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Mensagem do
Presidente,
Chairman e CEO
As pessoas querem trabalhar com empresas nas quais podem confiar.
Isso é verdade para qualquer linha de trabalho, mas especialmente à
nossa. Milhões de clientes confiam-nos sua segurança financeira, hoje
e amanhã.
Ética e integridade são fundamentais para quem somos. Nossos
valores essenciais (entre eles, “Faça o que é certo”) servem como
base para a tomada de decisões éticas em toda a empresa. Nosso
Código Global de Conduta (Código) ajuda a orientar você em suas
interações diárias. Revise estes documentos cuidadosamente,
conheça-os bem e os modele de maneira contínua.
O Código é abrangente, mas não pode abordar todas as situações.
Use seu bom senso e obtenha mais orientações quando for
necessário. Se você está preocupado/a com que uma decisão ou ação
configure uma possível violação do Código, manifeste-se. Essa é uma
parte importante para garantir que conduzamos nossos negócios
com integridade.
Nossa reputação levou mais de 140 anos para ser construída,
contudo ela pode ser danificada em um instante. Portanto, todos nós
temos a responsabilidade de protegê-la.
Acima de tudo, temos uma responsabilidade com nossos clientes,
nossos investidores e uns com os outros. Obrigado pela sua
dedicação.

Dan Houston
Presidente, Chairman e CEO

O Código explica como realizamos negócios na Principal®, todos os dias, onde quer que façamos
negócios, para ganhar e manter nossa reputação de integridade. Aplica-se a todas as entidades de
capital majoritário do Grupo Financeiro Principal® (Principal) em todo o mundo.
O Código Global de Conduta foi aprovado por nossa liderança sênior e pelo Conselho de
Administração. Divulgamos nosso Código e quaisquer inclusões ou alterações em nosso site
(www.principal.com).

Nosso propósito, missão e aspiração

Valores essenciais
Nossos valores essenciais são os ideais que não comprometeremos na busca do nosso propósito, missão e aspiração.
Eles ajudam a orientar nossas ações no dia a dia. Os valores essenciais são a base da nossa cultura.
Os valores essenciais que orientam sua função estão destacados na parte inferior da primeira página de cada seção.

Comece com o(a)
cliente
Resolvemos tudo para o(a)
cliente – todos os dias e a cada
decisão

Aproprie-se do que vem
a seguir
Aprendemos e evoluímos
continuamente na busca do
amanhã.
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Faça o que é certo
A integridade é inegociável.
Ela guia tudo o que fazemos.

Invista para nosso futuro
Tomamos decisões inteligentes
com nossos recursos para garantir
o sucesso futuro dos nossos(as)
clientes, bem como o nosso próprio.

Usando este código
O que se espera de mim?
Siga o nosso Código
Cada diretor e funcionário da Principal,
independentemente da função, cargo ou localização
é responsável por seguir este Código. Esperamos que
quem nos representa (como joint-ventures de capital
minoritários, vendedores, fornecedores e consultores)
sigam as normas que são consistentes com este Código.

Aja com integridade e de acordo com os mais altos
padrões éticos
O Código nos ajuda a compreender os detalhes sobre
como vivemos nossos valores essenciais. Se você está
diante de uma decisão sem uma linha de conduta clara,
pergunte-se.

Cumpra as leis
Nosso negócio é altamente regulamentado e é
realizado em muitos locais. Isso significa que estamos
sujeitos a leis e regulamentos múltiplos, que podem
ser diferentes entre si. Estamos empenhados(as) em
conduzir os negócios em total conformidade com as leis
e regulamentos aplicáveis dos países e comunidades
em que fazemos negócios. Cada um de nós deve estar
familiarizado e agir de acordo com aqueles que afetam
o nosso trabalho. Muitas vezes, as leis são complexas.
Consulte o departamento jurídico ou seu contato
jurídico local se tiver dúvidas ou outras questões.

•	Como essa decisão faria com que os clientes, colegas
de trabalho, familiares e amigos se sintam sobre mim
e a Principal?

Mas a sua função não para com o simples
cumprimento das leis e regulamentos.

•	Minha decisão refletirá nossos valores fundamentais?

•	Estou disposto a ser responsabilizado?
Considerando essas questões, podemos ajudar a garantir
que continuamos a operar de maneira ética e legal.
Compreender e gerenciar riscos relacionados ao seu
trabalho
Risco é a possibilidade de eventos interromperem
nossa estratégia ou impactarem nossos resultados
financeiros. Assim como todas as empresas de serviços
financeiros, estamos expostos(as) a uma grande
variedade de riscos financeiros, de preços, operacionais
e de negócios. Gerir esses riscos faz parte do trabalho
de todos. Analisar decisões e possíveis resultados. Fazer
julgamentos sólidos sobre o risco e as compensações
em relação às decisões comerciais.
Relatar preocupações
É importante reportar atividades que você acredita
que podem violar este Código. Informar rapidamente
pode nos permitir evitar ou mitigar danos sérios ao
nosso negócio ou a outros. Consulte “Como denuncio
suspeitas de violaçõ?”

O Código nos ajuda a
compreender os detalhes sobre
como vivemos nossos valores
essenciais.
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Comunicado aos
funcionários

Responsabilidades adicionais
dos líderes

Não tem acesso a links neste Código?
Se você estiver em um local sem acesso ao
Passaporte da Principal, as políticas corporativas e
quaisquer mudanças significativas nas políticas serão
comunicadas por seu(sua) líder ou pelo seu contato
jurídico ou de conformidade local.

À medida que todos nós devemos seguir o Código, os
líderes têm expectativas adicionais para:

Nada neste Código impede que você relate possíveis
violações da lei às autoridades governamentais
relevantes.
Certificação
Todos os funcionários são responsáveis por se
certificarem anualmente de ler este Código e concordar
em agir de forma a atender aos nossos princípios de
integridade e nossas expectativas éticas.
Consequências da violação do Código
A violação deste Código pode colocar nossa empresa
em risco. O não cumprimento do Código resultará em
ação disciplinar apropriada, que pode incluir a perda de
seu emprego ou relacionamento com a Principal.
Específico para os EUA
Você não precisa de aprovação para postar ou
distribuir informações para atividades protegidas pela
Lei Nacional de Relações de Trabalho fora do horário
de trabalho e em locais (comuns) que não sejam de
trabalho.
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•	Promover a conscientização sobre o Código e outras
políticas de maneira a garantir que os funcionários os
compreendam e os sigam.
•	Definir um bom exemplo agindo eticamente e com
integridade e incentivando esse comportamento em
outros.
•	Criar uma atmosfera aberta e honesta que encoraje
outras pessoas a falar sem medo de retaliação.
Incentivar os funcionários a expressar suas ideias,
fazer perguntas e levantar preocupações.
•	Lidar com preocupações dos funcionários com
respeito e apreciação. Compartilhar informações
somente com aqueles que têm uma necessidade
de ter conhecimento para investigar e resolver a
denúncia.
•	Reconhecer o não cumprimento do nosso Código
pode ter um impacto negativo significativo na nossa
reputação. Identificar e relatar os riscos potenciais,
antes que eles se tornem incidentes ou crises, é um
papel de liderança chave.
•	Entenda como encaminhar problemas ou denúncias
para as áreas apropriadas, se necessário.

