervisor?
R. 9RFrQmRSUHFLVDWHOHIRQDUSDUDD/LQKDGH

Apoio se há uma maneira de resolver a situação
conversando com seu supervisor ou o representante
ORFDOGH5HFXUVRVKXPDQRV$/LQKDGH$SRLRpXPD
opção para quem não se sente à vontade discutindo o
assunto com um supervisor ou um gerente ou com um
UHSUHVHQWDQWHGH5HFXUVRVKXPDQRVRXSDUDLQIRUPDU
TXHVW}HVUHIHUHQWHVTXHDFRQWDELOLGDGHFRQWUROH
¿QDQFHLURLQWHUQRHDXGLWRULD

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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Nosso compromisso

com a Empresa
Manter livros e registros exatos
$RSHUDomRH¿FD]GHQRVVD(PSUHVDHDLQWHJULGDGH
GHVXDVGLYXOJDo}HVS~EOLFDVGHSHQGHPGHUHJLVWURV
HPSUHVDULDLVH[DWRV&RPR(PSUHVDGHFDSLWDODEHUWR
temos a obrigação legal de assegurar que nossos
OLYURVUHJLVWURVHFRQWDVUHÀLWDPGHPDQHLUDSUHFLVD
HDGHTXDGDDVWUDQVDo}HVGD(PSUHVDHVXDVLWXDomR
¿QDQFHLUD
6HYRFrpUHVSRQViYHOSRUTXDOTXHUDVSHFWRGH
FRQWUROHVFRQWiEHLVLQWHUQRVRX¿QDQFHLURVHUHODWyULR
¿VFDOGHYHJDUDQWLURODQoDPHQWRSUHFLVRHKRQHVWRH
em conformidade com todas as exigências legais. Se
você não tem certeza sobre o lançamento apropriado
GHWUDQVDo}HVGD(PSUHVDRXGHTXHVW}HVFRQWiEHLVRX
WULEXWiULDVFRQVXOWHXPJHUHQWH

TODA OS FUNCIONÁRIOS
SÃO RESPONSÁVEIS POR
GARANTIR OS LIVROS DA
EMPRESA REGISTREM DE
MANEIRA PRECISA E REFLITAM
ADEQUADAMENTE A SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA EMPRESA.
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2VIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDHQFDUUHJDGRVGRSUHSDUR
GHUHJLVWURVHDUTXLYDPHQWRMXQWRj6HFXULWLHV
DQG([FKDQJHV&RPPLVVLRQ 6(& HFRPXQLFDo}HV
S~EOLFDV 3HVVRDOGH'LYXOJDomR3~EOLFD WrP
uma responsabilidade especial de garantir que as
LQIRUPDo}HVGH(PSUHVDXVDGDVQHVWDVGLYXOJDo}HV
sejam exatas, completas, justas e compreensíveis.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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(QWUHWDQWRWRGRVRVIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDFRPSDUWLOKDPHVWD
UHVSRQVDELOLGDGHHGHYHPOHYiODDVpULR'HYHPRV
¸ 3UHSDUDUHPDQWHUWRGRVRVUHJLVWURVGD(PSUHVDGHPDQHLUD
precisa e honesta.
¸ Não fazer lançamentos falsos ou enganosos nos livros,
UHJLVWURVHFRQWDVGD(PSUHVD
¸ 8VDURVIXQGRVGH(PSUHVDVRPHQWHSDUDRV¿QVGHVFULWD
nos documentos comprovantes do desembolso.
¸ Dar informações oportunas, exatas, relevantes,
compreensíveis e completas quando solicitado pelo Pessoal
GH'LYXOJDomR3~EOLFD
¸ Cooperar com os auditores internos e independentes
HVWmRUHYHQGREDODQoRV¿QDQFHLURVGD(PSUHVD)RUQHFHU
informações claras e verdadeiras.
¸ 5HWHUUHJLVWURVGD(PSUHVDGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVGH
UHWHQomRGHUHJLVWURVGD(PSUHVD
¸ Informar reclamações ou preocupações sobre contabilidade,
FRQWUROHVLQWHUQRVRXDXGLWRULDDR([HFXWLYRGH
&RQIRUPLGDGHjOLQKDGHDSRLRRXDR&RQVHOKR)LVFDOGR
Conselho de Administração. Os relatos podem ser anônimos
HVHUmRWUDWDGRGHPDQHLUDFRQ¿GHQFLDOVHSRVVtYHO

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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Nosso compromisso

com a Empresa

Delegação da poderes
2VIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDHPHVSHFLDOH[HFXWLYRV
HRXWURVIXQFLRQiULRVDGPLQLVWUDWLYRVGHYHPH[HUFHU
o devido cuidado em garantir que a delegação de
seja adequada e apropriada e siga a política da
GHOHJDomRGD(PSUHVD6HYRFrQmRWHPFHUWH]D
sobre delegação de poderes para qualquer assunto,
HQYLHVXDVSHUJXQWDVDRJHUHQWH¿QDQFHLURVrQLRU
GD(PSUHVDVHXJHUHQWH¿QDQFHLURVrQLRURXDR
Departamento Jurídico.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
EUA e Canadá: 1-855-384-9879 | Austrália: 1-800-339279 | Brasil: 0800-8911667 | China (Norte) 10-800-712-1239 | China (Sul) 10-800-120-1239
França: 0800-902500 | México:
| Nova
Zelândia:
0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
Call001-8008407907
the Compliance
Hotline
– 1-866-292-0647
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P&R
P. Eu não sou gerente. Posso ser considerado legalmente responsável por não
dar informações precisas sobre a Empresa?
R. 6LP$GLUHWRULDWHPDREULJDomRGHDVVLQDURVUHODWyULRV¿QDQFHLURVGD

(PSUHVDSRUpPDPDLRULDIXQFLRQiULRVUHJLVWUDPDVWUDQVDo}HVJUDYDGDVHHVWDV
DIHWDPQRVVRVUHODWyULRV¿QDQFHLURV&RQ¿UPHDH[DWLGmRGHWRGDVDVWUDQVDo}HV
TXHYRFrUHJLVWUDU

P. Devo registrar as horas trabalhadas para cada projeto em uma folha de
presença semanal, mas, às vezes, estou muito ocupado para acompanhar o
andamento por hora. Está bem estimar minhas horas?
R. $VIROKDGHSUHVHQoDGHYHPUHÀHWLURWHPSRUHDOWUDEDOKDGRHPFDGDSURMHWR
SDUDTXHRVUHJLVWURVGD(PSUHVDVHMDPH[DWRVRVUHODWyULRV¿QDQFHLURVH
SURFHVVRVGRRUoDPHQWRGHSHQGHPPXLWRGDH[DWLGmRGHFDGDUHJLVWUR9RFr
GHYHDFRPSDQKDUVHXWHPSRHVHYRFrWHPG~YLGDVGHFRPRID]rORFRP
precisão, converse com seu supervisor.

P. Meu supervisor instruiu-me a fazer o lançamento diferente da informação
¿QDQFHLUDGDPDQHLUDTXHDSUHQGLQRSDVVDGRHHXSHQVRTXHHOHHVWiPH
pedindo para fazer algo incorreto. Devo relatar este pedido ou fazer o que me foi
instruído?
R. 'HYHVHLQIRUPDUHVWDLQVWUXomRDRJHUHQWHVXSHULRUGDVXD
iUHDRXHQWUDQGRHPFRQWDWRFRPD/LQKD'LUHWDR'LUHWRUGH
&RQIRUPLGDGHR&RPLWrGHeWLFDR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRRXR
&RPLWrGH$XGLWRULD6HWLYHUSUHRFXSDo}HVHVFODUHoDVXDVG~YLGDV
e levante a questão imediatamente e antes de inserir dados nos
VLVWHPDV¿QDQFHLURVGD(PSUHVD

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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Nosso compromisso

com a Empresa

OS CONFLITOS DE INTERESSES PODEM
DIFICULTAR O DESEMPENHO DE NOSSAS
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS DE MANEIRA
OBJETIVA E EFICAZ

(YLWDUFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHV

Atividades externas e emprego

8PFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVH[LVWHVHPSUHTXHQRVVRV
interesses pessoais ou os de nossos família imediata,
familiares próximos ou parceiros comerciais interferem
FRPRVLQWHUHVVHVGD(PSUHVD8PFRQÀLWRGHLQWHUHVVH
SRGHRFRUUHUHPYiULDVVLWXDo}HV3RUH[HPSORTXDQGR
XPIXQFLRQiULRRXXPIDPLOLDUUHFHEHUHPXPSUHVHQWH
uma vantagem exclusiva ou um benefício pessoal
LPSUySULRHPFRQVHTXrQFLDGDSRVLomRGRIXQFLRQiULR
QD(PSUHVD

eSURLELGRDRVIXQFLRQiULRVWHUHPSUHJRH[WHUQRVHPD
DSURYDomRSUpYLDGD(PSUHVD

2VFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHVGL¿FXOWDURGHVHPSHQKRGH
nossas obrigações corporativas de maneira objetiva
HH¿FD]6HPSUHTXHDWXDPRVHPQRPHGD&KXUFK 
do Dwight, temos um dever agir no melhor interesse
GD(PSUHVDSDUDHYLWDUDWpPHVPRDDSDUrQFLDGHXP
FRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
(VWDVHomRGHVFUHYHDOJXQVFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHV
FRPXQV&DGDXPGHQyVpUHVSRQViYHOSRUUHFRQKHFHU
HUHVROYHUFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHVUHDLVRXSRWHQFLDLV
que possam ocorrer no decurso do nosso trabalho. Se
YRFrRXRXWURIXQFLRQiULRWHPXPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
real ou potencial, exponha o problema a qualquer
membro do Comitê de Ética.

Você não deve prestar serviços a outra entidade que
VHMDRXYRFrVDLEDTXHSDVVDUiDVHUIRUQHFHGRU
YHQGHGRUFOLHQWHRXFRQFRUUHQWHGD(PSUHVD
Nenhuma atividade externa deve interferir com o
tempo e a atenção que você dedica a seus deveres na
(PSUHVDRXDIHWHGHPDQHLUDFRQWUiULDDTXDOLGDGHRX
a quantidade de seu trabalho.
Você não deve usar o equipamento, instalações ou
suprimentos para qualquer atividade externa.
$PHQRVTXHYRFrWHQKDDSURYDomRGD(PSUHVDQmR
RIHUHoDQHPLPSOLTXHRSDWURFtQLRRXDSRLRGD(PSUHVD
a qualquer atividade externa.
Todas as oportunidades de negócio que você tiver em
FRQVHTXrQFLDGHVXDSRVLomRQD(PSUHVDSHUWHQFHP
j(PSUHVD9RFrQmRSRGHXViODSDUDVLPHVPRXP
familiar ou terceiros.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
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,QWHUHVVHV¿QDQFHLURVQRVFRQFRUUHQWHVH
parceiros de negócio da Empresa
9RFrQmRGHYHWHULQWHUHVVH¿QDQFHLURHP
outra entidade que que seja ou você saiba que
SDVVDUiDVHUIRUQHFHGRUYHQGHGRUFOLHQWHRX
FRQFRUUHQWHGD(PSUHVDVDOYRLQYHVWLPHQWRV
passivos de até 1 por cento mencionado
abaixo.* Se você tiver interesse interesse em
qualquer entidade de capital aberto, você não
pode comprar ou vender títulos desta entidade
VHWLYHULQIRUPDo}HVLPSRUWDQWHQmRS~EOLFDV
sobre ela, independentemente de como obteve
WDOLQIRUPDomR YHMD³,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV´
mais adiante neste Código).
Presentes e entretenimento
'XUDQWHRVQHJyFLRjVYH]HVSRGHPRVUHFHEHU
SUHVHQWHVGHLQGLYtGXRVRX(PSUHVDVTXHWrP
relacionamentos comerciais ou procuram tê-los
FRPD(PSUHVD

2VIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDHIDPLOLDUHV
não devem trocar presentes valiosos com
o qualquer indivíduo associado com os
IRUQHFHGRUHVRXRVFOLHQWHVGD(PSUHVD
Isto inclui presentes do equipamento ou
do dinheiro, assim como descontos ou o
tratamento pessoal favorecido.
Podemos aceitar um presente que seja como
uma lembrança, como em congressos (caneca,
camiseta, caneta) ou presente simples abaixo
GHFHPGyODUHV 86 
Podemos participar de entretenimento relativo
a relacionamentos comerciais normais, como
refeições ou uso ingressos para esportes,
WHDWURRXRXWURVHYHQWRVS~EOLFRV(QWUHWDQWR
espera-se que exerçamos discernimento sadio
na participação destes eventos para evitar uma
situação que enseje uma pergunta.