Políticas e normas adicionais
Nenhum documento ou conjunto de documentos
pode abranger todas as questões legais ou éticas. Você
pode encontrar situações em que suas obrigações
éticas podem não ser claras ou onde você não está
familiarizado com o conjunto de direitos relevantes.
Quando uma decisão não é clara, espera-se que você
peça ajuda para tomar a decisão correta.
As políticas corporativas na “Política Central”
fornecem orientação adicional sobre muitos dos temas
incluídos neste código. Elas podem ser atualizadas
periodicamente, e você é responsável por agir de uma
forma compatível com essas alterações.
Algumas áreas de negócios da Principal têm
políticas adicionais e códigos de ética para orientar
os funcionários em situações que possam surgir em
conexão com suas atividades comerciais específicas.
Espera-se que você se mantenha familiarizado(a) e siga
quaisquer políticas e códigos específicos à sua função e
localização, além do Código.

Renúncias
Qualquer renúncia a este Código será concedida apenas
em circunstâncias excepcionais. Além disso, qualquer
renúncia de um diretor ou diretor executivo exige uma
análise do nosso Comitê de Auditoria, aprovação pelo
Conselho e divulgação em nosso website
(www.principal.com).

Você pode encontrar situações em
que suas obrigações éticas podem
não ser claras ou onde você não está
familiarizado com o conjunto de direitos
relevantes. Quando uma decisão não
é clara, espera-se que você peça ajuda
para tomar a decisão correta.
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Trabalhando com
parceiros e clients
Tudo o que fazemos tem como foco os interesses de nossos
clientes, funcionários e acionistas. Somos uma empresa ética
e confiável sempre e em todas as interações que temos com
nossos parceiros e clientes.
Tópicos destacados:
› Negócios lícitos
› Leis da concorrência
› Aquisição Global e Gestão de Fornecedores
› Reclamações do cliente
› Auditorias e questionários externos

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do
que vem a seguir

Invista para nosso futuro

Tratamento justo
Temos orgulho da nossa excelente reputação de

Aquisição Global e Gestão de
Fornecedores

integridade no mercado. É por isso que queremos

Queremos trabalhar com empresas que compartilham

nos certificar que representamos com precisão

nossas crenças e tratam seus clientes e funcionários

e verdadeiramente os produtos e serviços que

com integridade. Nós também queremos fazer o que

oferecemos.

é certo por nossos fornecedores, ao mesmo tempo,

A sua função
•	Negociar de forma justa com nossos clientes,
fornecedores e concorrentes.
•	Compartilhar fatos verdadeiros sobre o que torna os
nossos produtos ótimos. Não distorcer os fatos, fornecer
impressões enganosas, ou fazer alegações falsas sobre
nossas capacidades ou nossos concorrentes para ganhar
uma vantagem.
•	Nunca tire vantagem injusta de ninguém por meio
de manipulação, ocultação, abuso de informações
confidenciais, deturpações ou qualquer outra prática de
negociação injusta.

Leis da concorrência
Como empresa, queremos superar nossos
concorrentes. Mas queremos fazê-lo de forma justa
e honesta. Estamos empenhados em cumprir todas
as leis de concorrência (antitruste) em cada país em
que fazemos negócios.

certificando-se de que eles seguem os mesmos
padrões que temos no nosso negócio. Por isso nós:
•	Temos um processo justo e objetivo para escolher os
fornecedores com os quais trabalhamos.
•	Conduzimos a devida diligência dos fornecedores antes de
celebrar um acordo contratualmente vinculativo com eles.
•	Minimizamos os riscos potenciais durante as negociações do
contrato.
•	Monitoramos e gerimos de forma ativa e consistente os
riscos e o desempenho dos nossos fornecedores durante a
vigência do contrato.
A sua função
•	Trabalhar com nosso departamento de terceirização e
gerenciamento de fornecedores ou com seu contrato
de fornecimento ou representante legal local, para que
possam ajudá-lo a selecionar um fornecedor e negociar
um contrato com eles.
•	Seguir nossos padrões para a execução de contratos com
fornecedores e para o gerenciamento de desempenho de
fornecedores.
•	Avaliar o risco envolvido com o fornecedor com o qual se
deseja trabalhar e obter as aprovações adequadas para se
certificar de que o risco é aceitável.

A sua função
•	Não discuta ou faça acordos com concorrentes sobre
questões relacionadas a informações que não são
públicas, competitivamente confidenciais (incluindo, mas
não se limitando ao preço) ou sobre a recusa de fazer
negócios com outro indivíduo ou empresa.
•	Jamais se comunique com concorrentes sobre ou celebre
quaisquer acordos para comparar ou coordenar propostas,
ou para se abster de licitar.
•	Não se comunique com concorrentes sobre ou celebre
quaisquer acordos para restringir ou alocar vendas (por
clientes, produtos ou territórios).

Código de Conduta Global | 6

Gerenciando nossos fornecedores
Nossos fornecedores são gerenciados por
Gerentes de Fornecedores qualificados, que
monitoram os riscos associados ao envolvimento
e ao desempenho do fornecedor no âmbito do
contrato. Observe que os regulamentos locais
podem afetar nossos processos padrão de
monitoramento e gerenciamento de fornecedores.

Reclamações de clientes
Colocar nossos clientes em primeiro lugar e garantir
que eles sejam tratados de forma justa está no
cerne do que fazemos. As reclamações dos clientes
nos dão informações valiosas sobre nossas práticas
comerciais e sobre as necessidades e expectativas
de nossos clientes. A forma como tratamos as
reclamações ajuda a construir e manter relações
comerciais positivas com nossos clientes.

Auditorias e questionários
externos
Periodicamente, partes do nosso negócio estão
sujeitos a auditorias ou questionários. Cooperamos
totalmente com estas análises, sejam elas
conduzidas pela nossa área de auditoria interna
ou entidades externas tais como as autoridades
regulatórias ou nosso auditor externo.
A sua função – para auditorias internas

Aspectos importantes a saber:
•	Uma reclamação pode ser recebida verbalmente
(pessoalmente ou por telefone) ou por escrito (por e-mail,
através das mídias sociais, em cartas ou correspondência
similar).

•	A transparência e a resposta pontual aos pedidos de
auditoria interna são fundamentais para apoiar a função
desta em ajudar a gestão a identificar lacunas e melhorar
a eficácia dos processos de gestão de riscos, controle e
governança.

•	Os reguladores podem definir uma “reclamação” de forma
diferente, portanto, o que constitui uma reclamação de
cliente para uma área de negócios pode ser diferente de
outras áreas.

A sua função – para auditorias/exames externos
•	Informar seu líder antes de responder para assegurar uma
coordenação adequada.