*Note — Você pode ter um investimento passivo em até em por cento do total de ações em circulação de uma
entidade registrada ou cotada em bolsa de valores nacional ou internacional, desde que o investimento não crie
DDSDUrQFLDGHXPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV3RUH[HPSORSRGHKDYHUFRQÀLWRVHRLQYHVWLPHQWRFXPSUHDH[LJrQFLDWpFQLFD
GHXPSRUFHQWRPDVUHSUHVHQWDXPDJUDQGHSRUFHQWDJHPGHVHXYDORUOtTXLGRWRWDORXpXPDJUDQGHTXDQWLGDGHHPGyODUHV
2VFRQVHOKHLURVGD(PSUHVDTXHQmRVHMDPIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDGHYHPVHUVHQVtYHLVjVVLWXDo}HVHPTXHSRVVDPWHUXP
interesse ou uma associação com uma entidade que concorra ou tenha um relacionamento comercial com a Empresa. Quando
HVWHVUHODFLRQDPHQWRVQmRIRUHPSURLELGRVGHYHPVHUHYLWDGRVRQGHSUDWLFiYHO7RGRFRQVHOKHLURGD(PSUHVDTXHWHQKDWDO
UHODFLRQDPHQWRGHYHSURQWDPHQWHLQIRUPiORDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR6HQmRIRUSRVVtYHOHYLWDUXPFRQÀLWRHVWHGHYH
VHUFRQWURODGRGHPDQHLUDpWLFDHUHVSRQViYHO

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
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Nosso compromisso

com a Empresa

CONSCIENTEMENTE NÃO PODEMOS DESVIAR
ATIVOS DE EMPRESA PARA NÓS OU TERCEIROS
OU PARA FINS IMPRÓPRIOS OU ILÍCITOS.

Invenções, livros e publicações

Pagamentos apropriados

2VIXQFLRQiULRVGHYHPUHFHEHUXPDDXWRUL]DomRSRU
escrito do Comitê de Ética antes de participar de
TXDOTXHUIRUPDGRGHVHQYROYLPHQWRH[WHUQRGD(PSUHVD
de quaisquer produtos, softwares, ideias, tecnologias ou
propriedade intelectual que possam estar relacionados
DRVQHJyFLRVDWXDLVRXSRWHQFLDLVGD(PSUHVD

2SHVVRDOGD(PSUHVDQmRSRGHID]HURXSURPHWHU
SDJDPHQWRVSDUDLQÀXHQFLDUDWRVRXGHFLV}HVGHXPD
pessoa ou dar presentes além daqueles concedidos
em negócios normais. Além de cumprir leis, regras e
regulamentos locais sobre suborno e anticorrupção
RQGHD(PSUHVDUHDOL]DQHJyFLRVWRGRVRVIXQFLRQiULRV
HGLUHWRUHVGD(PSUHVDDRUHGRUGRPXQGRGHYHP
FXPSULUD/HLVREUH3UiWLFDVGH&RUUXSomRQR([WHULRU
GRV(VWDGRV8QLGRVHD/HL$QWLVVXERUQRGR5HLQR
8QLGR,VWRpGLVFXWLGRFRPPDLVGHWDOKHVQDVHomR
LQWLWXODGD³)D]HQGRQHJyFLRVQRH[WHULRU´GHVWH&yGLJR

$WLYLGDGHVFtYLFDVEHQH¿FHQWHVHSROtWLFDV
,QFHQWLYDPRVRVIXQFLRQiULRVDSDUWLFLSDUGH
DWLYLGDGHVFtYLFDVEHQH¿FHQWHVRXSROtWLFDVGHVGH
TXHQmRLQWHUIHULDPFRPVHXVGHYHUHVQD(PSUHVD
1mRSRGHPRVHQYROYHUD(PSUHVDRXVHXVDWLYRV
ou instalações ativos nestas atividades. Sevemos
igualmente procurar não criar uma aparência de
SDUWLFLSDomRRXHQGRVVRGD(PSUHVD
2VIXQFLRQiULRVQmRSRGHPID]HUFRQWULEXLo}HV
políticas, diretas ou indiretas, de qualquer tipo
HPQRPHGD(PSUHVDVDOYRFRPDXWRUL]DomRGR
Departamento Jurídico.

Empréstimos a funcionários
$(PSUHVDQmRIRUQHFHUiHPSUpVWLPRVQHPHVWHQGHUi
garantias de crédito ou para benefício pessoal dos
diretores ou executivos, exceto o permitido pela lei e
as normas de registro ou cotação de bolsas de valores
RQGHD(PSUHVDHVWiUHJLVWUDGD2VHPSUpVWLPRVRXDV
JDUDQWLDVSRGHPVHUHVWHQGLGRVDRXWURVIXQFLRQiULRV
VRPHQWHFRPDDSURYDomRGD(PSUHVD

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
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P&R
P. Gostaria de convidar um cliente antigo para um partida de golfe em um campo local.
É uma maneira excelente de me manter atualizado quanto às necessidades atuais da sua
Empresa. É aceitável para a Empresa pague a taxa do campo para ele?
R. O passeio descrito se enquadra em entretenimento comercial aceitável, porque o tempo

passado com o cliente será para discutir negócios. Não seria aceitável pagar passes para uma
SDUWLGDGHJROIHRXVHRFXVWRGRFDPSRRQGHYRFrSODQHMDIRUH[RUELWDQWH

P. Nosso departamento muito trabalho do excesso, portanto, ultimamente contratamos
DOJXQVWHPSRUiULRVSDUDDMXGDU0HX¿OKRHVWXGDQWHXQLYHUVLWiULREULOKDQWHHVWi
procurando um trabalho do verão. Podemos empregá-lo temporariamente?
R. 1mR6HULDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVVHX¿OKRWUDEDOKDUHPVHXGHSDUWDPHQWR&RQVXOWH

5HFXUVRVKXPDQRVSDUDYHUVHKiRXWURVGHSDUWDPHQWRVQD(PSUHVDSUHFLVDQGRGHDMXGD
/HPEUHVHGHUHYHODUVHXUHODFLRQDPHQWRTXDQGRUHFRPHQGDUVHX¿OKRSDUDRWUDEDOKR

P. Um fornecedor novo ofereceu-me quatro ingressos caros para um concerto de uma banda
de rock muito popular, como um “símbolo da apreciação” por eu escolher a empresa dele.
Ele não irá comigo - os ingressos são para mim, minha família e amigos. Posso aceitar oferta?
R. Não. Os bilhetes custam claramente mais do que “o valor nominal” e sua aceitação teria
DDSDUrQFLDGDLQÀXrQFLDLPSUySULD6HYRFrDFHLWRXHVWDRIHUWDQRIXWXURQmRSRGHUiWUDWDU
FRPHVWHIRUQHFHGRUVHPVHQWLUTXHOKHGHYHXPDREULJDomR6HYRFrIRUDRDRFRQFHUWR
FRPRSDUWHGHXPDHYHQWRGHQHJyFLRVHpHVWLYHUSUHRFXSDGDFRPRSUHoRGRVLQJUHVVRV
FRQYHUVHFRPVHXVXSHUYLVRUSDUDGHWHUPLQDUVHpDSURSULDGRYRFrLU

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
EUA e Canadá: 1-855-384-9879 | Austrália: 1-800-339279 | Brasil: 0800-8911667 | China (Norte) 10-800-712-1239 | China (Sul) 10-800-120-1239
França: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nova Zelândia: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

21

Nosso compromisso

com a Empresa

CONSCIENTEMENTE NÃO PODEMOS
DESVIAR ATIVOS DE EMPRESA PARA
NÓS OU TERCEIROS OU PARA FINS
IMPRÓPRIOS OU ILÍCITOS.

Usar e proteger ativos da Empresa
2VDWLYRVGD(PSUHVDSRGHPVHUXVDGRVVRPHQWHSDUD
¿QDOLGDGHVGHQHJyFLROHJtWLPDVGD(PSUHVD6mRHOHV
HV
instalações, materiais, suprimentos, equipamentos,
computadores, carros, mobília, tempo, informação,
propriedade intelectual, tecnologias e conceitos, ideias,
as,
planos de negócio e produto e informação sobre os
QHJyFLRGD(PSUHVDVRIWZDUHHRXWURVDWLYRV
eSURLELGRDRVIXQFLRQiULRV
¸ Tomar ou empregar, conscientemente roubar
ou apropriar-se indevidamente ou de ativos
GD(PSUHVDLQFOXVLYHLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
GH(PSUHVDSDUDQyVRXWHUFHLURRXSDUD¿QV
LPSUySULRVRXLOtFLWRVRXSDUDTXDOTXHU¿PTXH
QmRVHMDFXPSULUDVUHVSRQVDELOLGDGHVUHODWLYDVj
(PSUHVD
¸ 5HPRYHURXGLVSRUGHDOJRGHYDORUTXHSHUWHQoDj
j
(PSUHVDVHPRFRQVHQWLPHQWRGHVWD
¸ 'HVWUXLUDWLYRVGD(PSUHVDVHPSHUPLVVmR
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P&R
P. Um parente está começando uma empresa nova e me
pediu lhe fornecer uma lista de nossos clientes em sua área.
Ele não concorra com nossa Empresa. Posso compartilhar
esta informação com ele?
R. 1mR1RVVRVFOLHQWHVGHUDPj(PSUHVDDLQIRUPDomRSDUDWHU

XPDUHODomRFRPHUFLDOFRQRVFR1mRVHULDMXVWRSDUDHOHVRXSDUD
DQRVVD(PSUHVDIRUQHFHUHVWDLQIRUPDomRDTXDOTXHUXPIRUDGD
Empresa que não tenha necessidade relacionada com a Empresa
para os negócios dele.