•	Algumas jurisdições e produtos têm exigências legais
diferentes com relação a como deve ser o tratamento das
reclamações dos clientes, podendo incluir obrigações de
reportes.
•	A área de negócios analisa as reclamações dos clientes
para identificar problemas sistêmicos ou recorrentes. Se
forem identificados problemas, a área de negócios será a
responsável em tomar medidas para resolver os problemas e
implementar controles conforme necessário.
A sua função
•	Se você se deparar com uma situação em que acredita
ter sido feita uma reclamação em potencial, forneça
imediatamente esta informação ao “contato de
reclamação” de sua área (se aplicável) ou ao seu líder para
certificar-se de que a reclamação será registrada, resolvida
e reportada. Lembre-se: algumas reclamações têm prazos
de resposta regulamentares, portanto, é importante
abordar as questões de forma oportuna.
•	Compartilhar reclamações de clientes com outras pessoas
apenas com base na “necessidade de conhecimento” - e
siga todos os requisitos importantes sobre proteção de
dados.
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•	Consultar um membro do Departamento Jurídico,
Relações Governamentais ou o seu representante legal ou
de compliance local.
•	Cooperar plenamente com todos os pedidos de
informação adequados. Sempre fornecer informações que
são precisas na medida do seu conhecimento.
•	Não tentar influenciar ou interferir indevidamente em
uma auditoria ou questionários.

Conflitos, suborno e
corrupção
Estamos empenhados em seguir as leis e regulamentos de
cada país e comunidade em que fazemos negócios. Conflitos de
interesse, suborno e corrupção não têm lugar no que fazemos.
Tópicos destacados:
› Conflitos de interesses
› Brindes e entretenimento
› Suborno e corrupção
› Atividade política
› Combate à lavagem de dinheiro
› Negociação com Informação Privilegiada
› Sanções econômicas
› Antiboicote

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do
que vem a seguir

Invista para nosso futuro

Conflitos de interesse
Tomamos nossas decisões de negócios com base no
julgamento sólido dos negócios, e não com base em
interesse ou ganho pessoal de qualquer funcionário.
A sua função

Quais são alguns exemplos de conflitos de
interesse?
Aqui estão algumas atividades que não são
permitidas ou exigem consideração cuidadosa:
•	Permitir que decisões, na sua qualidade de
funcionário(a) da Principal, sejam influenciadas, ou
pareçam ser influenciadas, por interesses pessoais
ou familiares, ou por amizades.

•	Evitar situações que possam criar ou mesmo que pareçam
criar um conflito entre os seus interesses pessoais e os
interesses da nossa empresa.

•	Manter interesse financeiro em, ou executar
trabalho para, outra entidade que seja cliente,
fornecedor ou concorrente da Principal.

•	Obtenha aprovação de seu(sua) líder e/ou da área de
conformidade se você estiver envolvido(a) em uma
atividade ou relacionamento que possa ser percebido
como um conflito de interesses.

•	Beneficiar-se pessoalmente de oportunidades ou
recursos que estejam disponíveis para você como
resultado do seu trabalho na Principal.

–	Se aprovado, lembre-se… não pode interferir em suas
responsabilidades de trabalho ou usar recursos da
empresa.
•	É impossível prever todas as circunstâncias e condições
que possam envolver conflitos de interesse. Em caso de
dúvida, fale com seu(sua) líder.

Se você for aprovado(a) para atuar em uma
diretoria externa ou outro órgão dirigente, deve
deixar claro que, a menos que a Principal tenha
de fato lhe pedido para atuar, você não está
atuando sob a direção ou solicitação da Principal.
Você não deve participar de nenhuma decisão
que envolva produtos ou serviços da Principal.
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•	Uso de propriedade, informações ou recursos da
empresa para uso pessoal ou atividades externas.
•	Manter um trabalho externo que interfira em sua
capacidade de realizar o trabalho, ou que utilize
recursos ou tempo da empresa.

Brindes e entretenimento
Não aceitamos nem damos qualquer brinde ou
entretenimento (incluindo viagens) que possam
influenciar ou parecer influenciar qualquer decisão
comercial.
A sua função
•	Brindes e atividades de entretenimento devem ser legais e
não devem ser frequentes ou extravagantes.
•	Evite qualquer brinde ou atividade de entretenimento que
possa criar um conflito de interesses real ou percebido, ou
a aparência de impropriedade.
•	Não ofereça presentes ou entretenimento,
independentemente do valor, aos funcionários do governo
sem a aprovação prévia das Relações Governamentais
(EUA) ou do representante legal ou de compliance local.
•	Conheça os requisitos de relatórios e limites de brindes e
entretenimento. Eles podem variar dependendo da sua
área de negócios e localização. Consulte a política de
brindes e entretenimento aplicável à sua localização ou
contate seu diretor de conformidade ou seu contato de
conformidade ou jurídico local.
Eu comprei dois bilhetes para um evento esportivo
para passar tempo com o meu cliente. O cliente
me perguntou se ele pode trazer seu cônjuge. Uma
vez que o evento está esgotado, posso dar os dois
bilhetes ao cliente para que seu cônjuge possa
comparecer em meu lugar?
Se você não participar do evento com o cliente, os
bilhetes seriam considerados um brinde, em vez de
entretenimento de negócios. Portanto, o valor total
de ambos os bilhetes deve estar dentro dos limites do
brinde.
Qual é o limite monetário para um brinde
comercial?
Depende. Consulte as normas de brindes e
entretenimento para obter detalhes sobre limites.
Algumas áreas de negócios adotaram políticas de
brindes mais restritivas devido à necessidade de
negócios. Consulte a política da sua área de negócios
antes de dar ou aceitar qualquer brinde comercial.
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Eu quero dar a um cliente um brinde que excede
o limite monetário. O presente é permitido se eu
mesmo pagar por ele e não solicitar reembolso à
empresa?
Não. Limites monetários se aplicam tanto se você
solicitar quanto não solicitar o reembolso da empresa.

Suborno e corrupção

Política antissuborno e anticorrupção

O suborno é antiético, ilegal e contra os valores da
nossa empresa. Não procuramos influenciar terceiros

Considera-se um funcionário do governo:

oferecendo, pagando ou recebendo subornos ou

•	Uma pessoa eleita ou indicada por uma

propinas, ou por meio de qualquer outro meio
considerado antiético, ilegal ou prejudicial à nossa
reputação de honestidade e integridade. O suborno
pode expor nossa empresa e funcionários a multas
ou outras penalidades como prisão.

entidade governamental,
•	um funcionário ou empregado do governo,
•	um funcionário ou empregado de uma
empresa que é controlada total ou
parcialmente pelo governo (por exemplo, uma
empresa estatal),
•	um candidato a um cargo político,