P. Sou responsável pelos veículos da Empresa na fábrica. Uma
DPLJDFRPTXHPVRXYROXQWiULRHPXPDHQWLGDGHEHQH¿FHQWH
local pediu-me para emprestar uma van da Empresa para buscar
doações. Promete encher o tanque de gasolina quando devolvê-la.
3RVVRHPSUHVWiODFRPHVWD¿QDOLGDGHRXGLULJLODSDUDHOD"
R. 1mR2VYHtFXORVGD(PSUHVDGHYHPVHUXVDGRVVRPHQWH

SDUD¿QDOLGDGHVFRPHUFLDLVGD(PSUHVD(PERUDVXDSDUWLFLSDomR
QHVWDHQWLGDGHVHMDLQFHQWLYDGDYRFrQmRSRGHSHUPLWLUTXHVXD
amiga use a van da Empresa para buscar doações. Do mesmo
PRGRYRFrQmRGHYHXVDUDFDPLRQHWHGD(PSUHVDSDUDGLULJLU
VXDDPLJDSDUDEXVFDUGRDo}HV$OpPGHVHUSURSULHGDGHGD
(PSUHVDYRFrSRGHULDVXMHLWDUD(PSUHVDjVUHVSRQVDELOLGDGHV
em caso de acidente quando estiver dirigindo.
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RESPEITAMOS OS SEGREDOS COMERCIAIS,
COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS E OS
DIREITOS DE PATENTE DE TERCEIROS.

0DQWHUDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO

¸ Processos de manufatura, técnicas e fórmulas

Informação é um ativo corporativo valioso. Os
IXQFLRQiULRVGHWRGRVRVQtYHLVSRGHPWHURDFHVVR
DLQIRUPDo}HVVREUHQRVVRVQHJyFLRVIXQFLRQiULRV
clientes, fornecedores, vendedores e concorrentes
TXHGHYHPVHUPDQWLGDVFRQ¿GHQFLDLV$PHQRVTXH
DGLYXOJDomRVHMDDSURYDGDSHOD(PSUHVDRXSRUIRUoD
de lei, devemos proteger o sigilo de toda a informação
FRQ¿GHQFLDO

¸ Programas e estratégias de marketing, propaganda
e vendas

,QIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVVmRSDUWLFXODUPHQWHVHQVtYHLV
HGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVFRQ¿GHQFLDLVVDOYRVHVXD
GLYXOJDomRIRUDSURYDGDSHOD(PSUHVDRXDSyVRV
GRLVGLDV~WHLVFRPSOHWRVDSDUWLUGHVXDGLYXOJDomR
em comunicado de de imprensa ou registro de junto
j6(&'HYHPRVWDPEpPSURWHJHULQIRUPDo}HV
exclusivas, que são aquelas que, em geral, não são
GHFRQKHFLPHQWRS~EOLFRHWHPYDORUFRPHUFLDOSDUDD
(PSUHVD

¸ Incorporações, aquisições ou atividades do venda
de ativos
¸ Informações dos pessoais (inclusive remuneração,
recrutamento e treinamento)
¸ (VWUDWpJLDVGHDSURYDo}HVUHJXODGRUDV
¸ Planos empresariais estratégicos
$LQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDOGHYHVHUXVDGDGHQWUR
GD(PSUHVDVRPHQWHDRQtYHOGH³QHFHVVLGDGHGH
FRQKHFHU´1mRGLVFXWDXPDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
FRPRVIDPLOLDUHVRXWHUFHLURVIRUDGD(PSUHVD'R
mesmo modo, não tente obter ou aprender informação
FRQ¿GHQFLDODPHQRVTXHYRFrSUHFLVDUGHODSDUDR
desempenho de seu trabalho.

([HPSORVGDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
¸ Software, bases de dados, documentação e todos
RVGDGRVUHODFLRQDGRVGDGRVD¿QV
¸ 'DGRV¿QDQFHLURV TXHLQFOXHPLQYHVWLPHQWRV
lucros, preço, custos e contabilidade)
¸ Invenções, projeto de produto novo, pesquisa e
desenvolvimento

24
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7RGDVDV(PSUHVDVFRQVLGHUDPVXDLQIRUPDomR
FRQ¿GHQFLDOFRPRDOJRH[WUHPDPHQWHYDOLRVR&RPR
parte de nosso negócio, concordamos frequentemente
HPPDQWHUFRQ¿GHQFLDODVLQIRUPDo}HVGHRXWUDV
empresas. Devemos honrar estes acordos e proteger
tal informação da mesma maneira como protegemos
QRVVDSUySULDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
Respeitamos os segredos comerciais, copyrights,
marcas registradas e as direitos de patente de
terceiros. A duplicação não autorizada de material
protegido direitos autoral (impresso ou eletrônico),
software protegido por direito autoral ou materiais
gravados infringe as leis sobre direitos autorais e é
proibida. Consulte o Departamento de Serviços de
,QIRUPDomR ³,6´ RXRJHUHQWHGH,6ORFDODQWHVGH
copiar ou comprar o software.
1mRGLVFXWDDVVXQWRVFRQ¿GHQFLDLV SHVVRDOPHQWHRX
por telefone) onde pessoas não autorizadas possam
ouvir, como em elevadores (mesmo nas dependências
GD(PSUHVD UHVWDXUDQWHVWi[LVWUHQVDYL}HVRX
RXWUDViUHDVGHDFHVVRS~EOLFR(VWHMDDWHQWRDRXVDU
telefones celulares ou outros meios de comunicação
não seguros.

Se você for procurado por jornalista ou de outros
representante da mídia, imediatamente encaminhe-o
DR'LUHWRU)LQDQFHLURGD(PSUHVDQDVHGHPDWUL]HVGD
(PSUHVDHQmRUHVSRQGHjVSHUJXQWDV
Se você acredita ser apropriado para o negócio ou por
IRUoDGHOHLGLYXOJDURXXVDUDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
IRUDGD(PSUHVDFRQWDWHR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRTXH
GRPHVPRPRGRDMXGDUiDGHWHUPLQDUVHDLQIRUPDomR
pFRQVLGHUDGDFRQ¿GHQFLDOHSRGHGLVFXWLUPHGLGDVGH
defesa apropriadas.
O ou a divulgação uso não autorizado de informação
FRQ¿GHQFLDOSRGHPVXMHLWiORDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO
RXFULPLQDOHYRFrSRGHVHUSURFHVVDGRSHOD(PSUHVD
6XDREULJDomRpSUHVHUYDUDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDOGD
(PSUHVDGXUDQWHVHXHPSUHJRTXHFRQWLQXDPHVPR
depois de sua saída.

Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
www.churchdwight.ethicspoint.com
EUA e Canadá: 1-855-384-9879 | Austrália: 1-800-339279 | Brasil: 0800-8911667 | China (Norte) 10-800-712-1239 | China (Sul) 10-800-120-1239
França: 0800-902500 | México:
| Nova
Zelândia:
0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
Call001-8008407907
the Compliance
Hotline
– 1-866-292-0647

26

P&R
P. Uma colega de trabalho saiu da Empresa e foi
trabalhar em uma empresa nova. Ela me pediu para enviar
PRGHORVGHFRQWUDWRVOD\RXWVHVSHFL¿FDo}HVGHPDWHULDLVH
dos outros documentos da Empresa. Como a empresa nova
não é concorrente, posso atender este pedido?
R. $PHQRVTXHHVWDLQIRUPDomRHVWHMDSXEOLFDPHQWH
GLVSRQtYHOQmRGHYHVHUFRPSDUWLOKDGDFRPXP
H[IXQFLRQiULR6HYRFrWLYHUG~YLGDVVREUHVHD
LQIRUPDomRVROLFLWDGDHVWiSXEOLFDPHQWHGLVSRQtYHO
consulte o Departamento.

P. At a recent social gathering after work, I overheard
an employee tell someone outside the Company about
a new marketing strategy we are about to launch. This
VHHPVOLNHFRQ¿GHQWLDOLQIRUPDWLRQWRPH:KDWVKRXOG
I have done?
R. ,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVFOLHQWHVSHVTXLVD
HVWUDWpJLDVHPHUFDGRHVWULWDPHQWHFRQ¿GHQFLDLV
HSRGHULDPSUHMXGLFDUDSRVLomRGD(PSUHVDQR
PHUFDGRVHIRUHPFRQKHFLGDVSRUXPFRQFRUUHQWH
(GXFDGDPHQWHYRFrGHYHULDWHULQWHUURPSLGRVHX
colega de trabalho e, em sigilo, lembrar que a
LQIRUPDomRTXHHVWiGLVFXWLGDHUDFRQ¿GHQFLDO
,QIRUPHHVWHLQFLGHQWHDVHXVXSHUYLVRURXDXP
JHUHQWHGHQtYHOPDLVDOWR
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SEJA CUIDADOSO AO COLETAR ,
MANTER E DESCARTAR
INFORMAÇÕES SENSÍVEIS.

Privacidade e dados pessoais
$OJXQVIXQFLRQiULRVPDQXVHLDPGDGRVSHVVRDLV
LQFOXVLYHLQIRUPDo}HVVREUHIXQFLRQiULRVFRQWUDWDGRV
FOLHQWHVHRXWURVFRPTXHPD(PSUHVDWHPUHODo}HV
FRPHUFLDLV8VHDVLQIRUPDo}HVVHQVtYHLVSDUD¿QV
comerciais apenas e compartilhe somente com os
indivíduos autorizados que tenham necessidade
OHJtWLPDGHVDEHUGHQWURRXIRUDGD(PSUHVD
Como regra geral, os dados pessoais devem ser
PDQXVHDGRVHSURFHVVDGRVDSHQDVTXDQGRKiXPD
razão comercial legítima e nunca devem envolver mais
ou dados pessoais diferentes do que é exigido. Seja
cuidadoso ao coletar, manter e descartar informação
GHOLFDGDFRPRQRPHHQGHUHoRWHOHIRQHQ~PHURGH
VHJXUDQoDVRFLDOQ~PHURVGHFDUWmRGHFUpGLWRRX
endereços de email.
As leis sobre privacidade variam muito de país
para país. A gerência local deve fazer uma consulta
sobre normas de privacidade locais e comunicar as
H[LJrQFLDVDRUHVSRQViYHOSDUDPDQWHUGDGRVSHVVRDLV
Consulte o Departamento Jurídico se você tem alguma
preocupação sobre transmitir dados pessoais, mesmo
SDUDDRXWURVHVFULWyULRVGHQWURGD(PSUHVD
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P&R
P. Um colega que trabalha em outra Empresa pediu
que eu fornecesse os nomes de alguns de meus contatos
comerciais. A empresa do meu colega não é nossa
concorrente. Esta bem passar-lhe a informação?
R. 1mR$LQIRUPDomRVREUHQRVVRVFOLHQWHVpQmR
DSHQDVFRQ¿GHQFLDOHODVHHTXLSDUDDRVGDGRV
pessoais. Não deve ser compartilhada com qualquer
um, exceto se necessário ou com a permissão do
contato comercial.
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Comunicações eletrônicas
7RGRVVmRUHVSRQViYHLVSRUDVVHJXUDUTXHRHPDLO
GD(PSUHVDRDFHVVRj,QWHUQHWHRVVLVWHPDVGH
telecomunicações estejam usados para o negócio
legítimo no desempenho de nossas tarefas. O uso
pessoal ocasional é permitido, porém, o uso impróprio
SRGHOHYDUjSHUGDGHSULYLOpJLRVGHDFHVVRHDomR
disciplinar.
/HPEUHVHTXHRHPDLOQmRpFRQ¿GHQFLDO4XDQGR
XVDPRVRHPDLOGD(PSUHVDRXD,QWHUQHWXVDQGRR
HTXLSDPHQWRGD(PSUHVDVDEHPRVFRPSUHHQVmRTXH
QmRWHPRVGLUHLWRjSULYDFLGDGHSHVVRDO$(PSUHVD
pode monitorar todas as comunicações ou informação
criadas, transmitidas , recebidas de armazenadas
HPVLVWHPDVGD(PSUHVDGHSHQGHQGRGDOHJLVODomR
local. Isto pode incluir o email que você lê em seu
FRPSXWDGRUGD(PSUHVDPDVGHVXDVXDVFRQWDSHVVRDO
RXGHFODUDo}HVHPVLWHVVRFLDLVFRPR)DFHERRN7ZLWWHU
/LQNHG,QRXVLPLODUHV