A sua função
•	Você deve recusar qualquer oportunidade que colocaria
nossos princípios e reputação éticos em risco.
•	Não dê ou ofereça nada de valor em uma tentativa de
influenciar indevidamente uma decisão, assegurar uma
vantagem, evitar uma desvantagem ou obter ou reter
negócios.
•	Seja especialmente cauteloso ao interagir com funcionários
do governo ou oficiais. A hospitalidade corporativa razoável
que é aceitável com outros parceiros comerciais pode não
ser permitida com eles.
•	Se uma pessoa ou empresa com quem você está fazendo
negócios oferece um suborno, você deve recusá-lo e
informar imediatamente ao seu representante legal ou
contato local de conformidade.
•	Se lhe for oferecido algo de valor e você não tiver certeza
se está autorizado a aceitá-lo, verifique a política de brindes
e entretenimento. Você também pode verificar com seu
líder, seu diretor de compliance ou seu representante legal.
Em caso de dúvida, verifique novamente.
Estamos tentando fechar negócio com
uma empresa estatal. Um dos funcionários
dessa empresa garantiu que seríamos vistos
favoravelmente se fizéssemos uma contribuição
à sua instituição de caridade favorita. Como
a contribuição não beneficiaria o funcionário
pessoalmente, isso seria um suborno?
Isso pode ser considerado um suborno. Um suborno
pode incluir a oferta de empregos ou estágios para
funcionários(as) de empresas estatais, ou a realização
de contribuições beneficentes sugeridas por
funcionários(as) de empresas estatais. Verifique com
seu contato de compliance local antes de fazer tais
acordos ou pagamentos.
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•	um partido político ou um funcionário de um
partido político, ou
•	uma pessoa que atua em uma função oficial
em qualquer um dos itens acima independente
da posição e do cargo

Atividade política
Apoiamos e respeitamos os direitos dos funcionários
de participarem pessoalmente no processo
político. Nossa empresa não faz contribuições para
campanhas políticas. Como as leis de campanhas
eleitorais são rígidas quanto ao uso de recursos
corporativos para apoiar ou se opor a um(a)
candidato(a), é importante manter uma distinção
clara entre a participação política pessoal e a
participação política corporativa.
•	Nossas interações com funcionários do governo são
conduzidas com integridade e cumprem os regulamentos.
•	Seguimos os limites estabelecidos e os requisitos de
informação para as contribuições dos funcionários e do
comitê de ação política.
•	Apenas alguns funcionários têm permissão para educar
funcionários do governo em nome da Principal sobre como
a legislação pode afetar nossos clientes, acionistas, mercado
e a nossa empresa.

Nossa área de negócios planeja convidar
um palestrante para uma futura reunião do
departamento que, por acaso, é um agente do
governo. Há alguma consideração especial que
precisamos levar em conta?
Sim, a posição da pessoa como agente do governo
exige uma análise especial. Nos Estados Unidos, é
necessária a pré-aprovação do departamento de
relações governamentais para quaisquer brindes,
entretenimento ou viagens fornecidas a um(a)
funcionário(a) do governo. Se você estiver fora dos
Estados Unidos, verifique com o departamento de
relações governamentais ou com seu contato de
conformidade ou jurídico local antes de oferecer
qualquer coisa. Na maioria dos casos, nos Estados
Unidos, nenhum presente, entretenimento ou viagem
pode ser dado a um funcionário do governo. Mesmo
que não se pretenda fornecer nenhum brinde,
entretenimento ou viagem a um(a) funcionário(a)
eleito(a) convidado(a) para falar em uma reunião
de departamento, antes de se estender o convite, é
necessária aprovação prévia.

Politica de Contribuicoes Politicas Corporativas

A sua função
•	Uma pré-aprovação é necessária para qualquer brinde,
entretenimento ou viagens oferecidas a um agente
do governo (incluindo funcionários do governo),
independentemente do valor ou da jurisdição.
Funcionários(as) nos EUA: verifique com o departamento
de relações governamentais. Funcionários(as) fora
dos EUA: verifique com o departamento de relações
governamentais ou com seu contato de conformidade ou
jurídico local antes de oferecer qualquer coisa.
•	Mantenha registros detalhados de seu contato com
funcionários do governo e entidades públicas, se você está
falando sobre a conquista ou retenção de negócios do
governo.
•	Se você participa de atividades políticas de forma pessoal,
use seus próprios recursos e fora do horário de trabalho.
Use seu e-mail pessoal, seu computador pessoal ou
telefone, seus próprios suprimentos e faça isso fora do
local de trabalho.
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Pay-to-play: Nos Estados Unidos, certos
funcionários devem pré-aprovar suas
contribuições políticas pessoais para estar em
conformidade com o SEC e com leis pay-toplay estaduais e locais. Geralmente, isso inclui
executivos, funcionários de vendas e seus
gerentes e funcionários de consultorias de
investimentos. Os funcionários obrigados a préaprovar suas contribuições políticas pessoais são
notificados diretamente. Se não tiver certeza,
entre em contato com a área de compliance.

Combate à lavagem de dinheiro
Estamos empenhados em prevenir a lavagem de
dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Mantemos
programas de combate à lavagem de dinheiro
e outros programas para detectar transações
suspeitas envolvidas com essas atividades.
Denunciamos tais transações ou atividades em
tempo hábil às autoridades competentes.
A sua função
• Conhecer a sua área de negócios:
–	Realizar a identificação do cliente e procedimentos
de verificação para abertura de novas contas e
manutenção de contas existentes.
–	Realizar procedimentos relativos à detecção de
atividades suspeitas que possam exigir uma atenção
especial.
Politica de Combate a Lavagem de Dinheiro

Exemplos de atenção
•	Tentativas de abrir uma conta com informações
falsas.
•	Transações usando dinheiro, ordens de
pagamento, cheques, transferências bancárias
ou outros equivalentes de dinheiro.
•	Fazer um pagamento em excesso e, em seguida,
solicitar um reembolso.
•	Pagamentos ou retiradas que são incomuns ou
inconsistentes com o negócio de um cliente.
•	Transferências de fundos não usuais para/a
partir de indivíduos ou países não relacionados
com o(a) cliente ou transação.
•	Transações que podem parecer estruturadas
para evitar a exigências de registro ou
informação.
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Negociação com Informações
Privilegiadas
É contra a lei comprar ou vender títulos se você tiver
material com informações não públicas sobre esses
títulos. Também é contra a lei compartilhar essas
informações com outras pessoas ou recomendar a
compra ou venda de títulos com base nessa informação.
A sua função
•	Se você tiver qualquer material, informações confidenciais,
não as compartilhe com os outros ou recomende que
alguém compre ou venda quaisquer títulos com base
nessa informação.
•	Não compre ou venda ações ou títulos de qualquer
empresa quando tiver informações materiais e informações
confidenciais sobre essa empresa. Isso se aplica
independentemente do cargo que você tem. E aplica-se à
negociação de títulos da nossa empresa e à negociação
de títulos de outras empresas com quem trabalhamos clientes, fornecedores ou parceiros, por exemplo.
Eu não trabalho com ações ou títulos no meu
trabalho. As proibições de negociação com
informações sigilosas se aplicam a mim?
Sim, qualquer um que tenha conhecimento de
informações confidenciais e materiais, pode violar as
leis de informações privilegiadas se eles revelarem
informações não-públicas relevantes a terceiros, que
poderão negociar ações com base nessas informações
ou se eles próprios negociarem ações com base nessas
informações. Mesmo durante conversas informais com
família e amigos, você deve ter cautela e não divulgar
qualquer informação confidencial da empresa.