6HPSUHWUDWDPRVFRPFRUWHVLDRXWURVXVXiULRVGD
,QWHUQHWHXVDPRVDOWRVSDGU}HVGHSUR¿VVLRQDOLVPR
e integridade no uso da Internet. Além disso,
FRPSUHHQGHPRVTXHRVUHJLVWURVGD(PSUHVDHPDLO
registros do Internet e arquivos eletrônicos podem
VHUVXMHLWRVjGLYXOJDomRjVDXWRULGDGHVIXQFLRQiULR
governamentais ou terceiros. Consequentemente,
QmRID]HPRVD¿UPDo}HVHPPHQVDJHQVUHJLVWURVRX
DUTXLYRVGD(PSUHVDTXHVHMDPLPSUHFLVDVLPSUySULDV
RXLOtFLWDVRXTXHUHÀHWLULDPGHPDQHLUDGHVIDYRUiYHO
QRVIXQFLRQiULRVRXQD(PSUHVDVHGLYXOJDGRV

Tratamos informação eletrônica ou comunicações
UHODFLRQDGDVFRPD(PSUHVDFRPRFRQ¿GHQFLDLV
FRPDFHVVRDSHQDVDRGHVWLQDWiULRSUHWHQGLGR9RFr
não tem autorizado para acessar comunicação ou
informação que não lhe sejam destinadas.
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P&R
P. Posso usar meu email da Empresa para mandar um email
pessoal ocasional a amigos em outras organizações ou a meus
amigos ou familiares?
R. 9RFrSRGHXVDURHPDLOGDHPSUHVDSDUDXPDEUHYH

FRUUHVSRQGrQFLDRFDVLRQDOGRPHVPRPRGRTXHXVDULD
PDQHLUDWHOHIRQHSDUDFRQYHUVDUFRPXPDPLJRRXIDPLOLDU
QRKRUiULRGHH[SHGLHQWH2HPDLOTXHYRFrWURFDFRPRV
DPLJRVRXIDPLOLDUHVQDUHGHGD(PSUHVDSRGHVHUDFHVVDGR
HOLGRSDUD¿QVOHJDLVRXGHVHJXUDQoDDTXDOTXHUPRPHQWR
$LQIRUPDomRWUDQVPLWLGDQDUHGHTXHLQIULQMDDOHLRXp
FRQVLGHUDGDRIHQVLYDRXLPSUySULDSRGHVXMHLWiORVDomR
disciplinar.

QUANDO USAMOS O EMAIL
DA EMPRESA OU A INTERNET
USANDO O EQUIPAMENTO
DA EMPRESA, SABEMOS
COMPREENSÃO QUE
NÃO TEMOS DIREITO À
PRIVACIDADE PESSOAL.

P. Um ex-colega de trabalho pediu que eu lhe desse uma
UHIHUrQFLDHPXPORFDOUHGHVRFLDOTXHDFHVVDPRV0HXSHU¿O
PHLGHQWL¿FDFRPRIXQFLRQiULRGD&KXUFK GR'ZLJKW(VWi
certo dar esta referência?
R. $SROtWLFDGD(PSUHVDD¿UPDTXHQmRIRUQHFHPRV
UHIHUrQFLDVSDUDIXQFLRQiULRVRXH[IXQFLRQiULRVGD(PSUHVD
([SOLTXHDVHXH[FROHJDGHWUDEDOKRTXHDVSROtWLFDVGD
(PSUHVDQmRSHUPLWHPGDUHVWDUHIHUrQFLD2PHOKRU
pHQFDPLQKDURFROHJDRXTXHPVROLFLWDUUHIHUrQFLDVDR
Departamento de Recursos Humanos.
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A ATENÇÃO CONSTANTE E DILIGENTE
É NECESSÁRIA PARA MANTER UM
AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO.

Manter um ambiente de trabalho saudável,
seguro e protegido
7RGRVRVIXQFLRQiULRVGD(PSUHVDWrPRGLUHLWR
DFRQGLo}HVGHWUDEDOKRVHJXUDV$(PSUHVDp
UHVSRQViYHOSDUDSURSLFLDUXPDPELHQWHGHWUDEDOKR
seguro, porém, a atenção constante e diligente de
FDGDXPpQHFHVViULDSDUDPDQWHUHVWHDPELHQWH
&DGDXPGHYHDJLUGHPDQHLUDUHVSRQViYHOH
garantir que nossa conduta não comprometa a
VD~GHRXVHJXUDQoD
'HYHPRVGHVHQYROYHUXP³HVStULWRGHVHJXUDQoD´
e continuamente avaliar o ambiente de trabalho
SDUDLGHQWL¿FDUWRGRVRVSHULJRVH[LVWHQWHV
e potenciais. Informe prontamente todos as
SUHRFXSDo}HVDFLGHQWHVRX³TXDVHDFLGHQWHV´
a seu supervisor ou coordenador da instalação.
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P&R
P. Contei a meu supervisor que um outro funcionário sofreu um
acidente pequeno na área de produção mas que parecia estar bem.
Meu supervisor me instruiu para não incluir o evento no relatório
GHDFLGHQWHVSRUVHUSHTXHQR'HYRSHUPLWLUTXHRLQFLGHQWH¿TXH
fora do relatório?
R. Mesmo os incidentes pequenos e as lesões leves podem

WHUFRQVHTXrQFLDVVpULDV$(PSUHVDH[LJHTXHRVIXQFLRQiULRV
LQIRUPHDFLGHQWHVHOHV}HV6HVHXORFDOWHPXPVLVWHPDGH
UHODWyULRSDUDLQFLGHQWHVFRPRHVWHVLJDDSROtWLFDORFDO6H
YRFrQmRFRQKHFHDSROtWLFDORFDOHVHXVXSHUYLVRUQmRDQRWDU
LQFLGHQWHYRFrGHYHQRWL¿FDUVHXJHUHQWHRXRUHSUHVHQWDQWH
local de Recursos Humanos. Os relatórios podem ser usados para
LGHQWL¿FDUSUREOHPDVHWHQGrQFLDVGHVHJXUDQoDSDUDHYLWDUOHV}HV
PDLVJUDYHVQRIXWXUR

P. Outro dia eu estava andando pelo armazém e observei uma
poça d’água no chão. Quando retornei mais tarde ao armazém, no
mesmo dia, observei que a poça continuava lá. O que eu deveria
ter feito
R. 8PORFDOGHWUDEDOKRVHJXURHVDXGiYHOpUHVSRQVDELOLGDGHGH
WRGRV1HVWHFDVRYRFrSUHFLVDLQIRUPDULPHGLDWDPHQWHRTXH
observou a seu supervisor local ou à pessoa designada em seu
ORFDOSDUDLQIRUPDUDFLGHQWHV1mRVXSRQKRTXHRXWUDSHVVRD
OLGDUiFRPRIDWR$SRoDSRGHULDVHUSHULJRVDHRVIXQFLRQiULR
poderiam não ter percebido que aconteceu.
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A EMPRESA NÃO TOLERA, NÃO PERMITE NEM
DESCULPA A VIOLÊNCIA.

Segurança e violência do local de trabalho
Devido a nosso compromisso de um ambiente de
WUDEDOKRVHJXURD(PSUHVDQmRWROHUDQmRSHUPLWH
QHPGHVFXOSDDYLROrQFLDSRUSDUWHIXQFLRQiULRV
VXSHUYLVRUHVJHUHQWHVQmRIXQFLRQiULRVYLVLWDQWHV
ou quem quer que tenha relacionamento comercial
FRPD(PSUHVD$VDUPDVGHIRJRHRXWUDVDUPDV
explosivos ou outros materiais perigosos são proibidos
QDVGHSHQGrQFLDVGD(PSUHVD$OpPGLVVRDWRVRX
ameaças da violência, inclusive assédio, intimidação ou
coerção ou ameaças físicas, verbais ou psicológicas ou
impróprias não são tolerados.
Não permitimos que pessoas não autorizadas ou
LQGHVHMDGDVLQYDGDPRXDPHDFHPQRVVRVIXQFLRQiULRV
RXDSURSULHGDGHGD(PSUHVD3UHVWHDWHQomRDRV
SUREOHPDVGHVHJXUDQoDHVSHFt¿FRVTXHSRGHPRFRUUHU
em seu local de trabalho. Siga os regulamentos e
segurança em seu local e informe atividades suspeitas
seguindo sua política local.
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P&R
P. Vi uma pessoa desacompanhada no corredor que
QmRWLQKDLGHQWL¿FDomRGD(PSUHVDRXGHYLVLWDQWH
Que devo fazer?
R. 8PDSHVVRDGHVDFRPSDQKDGDHVHPLGHQWL¿FDomR

QDVGHSHQGrQFLDVGD(PSUHVDpXPULVFRSRWHQFLDOj
VHJXUDQoD$SUR[LPHVHHSHUJXQWHVHSRGHDMXGDU
6HIRUXPYLVLWDQWHTXHQmRVHLGHQWL¿FRXQDSRUWDULD
RIHUHoDVHSDUDDFRPSDQKiODSDUDQDUHFHSomR
segurança das instalações. Se recusam a conversar
FRPYRFrRXVHDIDVWDUFRQWDWHRSHVVRDOGDUHFHSomR
segurança local imediatamente. Se as instalações
VHJXHPXPDSROtWLFDRXSURFHGLPHQWRGLIHUHQWHVLJD
DVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVORFDLV
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Abuso de substância
$(PSUHVDWHPRFRPSURPLVVRGHPDQWHUXPORFDO
GHWUDEDOKROLYUHGHGURJDVHiOFRRO2DEXVRGH
substâncias, ou seja, ou uso impróprio de drogas
RXiOFRRODIHWDUGHPDQHLUDQHJDWLYDVHJXUDQoD
VD~GHSURGXWLYLGDGHHEHPHVWDUGRVIXQFLRQiULRV
convidados, visitantes ou clientes. É proibido aos
IXQFLRQiULRVXVDUYHQGHUWUDQVIHULURXHVWDUGH
SRVVHGHGURJDVQRKRUiULRGHH[SHGLHQWHRXQDV
GHSHQGrQFLDVRXYHtFXORVGD(PSUHVD
([LJLPRVTXHWRGRVRVFDQGLGDWRVDTXHPIRLRIHUHFLGD
XPFDUJRQD(PSUHVDUHDOL]HPWHVWHFRQWUDGURJDV
pré-admissional. No futuro, pode ser exigido um teste
adicional se houver preocupação sobre a capacidade
GHXPIXQFLRQiULRSDUDDWDUHIDRXREHPHVWDURXD
segurança de terceiros.
2IXQFLRQiULRTXHHVWLYHULQFDSDFLWDGRSDUDWUDEDOKR
GHYLGRDRVHIHLWRVGRiOFRRORXGURJDVHVWiVXMHLWRD
ação disciplinar, inclusive demissão. Temos o direito
ID]HUEXVFDVQDVSURSULHGDGHGD(PSUHVDDTXDOTXHU
PRPHQWRLQFOXVLYHHVFULWyULRVPHVDVHDUPiULRV$V
VXEVWkQFLDVLOHJDLVFRQ¿VFDGDVVHUmRHQWUHJXHVjV
autoridades competentes.
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P&R
P. Um colega de trabalho está atravessando uma situação pessoal tensa e
XOWLPDPHQWHSDUHFHUHVWDU³VREDLQÀXrQFLD´QRWUDEDOKR(PERUDQmRR
veja beber ou tomar drogas no trabalho, me preocupado ele poder se ferir ou
alguma outra pessoa. Que devo fazer?
R. ,QIRUPHRSUREOHPDDVHXVXSHUYLVRURXDRUHSUHVHQWDQWHORFDOGH