O que é “material?”
Qualquer informação que um investidor razoável
considere substancialmente importante na
tomada de uma decisão de investimento. Apenas
alguns exemplos de informações relevantes
incluem ganhos esperados para um determinado
trimestre, revisões de demonstrações financeiras
e mudanças no Conselho de Administração, de
executivos corporativos ou da nossa firma de
contabilidade pública.

Sanções econômicas

Antiboicote

Estamos empenhados em cumprir as sanções

O governo dos EUA monitora e, em certos casos,

econômicas e comerciais e leis de financiamento

pune empresas americanas que se envolvem

do terrorismo aplicáveis aos nossos negócios. As

em certas atividades de boicote internacional. As

sanções e as leis ajudam a combater várias ameaças

leis antiboicote ajudam a evitar que as empresas

como a atividade terrorista, o tráfico de drogas, a

norte-americanas sejam usadas para implementar

proliferação de armas de destruição em massa e

políticas externas de outras nações que são

outras atividades ilícitas.

contrárias à política dos EUA.

Em complemento às sanções e leis, são fornecidas listas
que informam os países, grupos e indivíduos com os quais
as transações podem estar proibidas ou restritas. Para
ajudar na conformidade das informações, temos sistemas
que comparam os nomes dos principais clientes, associados
comerciais, fornecedores e beneficiários de pagamento com os
nomes dessas listas.

Não participamos de boicotes proibidos ou não sancionados
e exigimos que os(as) afiliados(as) denunciem prontamente
qualquer solicitação nesse sentido. Além disso, relatamos
atividades comerciais em, ou relacionadas a, determinados
países, conforme exigido por algumas leis de boicote.

A sua função
•	Familiarizar-se e seguir todos os procedimentos de sanção
que se aplicam ao seu trabalho.
•	Não fazer negócio com clientes cujo dinheiro você
acredita ter vindo de atividade criminosa ou de uma fonte
sancionada.
•	Preste atenção em todas as atividades suspeitas e relateas ao compliance ou ao seu líder.
OFAC/política de sanções

A sua função
Se você acredita ter sido convidado a participar de um
boicote:
• Não cooperar com o pedido.
•	Entrar imediatamente em contato com um membro do
Departamento Jurídico ou com sua área de compliance.

O que é um pedido de boicote?
Um pedido, como condição para fazer negócios,
para discriminar uma pessoa ou empresa de
um país-alvo composto por ou afiliado a uma
determinada nacionalidade, raça ou religião.

Estamos empenhados em
cumprir as sanções econômicas
e comerciais e leis de
financiamento do terrorismo
aplicáveis aos nossos negócios.
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Gestão da informação
e segurança
A informação é um dos nossos ativos mais importantes. Temos que
garantir que a confidencialidade, integridade e disponibilidade sejam
mantidas para as atividades comerciais, incluindo compliance. Também
temos que proteger as informações contra modificações, divulgação ou
destruição não autorizadas.
Tópicos destacados:
› Segurança da informação
› Privacidade
› Retenção de registro

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do
que vem a seguir

Invista para nosso futuro

Segurança da Informação
No mundo de hoje, cyber e outras ameaças vêm
de todas as partes do globo. Estamos empenhados
em proteger as informações da empresa, dos(as)
funcionários(as) e clientes, e em garantir que elas
sejam precisas e estejam disponíveis para os(as)
funcionários(as) que precisam delas para fins
comerciais legítimos. Protegemos as informações
com base em sua classificação para nos certificar de
que elas estão adequadamente salvaguardadas.
A sua função
•	Acesse ou tente acessar informações e sistemas de
informação somente quando autorizado(a) a fazê-lo para
desempenhar suas funções.
•	Compartilhe apenas as informações mínimas necessárias
para fins comerciais legítimos.
•	Somente funcionários em funções aprovadas podem
fornecer informações de conta a um cliente. Os clientes
devem ser verificados usando os requisitos atuais da área de
negócios antes de receber qualquer informação da conta.
•	Classifique e rotule as informações da empresa, para que
aqueles(as) que as utilizarem saibam como compartilhálas, protegê-las e usá-las de maneira adequada,
independentemente do formato (digital ou não digital) ou
localização.
•	Proteja as informações de acordo com sua classificação e
finalidade comercial – independentemente de quando e
onde você as acessar e utilizar.
•	Utilize apenas sistemas e métodos aprovados para
armazenar, compartilhar e transmitir informações da
empresa.

Quais são as atitudes principais que posso tomar
para ajudar a proteger a confidencialidade,
integridade e disponibilidade das informações e dos
sistemas de informação da Principal?
•	Crie e mantenha senhas fortes – não as compartilhe
ou reutilize entre contas.
•	Use soluções de criptografia aprovadas pela empresa
para enviar informações pessoalmente identificáveis
de forma segura para fora da rede da empresa.
•	Utilize soluções na nuvem apenas quando
tiverem sido estabelecidas salvaguardas e acordos
aprovados.
•	Acesse o e-mail da empresa usando processos e/ou
aplicativos aprovados em dispositivos igualmente
aprovados.
•	Não clique em links ou anexos suspeitos em
e-mails.
•	Denuncie ataques de phishing conhecidos ou
suspeitos através do botão Denunciar Phishing, ou
enviando um e-mail para abuse@principal.com ou
ao seu endereço de e-mail local para denúncias.
•	Bloqueie seus dispositivos e proteja informações
confidenciais – mesmo quando sair do seu espaço
de trabalho por períodos curtos.
•	Proteja o equipamento ao final de cada dia útil e
quando estiver em locais públicos.
•	Descarte adequadamente documentos em papel
e informações confidenciais de acordo com os
processos e procedimentos locais.
•	Mantenha-se informado(a) sobre os riscos e
ameaças cibernéticas mais recentes.

Arquivo Mestre de Acesso Limitado
Agência de Seguridade Social (EUA)

•	Reporte qualquer uso indevido ou atividade inadequada
observada.

Somente os funcionários que têm uma

•	Participe dos treinamentos necessários sobre segurança
da informação.

do arquivo mestre de acesso limitado (DMF) têm

•	Reconheça formalmente suas responsabilidades para
proteger adequadamente as informações da empresa, se
necessário.

devem ser compartilhadas com qualquer pessoa

necessidade comercial legítima de informações
acesso permitido. As informações do DMF não
que não tenha uma necessidade comercial.
Você está especificamente impedido de publicar
informações sobre o DMF em sites públicos.

As expectativas sobre segurança são comunicadas
aos contratantes e outros não-funcionários com
base nos resultados do compromisso.
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Privacidade
Estamos comprometidos em ser bons
administradores das informações pessoais que nos
são confiadas por nossos clientes, trabalhadores,
parceiros comerciais e outros indivíduos. Por isso,
devemos assegurar que todas as informações
pessoais sob nossos cuidados sejam tratadas de
forma legal, justa, transparente e segura.
A sua função
•	Colete apenas as informações necessárias e apropriadas
para seus fins comerciais pretendidos.
•	Seja transparente sobre como pretende utilizar as
informações pessoais coletadas. Em seguida, somente as
utilize para esse fim.
•	Certifique-se de que os indivíduos tenham escolhas
relevantes sobre como seus dados pessoais são utilizados,
e que possam exercer seus direitos de dados pessoais.
•	Tome providências para manter as informações pessoais
precisas, completas e atualizadas.
•	Tenha cuidado ao revelar, compartilhar ou fornecer acesso
a informações pessoais. Somente as compartilhe com
o consentimento do(a) titular dos dados ou conforme
permitido ou exigido por contrato ou lei.
•	Siga os procedimentos de segurança para criptografar
informações pessoais confidenciais em repouso e antes
de transferências eletrônicas. Torne anônimas ou oculte
informações pessoais sempre que possível.
•	Se você tem motivos para acreditar que houve um
incidente de privacidade, denuncie-o imediatamente.
Isso compreende qualquer acesso ou uso inadequado de
informações pessoais, incluindo equipamentos perdidos
ou roubados que possam conter informações pessoais. As
instruções para denunciar são exibidas no painel direito.
•	Certifique-se de estar familiarizado(a) com os requisitos
legais e regulatórios de privacidade que se aplicam ao seu
negócio e localização.
•	Participe dos treinamentos de privacidade exigidos.

De que forma a privacidade é diferente da
segurança?
O gerenciamento do risco de cibersegurança é muito
importante para administrar o risco à privacidade,
mas não é suficiente. A segurança da informação
se concentra na proteção de informações contra
a perda não autorizada ou não intencional de
confidencialidade, integridade ou disponibilidade.
A privacidade se concentra em proteger indivíduos
de danos que possam sofrer como resultado do
nosso uso de suas informações pessoais, mesmo
que esse uso seja autorizado ou pretendido. Lidar
com informações pessoais de forma legal, justa,
transparente e segura protege a Principal e os
indivíduos que nos confiam suas informações
pessoais.

Se você acredita que as informações pessoais sobre
um cliente, trabalhador ou outro indivíduo tenham
sido indevidamente coletadas, acessadas, usadas
ou compartilhadas, comunique imediatamente o
incidente ao seu “contato de privacidade” ou use o
formulário de Relatório de Investigações e Incidentes
de Privacidade.

Informações pessoais são informações que
podem ser utilizadas para identificar um
indivíduo. Exemplos incluem:
• Nome
• Endereço
• Número de telefone
• Endereço de e-mail
• Data de Nascimento
• Identificadores on-line, como endereço IP
• Perfil Financeiro
• Dados do cartão de crédito
• Números de identificação atribuídos pelo
governo
• Número do passaporte
• Dados de emprego
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Conservação de registros
Para cumprir os requisitos de negócios e as
obrigações regulatórias e legais, mantemos registros
que foram criados em nossa rotina diária de
negócios por períodos de tempo determinados.
•	A menos que os registros sejam necessários para uma ação
legal ou regulatória iminente ou pendente, vamos destruí-los
no final do período de retenção.
•	Cumprimos todas as leis aplicáveis que regulam a utilização
e divulgação de informações pessoais sobre funcionários e
clientes em cada um dos países onde fazemos negócios.

A sua função
•	Reter e destruir os registros de acordo com a política de
retenção de registros.
•	Suspenda a destruição quando necessário, devido à
posse de documentos associados a litígios, investigação
governamental, auditoria ou instruções do conselheiro
jurídico geral.
•	Não altere, oculte ou destrua documentos ou registros
que sejam necessários para uma ação legal ou regulatória
iminente ou pendente.

Um registro inclui qualquer informação
relacionada a atividades de negócios que
é registrada em papel, eletronicamente,
digitalmente ou em qualquer outra mídia que
tenha um valor comercial, legal, operacional ou
histórico contínuo.
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Gestão financeira e relatórios
Estamos dedicados a comunicar os resultados financeiros que refletem
totalmente e precisamente nossas atividades comerciais subjacentes
em conformidade com as exigências legais e regulatórias. Mantemos
controles internos eficazes, alinhamos as despesas com as receitas e
tomamos decisões comerciais com base na análise completa, com a
devida consideração dos riscos de curto e longo prazo.
Tópicos destacados:
› Informações financeiras exatas e transparentes
› Proteção e utilização adequada dos ativos da empresa
› Compartilhamento de informações materiais
› Auditores externos

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do
que vem a seguir

Invista para nosso futuro

Informações financeiras
precisas e transparentes
Estamos comprometidos com a transparência de
nossos relatórios financeiros. Nossos relatórios
e divulgações são fidedignos, completos,
consistentes, apresentados de forma justa, pontuais
e compreensíveis. Preparamos nossas informações
financeiras seguindo as exigências legais e
regulatórias.
Também estabelecemos e mantemos um robusto sistema de
controles para ajudar a garantir a integridade de processos dos
nossos relatórios e demonstrações financeiras.
A sua função
•	Ao criar, transmitir ou inserir informações em registros
financeiros da empresa, fazê-lo com precisão, de forma
completa e com documentação de apoio adequada.
•	Assegurar que as transações financeiras estão
devidamente autorizadas.

O que significa “informação financeira precisa e
transparente”?
Isso significa que precisamos ser honestos, precisos
e abertos sobre nossas informações financeiras e os
documentos financeiros que criamos. A fim de manter
a nossa informação financeira transparente, você
nunca deve:
•	Realizar entradas ou alterar registros para esconder
ou disfarçar intencionalmente a verdadeira
natureza de uma transação
•	Deliberadamente subestimar ou exagerar passivos
•	Acelerar ou adiar indevidamente o reconhecimento
de despesas
•	Registrar receitas falsas ou registrá-las antes do
tempo correto
•	Realizar queixas falsas sobre um relatório de
despesa ou uma folha de ponto
•	Retenha informações necessárias para serem
divulgadas em relatórios regulatórios.
•	Certificar falsamente a precisão da informação
financeira ou a eficácia dos controles que temos em
vigor

•	Assegurar que os ativos físicos e as informações
financeiras estejam protegidas de forma adequada.
•	Executar os controles, pelos quais você é responsável, de
acordo com os procedimentos estabelecidos em tempo
hábil. Acompanhar as exceções imediatamente.
•	Se você descobrir uma falha de controle ou um erro
em nossas demonstrações financeiras, informe-a
imediatamente ao seu líder ou a outra gerência relevante.

Nosso diretor executivo, os(as) chefes de
unidades de negócios e toda a equipe financeira
são responsáveis pelo cumprimento deste Código
e de nossas políticas de relatórios financeiros.