5HFXUVRV+XPDQRVRPDLVUiSLGRSRVVtYHO/HPEUHVHDVHJXUDQoDYHPHP
primeiro lugar. Dependendo de seu relacionamento com o colega de trabalho,
YRFrSRGHFRQYHUVDUFRPHOHVREUHRSUREOHPD6HSDUHFHDSURSULDGR
LQFHQWLYHRDSURFXUDUDMXGDQR3URJUDPDGH$VVLVWrQFLDDR)XQFLRQiULR

P. Estou tomando um medicamento com venda controlada cujos efeitos
colaterais possíveis podem afetar meu desempenho no trabalho. Entretanto,
eu sinto muito bem. Preciso informar a todos que estou tomando tal
medicamento?
R. 6LP0HVPRTXHQmRSDUHoDWHUXPHIHLWRQHJDWLYRHPYRFrYRFrWHP
DREULJDomRGHLQIRUPDUVHXVVXSHUYLVRUHRX5HFXUVRV+XPDQRVTXHYRFr
HVWiWRPDQGRHVWHUHPpGLRVRESUHVFULomRPpGLFD(QWUHWDQWRQmRSUHFLVD
GLYXOJDUDQDWXUH]DGHVXDGRHQoD

P. É aceitável beber o álcool em um evento Empresa-patrocinado?
R. O consumo de álcool em um evento ou em uma atividade patrocinada pela
(PSUHVDQmRpSURLELGRFRQWDQWRTXHQmRVHMDH[FHVVLYRRXLQFRPSDWtYHO
FRPDFRQGXWDVHJXUDHOtFLWD LQFOXVLYHGLULJLUFDUURRXRXWURYHtFXOR HWHYH
SHUPLVVmRH[SUHVVDGDJHUrQFLD
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Promover um local de trabalho de respeito
$(PSUHVDRIHUHFHRSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJRLJXDLV
Nosso objetivo é atrair e empregar pessoas com
DVPHOKRUHVTXDOL¿FDo}HVSDUDVDWLVID]HUQRVVDV
RSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJR(PQRVVRORFDOGHWUDEDOKR
PXLWRGLYHUVL¿FDGRFDGDLQGLYtGXRpOLYUHSDUDXVDUH
desenvolver seus habilidades, talentos e experiência de
PDQHLUDH¿FD]
A discriminação ilegal em decisões do emprego não é
tolerada.

EM NOSSO LOCAL DE TRABALHO MUITO
DIVERSIFICADO, CADA INDIVÍDUO IÉ LIVRE
PARA USAR E DESENVOLVER SEUS HABILIDADES,
TALENTOS E EXPERIÊNCIA DE MANEIRA EFICAZ.
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P&R
P. Quero me candidatar a uma transferência, mas
ara
acredito que sou muito novo para ser considerado para
o trabalho. Devo me candidatar?
R. 6HYRFrSHQVDDFUHGLWDTXHHVWiTXDOL¿FDGRSDUD
UHDOL]DURWUDEDOKRYRFrVHFDQGLGDWDU2JHUHQWH
contratante avaliará todos os candidatos com base
HPVXDH[SHULrQFLDHTXDOL¿FDo}HVHDSHQDVQHVWD
EDVH6HYRFrWHPSUHRFXSDo}HVVREUHVXDGHFLVmR
de se candidatar, converse com um representante de
e
Recursos Humanos.
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Assédio e ambiente hostil do trabalho
7RGRVRVIXQFLRQiULRVPHUHFHPWUDEDOKDUHPXP
ambiente das tensões que envolvam questões não
UHODFLRQDGDVFRPD(PSUHVD1RVVRDPELHQWHGR
trabalho deve estar livre de assédio, inclusive assédio
GHYLGRDLGDGHDDVFHQGrQFLDGH¿FLrQFLDFLGDGDQLD
tecnicidade, sexo, identidade sexual, estado civil,
situação militar, nacionalidade, raça, cor, religião e
orientação sexual.
2VIXQFLRQiULRVGHYHPVHPSUHVHWUDWDUFRPR
respeito. Não é permitido comportamento de assédio,
LQWLPLGDomRRX³EXOO\LQJ´LQFOXVLYHREVHUYDo}HVH
gracejos ofensivos potenciais ou degradantes.
Se você sente que você esteve assediado ou
tratado de maneira discriminatória, contate seu
supervisor, representante dos Recursos Humanos ou
R'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR$(PSUHVDSURtEHUHWDOLDomR
contra quem informar sobre a discriminação ou assédio
ou que participe de uma investigação do que foi
informado.
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P&R
P. Se brinco regularmente com um funcionário mais
idoso sobre sua incapacidade de prosseguir por causa
da idade, isto é assédio, mesmo que eu esteja apenas
brincando?
R. 6LPVHRIXQFLRQiULRTXHpRDOYRGDEULQFDGHLUD

FRQVLGHUDULVWRRIHQVLYRHLQWHUIHULUFRPVHX
desempenho no de trabalho, isto será considerará
DVVpGLR1mRVXSRQKDTXHHOHQmRVHRIHQGLGRFRP
seus comentários apenas porque se cala. Ele pode lhe
GL]HUTXHYRFrQmRRIHQGHXPDVSRGHFRQWDUDXP
supervisor ou guardar para si. Independentemente
de suas ações, brincar e caçoar deste modo não
demonstra o respeito para com os colegas de trabalho
HYRFrQmRGHYHID]rOR

P. Dois integrantes de meu grupo de trabalho discutem
sempre. Eles vêm de culturas diferentes e acredito que
isto seja a raiz do problema. As discussões são uma
interrupção constante para a equipe e prejudicam o
moral e a produtividade. Que devo fazer?
R. A Empresa tem o compromisso com um local de

WUDEDOKRGLYHUVL¿FDGRHGHUHVSHLWReLPSRUWDQWH
WUDWDUGHVWHSUREOHPDRPDLVFHGRSRVVtYHOSHODHTXLSH
HSHOD(PSUHVD$GLQkPLFDGHJUXSRpFRPSOH[D
peça orientação a seu supervisor ou ao representante
de Recursos Humanos representativo.
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Tratando nossos clientes, fornecedores e
concorrentes de maneira justa
Sempre tratamentos de maneira justa e de boa-fé
IXQFLRQiULRVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVUHJXODGRUHV
parceiros comerciais e os terceiros. Não nos
EHQH¿FLDPRVGHPDQHLUDLQMXVWDGHTXDOTXHUXP
através de manipulação, dissimulação, declarações
falsas, ameaças impróprias, fraude, abuso de
LQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDOGLVFULPLQDomRRXDRXWUD
FRQGXWDD¿P
A legislação federal, estadual e internacional e
local proíbem métodos injustos da concorrência
e atos ou práticas injustas. RXHQJDQRVD(P
geral, elas proíbem suborno, pagamentos ou conduta
corrupta, propaganda enganosa e declarações falsas
VREUHSURGXWRVGRFRQFRUUHQWHHQWUHRXWURV(ODV
foram concebidas para proteger concorrentes e
consumidores. É impossível relacionar todos os tipos de
conduta proibida; leia alguns exemplos:

NÓS COMPETIMOS FORTEMENTE, MAS DE
MANEIRA JUSTA E EM TOTAL CONFORMIDADE
COM AS LEIS ANTITRUSTE, ANTISSUBORNO E
LEIS DE CONCORRÊNCIA.
¸ Concordar em comprar produtos de um fornecedor
somente se concordarem em comprar produtos de
QRVVD(PSUHVD
¸ )D]HUGHFODUDo}HVIDOVDVHQJDQRVDVRXGHFODUDo}HV
ou comparações prejudiciais aos concorrentes ou
seus produtos.
¸ (WLTXHWDUHUURQHDPHQWH
¸ )D]HUGHFODUDo}HVD¿UPDWLYDVVREUHQRVVRVSUySULRV
SURGXWRVVHPIXQGDPHQWRUD]RiYHO SRUH[HPSOR
declarações sem dados de teste adequados ou
fundamentações).
$VGHFODUDo}HVS~EOLFDVGDQRVVD(PSUHVDGHYHP
sempre ser verdadeiros e bem fundamentadas, por
H[HPSORHPDQ~QFLRVPDWHULDLVGHPDUNHWLQJ
representações das vendas e garantias. Nossas
declarações não devem ser enganadoras ou com
intenção de sê-lo.

¸ Suborno comercial ou pagamentos induzir negócio
ou infrações contratuais por terceiro.
¸ Adquirir segredos comerciais de um concorrente,
informação sobre preços, novos produtos ou
informação similar através de suborno ou roubo.
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P&R
P. O gerente de compras em nosso cliente tem
documentos em sua mesa com informações sobre
alguns produtos do concorrente e novos preços. Como
a informação é visível, posso usá-la para ajustar
nossa proposta de preços e para uso em nosso próprio
produto novo?
R. 1mR9RFrQmRSRGHHVWDVLQIRUPDo}HVSDUDHVWH

¿PHQmRGHYHGLVFXWLODVFRPQLQJXpPLQFOXVLYHVHXV
FROHJDVGHWUDEDOKR&RQWDWHR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR
VHYRFrWLYHUSHUJXQWDV

P. O gerente de compras em nosso cliente em entrega
documentos sobre os preços de um concorrente para
determinados produtos e diz que devo ter o mesmo
preço para que nossos produtos estejam vendidos por
ele. Posso usar esta informação? Posso usá-la ao fazer
nossa proposta de preço?
R. 6LPVHRJHUHQWHGHFRPSUDVGHXPFOLHQWHOKHGL]

o preço de produtos do concorrente e pede que usemos
HVWHSUHoRXVHDSDUDID]HUVXDSURSRVWDSDUDRV
produtos.
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Compras governamentais
1RVVD(PSUHVDWUDWDWRGRVRVFOLHQWHVLQFOXVLYHHQWLGDGHV
governamentais, de maneira ética, honesta e adequada. Se a
legislação permite conduta proibida por este Código, você deve
cumprir o Código. Ao operar com governos, devemos:
¸ GHFODUDUFRPH[DWLGmRTXDLVSURGXWRVGD(PSUHVDVmRFREHUWRV
por contratos governamentais.
¸ IRUQHFHUSURGXWRVGHDOWDTXDOLGDGHDSUHoRVMXVWRVHUD]RiYHLV
¸ nunca oferecer ou aceitar propinas, subornos, presentes ou
outros tipos de . Mesmo almoços de negócio são proibidos.
¸ nunca solicitar ou obter informação ou busque informação
H[FOXVLYDFRPIXQFLRQiULRVS~EOLFRVDQWHVGHDVVLQDUXP
contrato.
¸ FRQWUDWDUIXQFLRQiULRVS~EOLFRVDWXDLVRXTXHGHL[DUDPRFDUJR
somente em conformidade com leis e regulamentos em vigor.
¸ cumprir todas as leis e regulamentos assegurando a conduta
ética dos participantes na compras.
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P&R
P. Um vendedor de um novo fornecedor ofereceu
à nossa Empresa um bom preço para os materiais
que usamos regularmente uma base regular. A
economia seria substancial, e quero substituir o
mais cedo possível nosso fornecedor atual. Como
devo proceder?
R. Nossa Empresa tem uma obrigação contratual