Estamos comprometidos com
a transparência de nossos
relatórios financeiros.
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Proteção e utilização adequada
dos ativos da empresa

Compartilhamento de
informações materiais

Tratamos os ativos da empresa com cuidado e os

Como somos uma empresa pública, a divulgação

usamos para fins comerciais legítimos.

sobre nossos negócios deve ser feita de forma

A sua função
•	Usar os recursos da empresa com honestidade e
eficiência.
•	Usar computadores e sistemas de rede adequadamente e
em conformidade com a política da empresa em todos os
momentos.
•	Ao utilizar dispositivos pessoais para realizar
determinadas funções relativas ao trabalho, é importante
seguir a política da empresa e proteger as informações
armazenadas ou enviadas através desses aparelhos.
Informar imediatamente perda ou suspeita de perda,
roubo, danos ou uso indevido dos recursos.

Ativos da empresa incluem:
•	Propriedade física, fundos da empresa,

consistente e deve ser compartilhada amplamente,
para que os investidores tenham acesso justo a
essas informações. A empresa designou os principais
porta-vozes para falar em seu nome ou para
responder às perguntas específicas de investidores,
analistas ou da mídia.
A sua função
•	Não comunique nenhuma informação material
externamente, a menos que você seja um porta-voz
designado pela empresa.
•	Se você trabalha nos Estados Unidos, deve encaminhar
qualquer consulta sobre a empresa a partir de mídias
de notícias, analistas de segurança, de nossos acionistas
e do público para a equipe de Relações Públicas. Se
você trabalha fora dos EUA, deve contatar o porta-voz
designado para sua localização.

suprimentos e equipamentos
•	Ativos intangíveis, como tempo da empresa,

Declaração de divulgação

informações confidenciais e propriedade
intelectual e sistemas de informação
Informações materiais são qualquer informação
que um investidor razoável provavelmente irá
considerar importante na tomada de uma decisão
de investimento. Alguns exemplos de informações
materiais incluem: lucros esperados para um
determinado trimestre, revisões das demonstrações
financeiras e mudanças no conselho de
administração, diretores corporativos ou em nossa
firma de contabilidade pública.
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Auditores externos
Garantir a independência de nossos auditores externos é
fundamental. Nossos executivos, Conselho de Administração
e Comitê de Auditoria compartilham a responsabilidade de
manter essa independência.
O Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
seleciona a empresa de auditoria para a Principal. A fim de
manter a consistência e eficiência da auditoria, todas as
subsidiárias e afiliadas devem utilizar o mesmo auditor de
demonstrações financeiras. Quaisquer exceções devem ser
discutidas com diretor chefe de contabilidade da área de
negócios e com o controller corporativo.
A sua função
•	Cooperar plenamente com os auditores e autoridades
reguladoras. Consulte “Auditorias e Questionários
Externos”.
•	Trabalhar com o diretor chefe de contabilidade, da área de
negócios e com o controller corporativo para conseguir a
aprovação do Comitê de Auditoria para todos os serviços
propostos de auditoria externa, antes de começar a usar
esses serviços.

Antes de contratar pessoal que trabalhe
para (ou usado para trabalhar para) o nosso
auditor independente primário, avaliamos
cuidadosamente a situação em relação a
quaisquer potenciais preocupações sobre
independência.
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Práticas de trabalho
justas
Estamos empenhados em proporcionar um ambiente de
trabalho diverso e inclusivo, livre de discriminação ilegal
e assédio. Cumprimos também todas as leis e direitos
trabalhistas aplicáveis.
Tópicos destacados:
› Políticas e manuais de empregado
› Diversidade e Inclusão
› Discriminação e assédio
› Direitos Humanos

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do que vem Invista para nosso futuro
a seguir

Políticas e manuais do
empregado
Mantemos políticas e expectativas de emprego
em vigor para delinear processos e normas de
comportamento adequados para nossos(as)
colaboradores(as) seguirem.
A sua função
•	Certificar-se de que está familiarizado com o manual do
colaborador aplicável.
•	Independentemente da localidade, tratar uns aos outros
com respeito e dignidade, e promover uma atmosfera de
comunicação aberta, confiança e respeito mútuo.

Diversidade e inclusão
Diversidade e inclusão (D&I) são fundamentais para
nossa cultura e vitais para nosso sucesso contínuo
como organização porque nossos funcionários
fazem seu melhor trabalho quando rodeados por
um amplo conjunto de perspectivas, habilidades e
crenças.
Estamos comprometidos em cultivar uma força de trabalho
inclusiva e diversificada com base nos mais altos padrões éticos
e na dedicação à justiça, respeito, integridade e confiança.
A sua função
•	Trate a todos com justiça, respeito, integridade e
confiança.

Guia do Colaborador
•	Nos Estados Unidos: acesse o manual

•	Crie e mantenha um ambiente de trabalho aberto e
seguro, onde cada funcionário se sinta valorizado e
respeitado.

do funcionário na intranet em Carreira e
Benefícios ou na Central de Políticas.
Se você trabalha em um local que possua seu
próprio manual ou em um local fora dos EUA, entre
em contato com o departamento local de RH.

Uma observação para os líderes
•	Contrate e mantenha funcionários com base
nas qualificações e desempenho no trabalho.
• Avalie o desempenho e outras decisões
relacionadas ao emprego com base apenas no
trabalho que os funcionários fazem todos os
dias e outras ações ou inações relacionadas ao
trabalho.

Código de Conduta Global | 24

Discriminação e assédio
Acreditamos em tratar-nos uns aos outros com
respeito e dignidade e na promoção de um clima de
comunicação aberta, confiança e respeito mútuo.
Esperamos que todas as relações de trabalho sejam
livres de preconceitos, discriminação, assédio e
retaliação.
•	Estamos comprometidos com o tratamento justo de todos
os funcionários e candidatos a uma vaga de emprego.
Tomamos decisões de emprego, com base em qualificações,
capacidades demonstradas e realizações.
•	Oferecemos oportunidades iguais de emprego e promoção
para todos os indivíduos e faremos adaptações razoáveis
para os funcionários e candidatos qualificados que tenham
alguma necessidade especial.
•	O assédio de qualquer tipo é determinado por como os
outros percebem suas ações, independentemente de sua
intenção original. Não toleramos a conduta verbal ou física
por qualquer empregado que assedia o outro empregado ou
cria um ambiente de trabalho intimidante, ofensivo ou hostil.
•	Não toleramos discriminação ou assédio na contratação,
treinamento, promoção, compensação, disciplina ou rescisão.
A sua função
Como um empregado, você deve fazer o seu melhor para
manter a Principal como sendo um ótimo lugar de trabalho
para todos os funcionários. Veja o que você deve ter em
mente:
•	Manifeste-se caso a conduta de um colega de trabalho
o incomodar. Devemos nos responsabilizar pelos mais
elevados padrões profissionais, com respeito mútuo e
tratamento justo, como o ponto de partida para todas as
nossas relações profissionais.
•	Denuncie imediatamente o comportamento
discriminatório ou de assédio ao seu consultor de relações
com funcionários ou a um contato local de Recursos
Humanos. Pode haver locais de negócios nos quais você
é obrigado(a) a seguir procedimentos específicos em
relação a essas situações. Você deve entender e cumprir as
leis e direitos trabalhistas aplicáveis.