+XPDQRVRXR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRVHYRFr
tiver perguntas sobre isto ou se a pessoa que
YRFrHVWiHQWUHYLVWDQGROKHIRUQHFHUDLQIRUPDomR
FRQ¿GHQFLDOGHPDQHLUDHVSRQWkQHDVREUHR
FRQFRUUHQWH9RFrQmRGHYHXVDUHVWDLQIRUPDomR
FRQ¿GHQFLDOSDUDTXDOTXHU¿QDOLGDGH

P. Um fornecedor que, com frequência, tem
GHERDIpFRPRVWRGRVVHXVIRUQHFHGRUHVTXH
parceria com nossa Empresa recentemente
são escolhidos com base em sua integridade e
FRQ¿DELOLGDGHDOpPGRTXHRSUHoRTXHRIHUHFHP ofereceu-se para obter a lista de preço de um
concorrente. Esta informação seria muito útil
Apesar de economias potenciais, devemos ser
a mim. Ele ofereceu, eu não pedi a informação;
MXVWRVFRPRVIRUQHFHGRUHVH[LVWHQWHVHKRQUDU
posso usá-la?
os acordos anteriores. Discuta esta proposta com
VHXJHUHQWHSDUDWHUFHUWH]DVREUHRVEHQHItFLRVD R. 1mRYRFrGHYHUHFXVDUHVWDRIHUWD$OpP
ORQJRSUD]RHPUHODomRjHFRQRPLDDFXUWRSUD]R GLVVRXPIRUQHFHGRUTXHRIRUQHoDLQIRUPDomR
FRQ¿GHQFLDOGD(PSUHVDQmRpDOJXpPFRP
TXHPQRVVD(PSUHVDTXHUSDUFHULD,QIRUPH
P. Temos uma vaga em aberto em nosso
VHXVXSHUYLVRURXR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR
departamento e estou entrevistando alguém que
trabalha atualmente para um concorrente. É bom
lhe perguntar sobre como o concorrente conduz
determinados aspetos de seu negócio?
R. 1mR&RQFHQWUHVHQDH[SHULrQFLDH

TXDOL¿FDo}HVGRLQGLYtGXRSDUDRFDUJRQmRHP
FROHWDUXPDLQIRUPDomRTXHSRGHVHUFRQ¿GHQFLDO
Consulte o representante local de Recursos
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Respeitar normas de concorrência leal e
informações privilegiadas
1RVVD(PSUHVDFRQFRUUHGHPDQHLUDYLJRURVDPDV
adequada e em conformidade total com todas as leis
DQWLWUXVWHHGHFRQFRUUrQFLD$OHLDQWLWUXVWHGRV(8$
aplica-se igualmente a negócios conduzido fora dos
(VWDGRV8QLGRV$OpPGLVVRPXLWDVMXULVGLo}HVIRUDGR
país têm suas próprias leis sobre concorrência.
O princípio subjacente da lei antitruste é que uma
pessoa que compre bens no mercado deve poder
HVFROKHUHQWUHYiULRVSURGXWRVDSUHoRVFRPSHWLWLYRV
OLYUHVGHOLPLWHVDUWL¿FLDLV(VWHVSRGHPVHU
tabelamento dos preços, monopólios e cartéis ilegais ,
boicotes e exigência de uma pessoa comprar um grupo
GHSURGXWRVSDUDREWHUSUHoRIDYRUiYHO$FUHGLWDPRV
nos princípios de livre iniciativa e concorrência e
UHD¿UPDPRVHVWHFRPSURPLVVR
A conformidade antitruste é extremamente importante
SDUDD(PSUHVDHVHXVIXQFLRQiULRV'HWHUPLQDGDV
YLRODo}HVjVOHLVDQWLWUXVWHVmRSXQtYHLVFRPRGHOLWRV
criminais, com multas e penalidades pesadas para a
(PSUHVDHRVLQGLYtGXRV
%RDSDUWHGDOHJLVODomRDQWLWUXVWHWUDWDGHDFRUGRV
entre concorrentes. Seja sempre cuidadoso ao se
comunicar com os concorrentes:
¸ (YLWHGLVFXVV}HVVREUHSUHoRPDUJHQVGHVFRQWRV
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ACREDITAMOS NOS PRINCÍPIOS LIVRE
INICIATIVA E DE CONCORRÊNCIA E
REAFIRMAMOS ESTE COMPROMISSO.
promoções, condições de venda, mercados ou
territórios com concorrentes a menos que seja
QHFHVViULRHFRPUHODomRDRVQHJyFLRVSDUDTXH
eles conheçam nossos negócios.
¸ Tenha muito cuidado ao interagir com os
concorrentes em reuniões sociais em associações
setoriais e feiras
(YLWHGLVFXVV}HVVREUHFOLHQWHVFRQFRUUHQWHV
preço etc.
¸ Obtenha os preços do concorrente apenas das
fontes diferentes dos concorrentes, como listas
SXEOLFDGDVRXFOLHQWHVP~WXRV
Permitimos que nossos negociantes e distribuidores
UHYHQGDPSURGXWRVGD(PSUHVDGHDFRUGRFRPVHXV
contratos, a preços que eles mesmos determinam.
Não temos acordos com eles a respeito de preços
ou territórios de revenda, nem nós limitamos como
lidam com mercadoria do concorrente. Consulte o
Departamento Jurídico se cria criador ou encerrar um
relacionamento ou se recusa vender a um negociante,
GLVWULEXLGRURXFOLHQWHHVSHFt¿FRSRLVHVWDVVLWXDo}HV
podem conduzir a violações antitruste reais ou
alegadas.
As leis antitruste e de concorrência são muito
complexas e variam de um país a outro. Se você
DFUHGLWDTXHHVWiHQYROYLGRRXREVHUYRXXPSUREOHPD
antitruste potencial ou de concorrência, consulte o
Departamento Jurídico.
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P&R
P. Em uma congresso do setor, almocei
com um grupo de representantes de
vendas de diversos concorrentes. Um
deles sugeriu todos teriam mais lucro
se dividíssemos os territórios . É uma
boa ideia?
R. Não. Este representante de vendas

está sugerindo a divisão do mercado,
TXHpXPDYLRODomRjVOHLVDQWLWUXVWH
RXGHFRQFRUUrQFLDOHDO9RFrGHYH
imediatamente deixar a reunião de
maneira que não deixe dúvidas sobre sua
REMHomRjGLVFXVVmR DQXQFLHVXDREMHomR
HPYR]DOWDDOWDHVXDSDUWLGD 9RFrGHYH
LQIRUPDUSRUHVFULWRVREUHRLQFLGHQWH
a seu supervisor e ao Departamento
-XUtGLFR6HWLYHUG~YLGDVVREUHD
GLVFXVVmRRXRTXHID]HUGHL[HDUHXQLmR
HFRQWDWHR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR

P. Recebi uma ligação de um colega
que trabalha para um concorrente
perguntando se nossa Empresa estava
planejando entrar em uma Solicitação de
3URSRVWDV 5)3 HVSHFt¿FD6XJHULXTXHD
ignorássemos. Já estávamos considerando
não responder a este RFP devido aos
limites de prazo. Devo aceitar sua oferta?
R. Não. Seu colega está pedindo que
YRFrIDoDDOJRLOHJDO±jVYH]HVFKDPDGR
GH³ELGULJJLQJ´RXFRQOXLRpLOHJDO
aceitar a sugestão. A decisão de nossa
Empresa de não apresentar a propostas
deve ser por nossas próprias válidas,
não como parte de um “negócio” com
XPFRQFRUUHQWH6HMDPXLWRFODURFRP
seu colega que nossa Empresa nunca
FRQVLGHUDULDHVWHWLSRGDRIHUWDHTXH
está proibida estritamente pela lei e por
QRVVR&yGLJRGH&RQGXWD,QIRUPHHVWHV
incidente imediatamente a seu supervisor
HDR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
INÃO APENAS SÃO ANTIÉTICAS,
COMO TAMBÉM ILEGAIS.

Informações privilegiadas

¸ mudanças em dividendos

No curso de nossos deveres, podemos nos expor “a
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV´VREUHD(PSUHVDRXRXWUDV
HPSUHVDVTXHQmRHVWiGLVSRQtYHLVDRS~EOLFRJHUDO
³,QIRUPDomRUHOHYDQWH´pWRGDDLQIRUPDomRTXH
um acionista consideraria importante para decidir
FRPSUDUYHQGHURXUHWHUWtWXORVVHJXUDQoDV(VWHWLSR
GHLQIRUPDomRpFKDPDGRjVYH]HVGH³LQIRUPDomR
SULYLOHJLDGD´

¸ informação importante em litígios

É ilegal para quem tiver informações privilegiadas
XViODVSDUDFRPSUDURXYHQGHUWtWXORV SRUH[HPSOR
ações, opções, garantias, bonds). Do mesmo modo ´
ilegal fazer com que um terceiro, como um amigo ou
um familiar, compre títulos em nome do detentor da
LQIRUPDomR(PJHUDOHVWDDWLYLGDGHpFKDPDGDGH
³LQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV´1mRDSHQDVpDQWLpWLFR
mas também ilegal e poderia expor você, seu amigo ou
IDPLOLDUHD(PSUHVDDSHQDOLGDGHVFLYLVHFULPLQDLV

Se você tiver certeza de que que informação pode
VHUFRQVLGHUDGD³UHOHYDQWH´FRQVXOWHR'HSDUWDPHQWR
Jurídico.
Não devemos divulgar a informação relevante não
S~EOLFDDWHUFHLURIRUDGD(PSUHVD LQFOXVLYHLQFOXL
parentes, amigos ou parceiros comerciais) até que
RVH[HFXWLYRVDXWRUL]DGRVGD(PSUHVDGLYXOJXHP
DGHTXDGDPHQWHDLQIRUPDomRDRS~EOLFR
)UHTXHQWHPHQWHRVH[HFXWLYRVHRVFRQVHOKHLURVGD
(PSUHVDGHWrPLQIRUPDomRUHOHYDQWHVQmRS~EOLFD
3DUDLPSHGLUPRYLPHQWDomRGHDo}HVGD(PSUHVD
HQTXDQWRGHSRVVHGHVWDLQIRUPDomRFRQ¿GHQFLDO
todos os executivos e conselheiros deverem consultar
o Departamento Jurídico antes de participar operações
FRPDo}HVGD(PSUHVD

Os exemplos da informação relevante são:
¸ aquisições e vendas de ativos
¸ mudanças na diretoria
¸ lgrandes contratos ou joint-ventures
¸ produtos ou processos novos
¸ VDOiULRVHWHQGrQFLDV
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P&R
P. Recentemente, soube que uma outra Empresa com quem
WHPRVUHODo}HVFRPHUFLDLVDQXQFLDULDUHVXOWDGRV¿QDQFHLURV
decepcionantes para este trimestre. Como a informação não é
sobre nossa Empresa, ainda assim é considerada informação
privilegiada?
R. 6LP(VWHWLSRGDQRWtFLD¿QDQFHLUDSRGHWHUXPHIHLWR
negativo nas ações da uma Empresa e certamente seria
FRQVLGHUDGDLQIRUPDomRUHOHYDQWHQmRS~EOLFDRXLQIRUPDomR
SULYLOHJLDGD6HYRFrDOJXpPFRPTXHPYRFrFRPSDUWLOKD
HVWDVLQIRUPDomRFRPSUDRXYHQGHWtWXORVFRPEDVH
QHVWDLQIRUPDomRDQWHVTXHDOFDQFHRS~EOLFRYRFrHVWmR
SDUWLFLSDQGRGHDWLYLGDGHFRPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

P. Tenho opções de subscrição de ações da Empresa que
gostaria de exercer. Como sei quando é coreto exercer opções e
quando posso ser considerado “privilegiado”?
R. 6HYRFrWHPG~YLGDVHGHWpPLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDVREUH

a Empresa e, consequentemente, estaria proibido de exercer
RSo}HVHYHQGHUDVDo}HVVXEMDFHQWHVDWpTXHDLQIRUPDomR
VHWRUQHS~EOLFDFRQWDWHR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR6HYRFr
está exercendo as opções e reterá as ações que receber ao
H[HUFrODVSRGHID]rORPDVPHVPRDVVLPVHULDUHFRPHQGiYHO
FRQWDWDUR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRDQWHVH[HUFHUDVRSo}HV
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Fazendo negócios no exterior
)D]HUQHJyFLRVHPRXWURVSDtVHVSRGHVHUFRPSOH[R
$VFXOWXUDVRVFRVWXPHVHDVSUiWLFDVFRPHUFLDLV
variam drasticamente de país para país. No entanto,
HPERUDQRVDGDSWHPRVDRVKiELWRVFRPHUFLDLVH
SUiWLFDVGHPHUFDGRORFDLVGHYHPRVVHJXLUWRGDVDV
OHLVORFDLVHGRV(VWDGRV8QLGRVLQGHSHQGHQWHPHQWH
de costumes locais e independentemente do fato de
que nossos sócios ou fornecedores possam não estar
VXMHLWRVjVPHVPDVUHVWULo}HV
Respeitamos as leis, as culturas e os costumes
GHWRGRVRVSDtVHVQRVTXDLVD(PSUHVDRSHUD
5HDOL]DPRVDVDWLYLGDGHVGD(PSUHVDQRH[WHULRUGH
maneira a contribuir com o desenvolvimento positivo
da comunidade local.
Negócios com funcionários públicos
e fornecedores internacionais — Leis
Antissuborno e Anticorrupção
'HDFRUGRFRPD/HLVREUH3UiWLFDVGH&RUUXSomR
QR([WHULRU )&3$ GRV(VWDGRV8QLGRVD/HL
$QWLVVXERUQRGR5HLQR8QLGRHRXWUDVOHLV
antissuborno e anticorrupção ao redor do mundo, os
IXQFLRQiULRVHUHSUHVHQWDQWHVGHQRVVD(PSUHVDVmR
SURLELGRVGHIRUQHFHUDRXDFHLWDUGHIXQFLRQiULRV
S~EOLFRVRXTXDOTXHURXWUDSHVVRDTXDOTXHULWHPGH
valor com o objetivo de ganhar ou reter negócios,
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RXLQÀXHQFLDUDWRVRXGHFLV}HVGRV
IXQFLRQiULRVS~EOLFRVSDUDEHQHItFLRGD
(PSUHVD
$/HLVREUH3UiWLFDVGH&RUUXSomR
QR([WHULRU )&3$ HRXWUDVOHLV
antissuborno também exigem que
todos os livros, registros e contas
UHÀLWDPFRPH[DWLGmRHGHPDQHLUD
justa as transações comerciais e as
GLVSRVLo}HVGRVDWLYRVGD(PSUHVD
$(PSUHVDPDQWpPXPVLVWHPDGH
controle de contabilidade interna para
fornecer supervisão corporativa adequada ao longo
GHQRVVDVDWLYLGDGHVFRQWiEHLVHLQIRUPDWLYDV
Podem ser admissíveis certos pagamentos
HSUHVHQWHVDIXQFLRQiULRVS~EOLFRVFXMDV
obrigações sejam essencialmente ministeriais
ou administrativas. Como geralmente é difícil
determinar a legalidade de tais pagamentos sob leis
ORFDLVHOHLVGRV(8$RXGHXPDGDGDORFDOL]DomR
consulte o Departamento Jurídico antes de autorizar
ou realizar qualquer pagamento. Para orientação
adicional sobre como realizar negócios no exterior,
FRQVXOWHDSROtWLFDGD(PSUHVDVREUH$QWLFRUUXSomR
Global.
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Leis e regulamentos sobre da controle de
exportação e à importação
Muitos países têm leis que restringem ou exigem
licenças para exportação ou importação de certos
produtos e serviços para outros países e determinadas
partes. Além disso, os países impõem frequentemente
sanções comerciais contra outros países ou grupos.
Cumprimos todas as leis e regulamentos que
restringem exportação e importação e em todos
RVSDtVHVRQGHD(PSUHVDDWXD2ULHQWHVHFRPR
Departamento Jurídico antes de importar ou exportar
os bens ou serviços que possam ser afetados por estas
sanções comerciais.

Leis contra boicote
$OJXQVSDtVHVDGRWDUDPDVOHLVTXHSURtEHP(PSUHVDV
da participação ou cooperação com os embargos de
comércio internacionais ou sanções que impostas por
RXWURVSDtVHV1RV(VWDGRV8QLGRVSRUH[HPSORDV
leis contra boicote impedem que qualquer indivíduo
RX(PSUHVDDSRLHXPERLFRWHLPSRVWRSRUXPFRQWUD
XPSDtVTXHVHMDDPLJRVDRV(VWDGRV8QLGRV$VOHLV
FRQWUDERLFRWHGRV(8$LJXDOPHQWHH[LJHPTXHDV
(PSUHVDVLQIRUPHPWRGDVROLFLWDomRGHSDUWLFLSDomR
ou cooperação com tal boicote. Se você recebe tal
VROLFLWDomRQRWL¿TXHLPHGLDWDPHQWHR'HSDUWDPHQWR
Jurídico.

EMBORA NOS ADAPTEMOS AOS COSTUMES COMERCIAIS LOCAIS E NOS PRÁTICAS DE MERCADO,
DEVEMOS CUMPRIR TODAS AS LEIS APLICÁVEIS DOS EUA.
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P&R
P. Estou trabalhando em uma proposta
SDUDXPFOLHQWH3HGLUDPXPFHUWL¿FDGR
de origem em que que nenhum dos
produtos fornecidos foi fabricado em
Israel. Os produtos na pergunta não
eram fabricados manufaturado em
Israel, mesmo assim, posso fornecer este
FHUWL¿FDGR"
R. 1mR(VWHSHGLGRLQIULQJHDVOHLV
FRQWUDERLFRWHGRV(8$,QIRUPHR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR

P. Pela Empresa, estou trabalhando
em um país onde o governo possui e
opera determinadas lojas. O gerente
responsável por elas pediu que nosso
distribuidor local pague uma taxa para
colocar nossos produtos nas prateleiras.
Este pagamento infringiria leis contra
corrupção?
R. 2JHUHQWHGDVORMDVGHSURSULHGDGH

P. Recentemente, encontrei um agente
que poderia ajudar a nossa Empresa
a obter o negócio em um país que
seria particularmente difícil para nos
estabelecermos. Posso pedir a este agentee
para agir em nome da Empresa?
R. Em primeiro lugar, consulte o

'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRSDUDFRQ¿UPDU
TXHRVFRQWDWRVHRVPpWRGRVGRDJHQWH
cumpram a legislação local e dos EUA.
eIXQGDPHQWDOSURFHGHUjGXHGLOLJHQFH
sobre os negócios do agente, sua
D¿OLDo}HVUHSXWDomRFRQGLomR¿QDQFHLUD
HKLVWyULFRMXGLFLDOOHJDOQRVVD(PSUHVD
QmRSRGHHYLWDUUHVSRQVDELOLGDGHMXUtGLFD
DJLQGRDWUDYpVGHXPDJHQWHRXRXWUR
UHSUHVHQWDQWHWHUFHLUL]DGRVHXPDJHQWH
LQIULQJHD/HLVREUH3UiWLFDV&RUUXSWDV
QR([WHULRUGRV(8$HIHWXDQGRXP
SDJDPHQWRLPSUySULRDIXQFLRQiULR
S~EOLFRRXDMDGHPDQHLUDTXHLQIULQMDD
OHLD(PSUHVDSRGHUHVSRQVDELOL]DGDSRU
tal conduta.

HVWDWDOpFRQVLGHUDGRIXQFLRQiULR
público, assim, nosso distribuidor local
está agindo como agente da Church &
Dwight em negócio com um governo
estrangeiro. Neste caso, o pagamento
SHGHVHUFRQVLGHUDGRLQIUDomRj)&3$
e às leis locais contra corrupção. Antes
de prosseguir, contate o Departamento
Entre em contato com a Linha Direta de Ética pela Internet ou por telefone
-XUtGLFR
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“Nunca subestime o poder de uma única boa
ideia transformar a maior parte de um negócio.”
– Bob Davies, ex-Presidente do Conselho
e CEO da Empresa
Preservar o meio ambiente
A Church & Dwight têm uma história orgulhosa
de liderança e preservação ambiental mediante a
HVWUDWpJLD(PSUHVDULDO1RVVDFXOWXUDFRUSRUDWLYD
cresceu ao redor de nosso respeito por nossos
FRQVXPLGRUHVFOLHQWHVIXQFLRQiULRVHRSODQHWD
1RVVRVSURGXWRVHFRPRDWXDPRVUHÀHWHPHVWD
atitude do respeito.
Cumpriremos toda a legislação e regulamentação
DPELHQWDOGHVD~GHHVHJXUDQoDHPYLJRU6H
houver leis e os regulamentos, aplicaremos
QRUPDVUHVSRQViYHLV

Se você descobrir instrumentos de controle de
poluição em mau funcionamento ou descargas
potencialmente perigosas ou souber de
derramamentos, vazamentos ou emissões de ar
SUREOHPiWLFDVLQIRUPHRSUREOHPDDVHXVXSHUYLVRU
e siga suas normas locais para lidar com a questão
estas matérias. Se ainda estiver preocupado, contate
o Departamento Jurídico peça ajuda ao Departamento
de Operações de Segurança Ambiental.
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Nosso futuro sustentável
0XLWRDQWHVTXH³DUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD´
se tornasse moda, a Church & Dwight foi pioneira
HPSUiWLFDVVRFLDLVUHVSRQViYHLV3RUH[HPSOR
como uma das primeiras defensoras da proteção
ambiental, introduzimos o Arm & Hammer
1RQ3ROOXWLQJ/DXQGU\'HWHUJHQWHP
De acordo com nossa tradição, continuamos
com o compromisso de produto e as inovações
de processo que ajudarão a sustentar nosso
DPELHQWHHWUDQVPLWLUDFRQ¿DQoDTXHDSDUWHV
interessadas depositam em nós e em nossos
produtos.
2FRPSURPLVVRGDQRVVD(PSUHVDFRPD
sustentabilidade vai além do desenvolvimento
de produtos. Alcança cada faceta de nossas
operações comerciais. Procuramos integrar os
benefícios econômicos, sociais e ambientais de
nosso programa da sustentabilidade para dar
PHOKRUUHWRUQRDRDFLRQLVWD(VWDDERUGDJHP
sustenta-se em uma visão holística da
sustentabilidade: acreditamos que é possível e
GHVHMiYHOSURPRYHUDVD~GHHREHPHVWDUGDV
pessoas povos e do planeta e igualmente lucrar.
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Nosso compromisso

com as comunidades
8PERPH[HPSORGHQRVVRSURJUHVVRHPQRV
WUDQVIRUPDUHPXPD(PSUHVDPDLVVXVWHQWiYHO
pIiEULFDGHVDEmRGHURXSDVGHHRFHQWURGH
distribuição integrados no condado de York,
3HQVLOYkQLD(VWDXQLGDGHDYDQoDGDIRLSURMHWDGD
com objetivos ambiciosos da sustentabilidade em
PHQWH$IiEULFDGH<RUNWUDUiDXPDUHGXomRD
30% no consumo de energia, a redução de 50% no
UHIXJRVVyOLGRVHHÀXHQWHVLQGXVWULDOGDVRSHUDo}HV
GHIDEULFDomRHXVDIRQWHVGHHQHUJLDUHQRYiYHLV
produzida no local.
Relatório de Sustentabilidade Corporativa

¸ (
 ¿FLrQFLDGH*HVWmRGH&DGHLDGH6XSULPHQWR±
em toda a cadeia de suprimento, nossas operações
empenham-se em reduzir o desperdício e minimizar
o uso dos ativos.
¸ 'HVHQYROYLPHQWRGH3URGXWRVH/LGHUDQoD
fornecemos aos consumidores os produtos
HFRQ{PLFRVHVXVWHQWiYHLVSDUDQRVVRPHLR
ambiente.
¸ Comercializando nossas marcas - nossa
mensagem aos consumidores é consistente
FRPQRVVRFRPSURPLVVRjVXVWHQWDELOLGDGH

(PQRVVD(PSUHVDSXEOLFRXVHXSULPHLUR
Relatório de Sustentabilidade Corporativa comentando
sobre os sete Global Initiative Report (GRI).
Prosseguindo, comentaremos sobre os indicadores
FKDYHjPHGLGDTXHFRQWLQXDPRVDLQWHJUDURXWURV
aspetos da sustentabilidade em nosso negócio
cotidiano.
$ViUHDVFKDYHVHPQRVVRSURJUDPDGD
sustentabilidade são:
¸ )RQWHVGH,QJUHGLHQWHVH)RUQHFHGRUHV3UHIHULGRV
- nossos ingredientes são obtidos e usados em
maneiras que atendem os padrões ambientais e
esperamos que nossos fornecedores satisfaçam
nossos padrões.
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Nosso compromisso

com as comunidades
Participação de funcionário
7RGRIXQFLRQiULRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXD
participação direta no desenvolvimento de produtos
ou na fabricação, é fundamental para o sucesso
GD(PSUHVDHDH[HFXomRGHVWDVLQLFLDWLYDVGD
sustentabilidade.
(PQRVVDVYiULRVORFDLVQRVVRVIXQFLRQiULRV
SDUWLFLSDPGHDWLYLGDGHVEHQH¿FHQWHVLQFOXVLYH
FRQWULEXLo}HVPRQHWiULDVHVHUYLUUHIHLo}HVHP
centros de alimentação ou construir casos para os
QHFHVVLWDGRV(VWDVDWLYLGDGHVH[HPSOL¿FDPQRVVD
opinião de que a sustentabilidade não é apenas
sobre o meio ambiente, mas é um compromisso para
SURPRYHUDVD~GHHREHPHVWDUGDVFRPXQLGDGHV
onde nós vivemos, trabalhamos e atuamos.
,QFHQWLYDPRVQRVVRVIXQFLRQiULRVDDSRLDUHQWLGDGHV
EHQH¿FHQWHVORFDLVHSDUWLFLSDUGDVDWLYLGDGHV
FRPXQLWiULDVSDUDDMXGDURVPHQRVIDYRUHFLGRV
(PDOJXQVORFDLVLQWURGX]LPRVXPSURJUDPDGH
LQFHQWLYRSDUDHQFRUDMDURVIXQFLRQiULRVDDVVXPLU
compromissos de mudanças pessoais em apoio
WDQWRDVD~GHKXPDQDTXDQWRDPELHQWDO0DLRUHV
informações sobre estes programas podem ser obtidas
com o Departamento de Sustentabilidade, através
do email sustainability@churchdwight.com ou o
representante local de Recursos Humanos.
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P&R
P. Tenho uma ideia para economizar dinheiro da
Empresa e ajudar o meio ambiente. Como posso
implementá-la?
R. &DGDLGHLDID]XPDGLIHUHQoDVHYRFr
implementar em nossa Empresa ou em sua
vida pessoal. Contate o Departamento de
6XVWHQWDELOLGDGHDWUDYpVGRHPDLO
sustainability@churchdwight.com ou
converse com seu supervisor local para
explicar sua ideia.

P. Soube da tentativa reduzir nossa pegada do
carbono e “ser verde,” mas o que nós, funcionário,
podemos realmente fazer para ajudar?
R. 0XLWR'HVOLJDUOX]HVHFRPSXWDGRUHVDRLU

para casa na noite, reciclar papel, dividir caronas,
tudo isso se soma a economias maiores para a
Empresa e o planeta. Converse com seu
supervisor para conhecer mais ideias ou
contate o Departamento de Sustentabilidade,
DWUDYpVGRHPDLOVXVWDLQDELOLW\#FKXUFKGZLJKWFRP
. Seu compromisso com o meio ambiente, no local
GHWUDEDOKRHHPFDVDUHÀHWHRFRPSURPLVVRGD
(PSUHVDFRPXPIXWXURVXVWHQWiYHO
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Anexo

A-1

DECLARAÇÃO INICIAL DE DIVULGAÇÃO DE CÓDIGO DE CONDUTA DA CHURCH & DWIGHT CO., INC.
Como um conselheiro, executivo, presidente ou funcionário da Church & Dwight Co., Inc. (“Empresa”) eu li e compreendi o Código de Conduta da Empresa e
UHD¿UPDPRVSRUHVWHPHLRGHVWHTXHFRQFRUGRHPFXPSULUVHXVWHUPRV&HUWL¿FRSRUHVWHPHLRFRPRVHJXH
1. Recebi um exemplar do Código de Conduta.
2. Li e compreendi e concordo em cumprir o Código de Conduta.
3. Estou em conformidade e, se aplicável, meus familiares estão em conformidade, com os termos do Código de Conduta e todas as obrigações impostas por
HOHVDOYRVHSRUHODDQmRVHUTXHFRPRGLYXOJDGRDEDL[RRXHPXPDSiJLQDVHSDUDGDDSHQVDDHVWDGHFODUDomR
1mRHVWRXFLHQWHGHTXDOTXHUFRQGXWDSRUSDUWHGRTXDOTXHULQGLYtGXRDVVRFLDGRFRPD(PSUHVDTXHVHMDXPDLQIUDomRDR&yGLJRGH&RQGXWDH[FHWRFRP
UHVSHLWRDDOJXPDVTXHVW}HVTXHGLYXOJXHLDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHHRXFRPRGLYXOJDGRDEDL[RRXHPXPDSiJLQDVHSDUDGDDSHQVDDHVWDGHFODUDomR
&RPSUHHQGRTXHWRGDVDV'HFODUDo}HVGH'LYXOJDomRSRGHPHVWDUGLVSRQtYHLVDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDDR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRDRGHSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVHDGYRJDGRH[WHUQR7DOLQIRUPDomRFRQVLGHUDGDVLJLORVDH[FHWRTXDQGRDSyVFRQVXOWDFRPR
advogado da Empresa e diretoria em meu local e na sede da Empresa, os melhores interesses da Empresa seriam atendidos pela divulgação.
&DGDSHVVRDTXHDVVLQDXPD'HFODUDomRGH'LYXOJDomRpUHVSRQViYHOSRUPDQWHUVXD'HFODUDomRGH'LYXOJDomRDWXDO(VWDVGHFODUDo}HVVHUmRPDQWLGDVSHOR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGH(PSUHVD
_____________________________________________
Assinatura
_____________________________________________
Nome
_____________________________________________
Data
&RPHQWiULRVRXGLYXOJDo}HVQRTXHGL]UHVSHLWRDRVLWHQV 8VHPDLVSiJLQDVVHQHFHVViULR 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexo

A-2
DECLARAÇÃO INICIAL DE DIVULGAÇÃO DE CÓDIGO DE CONDUTA DA CHURCH & DWIGHT
CO., INC.
Como um conselheiro, executivo, presidente ou funcionário da Church & Dwight Co., Inc. (“Empresa”) eu li e compreendi o Código de
&RQGXWDGD(PSUHVDHUHD¿UPDPRVSRUHVWHPHLRGHVWHTXHFRQFRUGRHPFXPSULUVHXVWHUPRV&RPUHODomRDRV~OWLPRVPHVHVFHUWL¿FR
SRUHVWHPHLRTXH
1. Estou em conformidade e, se aplicável, meus familiares estão em conformidade, com os termos do Código de Conduta e todas as
REULJDo}HVLPSRVWDVSRUHOHVDOYRVHSRUHODDQmRVHUTXHFRPRGLYXOJDGRDEDL[RRXHPXPDSiJLQDVHSDUDGDDSHQVDDHVWDGHFODUDomR
1mRHVWRXFLHQWHGHTXDOTXHUFRQGXWDSRUSDUWHGRTXDOTXHULQGLYtGXRDVVRFLDGRFRPD(PSUHVDTXHVHMDXPDLQIUDomRDR&yGLJRGH
&RQGXWDH[FHWRFRPUHVSHLWRDDOJXPDVTXHVW}HVTXHGLYXOJXHLDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHHRXFRPRGLYXOJDGRDEDL[RRXHPXPD
página separada apensa a esta declaração.
&RPSUHHQGRTXHWRGDVDV'HFODUDo}HVGH'LYXOJDomRSRGHPHVWDUGLVSRQtYHLVDR([HFXWLYRGH&RQIRUPLGDGHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDDR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRDRGHSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVHDGYRJDGRH[WHUQR7DOLQIRUPDomR
FRQVLGHUDGDVLJLORVDH[FHWRTXDQGRDSyVFRQVXOWDFRPRDGYRJDGRGD(PSUHVDHGLUHWRULDHPPHXORFDOHQDVHGHGD(PSUHVDRVPHOKRUHV
interesses da Empresa seriam atendidos pela divulgação.
&DGDSHVVRDTXHDVVLQDXPD'HFODUDomRGH'LYXOJDomRpUHVSRQViYHOSRUPDQWHUVXD'HFODUDomRGH'LYXOJDomRDWXDO(VWDVGHFODUDo}HV
VHUmRPDQWLGDVSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGH(PSUHVD
_____________________________________________
Assinatura
_____________________________________________
Nome
_____________________________________________
Data
&RPHQWiULRVRXGLYXOJDo}HVQRTXHGL]UHVSHLWRDRVLWHQV 8VHPDLVSiJLQDVVHQHFHVViULR 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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