Código de Conduta Global | 25

O que é considerado assédio?
Assédio pode incluir uma conduta verbal, escrita
ou física ou ainda outra ação que é degradante, ou
mostra hostilidade ou aversão em relação a um
indivíduo. Exemplos de assédio incluem:
•	Piadas, observações ou conduta insultantes ou
degradantes
•	Comentários desagradáveis ou abusivos
•	Ameaças ou intimidação
•	Estereotipar negativamente
•	Objetos ou imagens ofensivos exibidos no local de
trabalho, incluindo qualquer coisa que circule por
e-mail ou na intranet.

Direitos Humanos
Como uma empresa global, respeitamos os direitos
humanos. Este valor é incorporado na cultura da
nossa empresa.
Temos uma abordagem de tolerância zero ao tráfico humano e
à escravidão. Estamos empenhados em implementar e reforçar
sistemas e controles eficazes para garantir que ele não esteja
ocorrendo em nossos negócios.
Esperamos que nossos fornecedores compartilhem nosso
compromisso com os direitos humanos usando apenas
trabalho voluntário, seguindo todas as leis aplicáveis de
salários e benefícios, não empregando indivíduos menores de
idade, violando quaisquer leis de trabalho infantil aplicáveis e
proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável,
livre de assédio e discriminação ilegal.
A sua função
•	Conhecer a Política de Combate a Escravidão e ao Tráfico
de Pessoas e conhecer as atividades que são proibidas.
•	Se você suspeitar ou tiver dúvidas sobre os direitos
humanos em nossos negócios ou na cadeia de
suprimentos, denuncie.
Declaração de direitos humanos

Se você estiver envolvido na identificação ou
contratação de fornecedores:
•	Busque aqueles cujos valores corporativos são
consistentes com os nossos.
• Incluir uma cláusula anti-escravidão no
contrato quando o fornecedor estiver em um
país de alto risco e setor for de alto risco.
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Segurança e proteção
no local de trabalho
Valorizamos a segurança e proteção de nossos
funcionários, parceiros, clientes e ativos. E queremos ter
certeza que temos continuidade em todas as nossas
operações comerciais.
Tópicos destacados:
› Segurança e proteção dos nossos funcionários
› Segurança do site
› Gerenciamento de emergência
› Continuidade de negócios

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do que vem Invista para nosso futuro
a seguir

Segurança e proteção dos
nossos colaboradores

Informe sobre problemas ou preocupações com
segurança ou proteção, incluindo ameaças ou

Oferecemos programas e controles apropriados

comportamento ameaçador.

para ajudar a mitigar os riscos relacionados à

•	Nos EUA: Ligue para a Segurança e Proteção
Corporativa 24/7 no telefone 1-515-247-SAFE
(7233).

proteção no nosso pessoal e de riscos relacionados à
segurança.
•	Cumprimos todas as leis de segurança e proteção em vigor
onde operamos.
•	Não toleramos quaisquer ameaças, atos ou a intenção de
cometer atos violentos que comprometam ou pareçam
comprometer a segurança de nossos funcionários,
produtores, visitantes ou nossos bens físicos.
•	Proibimos a posse de armas, de acordo com as leis
governamentais locais, em qualquer empresa ou
propriedade arrendada, em qualquer evento patrocinado
pela empresa, e em qualquer lugar onde negócios da
empresa sejam conduzidos, independentemente se um
indivíduo tem ou não porte de arma.
•	Fornecemos maneiras para que nossos funcionários
informem problemas de segurança ou proteção e temos
um processo de investigação para responder e documentar
denúncias.
A sua função
•	Trabalhe de forma segura, seguindo as leis e práticas do
seu país.
•	Familiarize-se com nossos programas e protocolo de
segurança e proteção, e cumpra-os.
•	Denuncie imediatamente questões ou preocupações
de segurança ou proteção, incluindo ameaças ou
comportamentos ameaçadores.
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Ou entre em contato com o Recursos Humanos
ou seu líder.
•	Fora dos EUA: siga os procedimentos
estabelecidos para a sua localidade.

Eu tropecei quando estava no meu caminho do
estacionamento para o trabalho. Eu torci meu
tornozelo, mas eu sou capaz de andar. Um colega
de trabalho disse que eu deveria informar sobre o
incidente. Por que preciso informar sobre o incidente
se sequer acho que preciso ir ao médico?
Denunciar incidentes no trabalho não é apenas para
grandes incidentes como você normalmente pode
imaginar, tais como incêndios e ameaças de bomba.
Também é importante relatar coisas como quedas,
furtos e lesões no trabalho - mesmo que pareçam
mínimos. Informar incidentes fornece documentação
que é analisada para identificar e corrigir condições
potencialmente inseguras.

Segurança da unidade
Fornecemos controles físicos e programas baseados
em risco para todos os nossos escritórios, em todo o
mundo. Verificamos e documentamos esses controles
regularmente, de acordo com o nível de risco atribuído
ao local pela Segurança e Proteção Corporativa.
A sua função

Não se esqueça
•	Medidas de segurança física, protocolo e
equipamentos que estão em vigor por uma razão.
Não tente violá-los, desativá-los ou destruí-los.
•	Se você parar de trabalhar na empresa,
entregue seus cartões de controle de acesso,
chaves, códigos de acesso físico e quaisquer
outros instrumentos físicos de acesso.

•	Proteger adequadamente os dados dos clientes, empresas
e funcionários.
•	Guardar seus cartões de controle de acesso, chaves,
códigos de acesso físico ou outros instrumentos de acesso
físico para si.

A Segurança e Proteção Corporativa pode ajudar

•	Sempre acompanhe os(as) convidados(as).

necessário:

•	Informe imediatamente à Segurança e Proteção
Corporativa se você:

• Equipamento

–	Perder quaisquer cartões de controle de acesso, chaves,
códigos de acesso físico ou outros instrumentos físicos
de acesso (ou se forem roubados)
–	Presenciar a violação, desativação ou destruição de
medidas de segurança física
– Tiver algum problema de segurança ou proteção
•	Trabalhe de forma segura, seguindo as leis e práticas do
seu país.
•	Familiarizar-se e seguir os nossos programas e protocolos
de segurança e proteção.
•	Informar imediatamente problemas ou preocupações
com a segurança ou proteção, incluindo ameaças ou
comportamento ameaçador.
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com questões de segurança ou proteção, se

• Equipe
• Serviços
• Investigações
• Consultoria

Gestão de Emergências

Continuidade dos negócios

Temos planos de segurança e de proteção e

Fornecemos um programa de continuidade de

protocolos em vigor para resolver situações de

negócios para toda a empresa, o que minimiza o

emergência. De incêndios, eventos meteorológicos e

impacto e mitiga o risco de ameaças que podem

emergências de saúde a qualquer outra ameaça ou

impactar nossos clientes, nossos trabalhadores e

emergência, protegemos você.

nossa organização.

A sua função
•	Manter-se familiarizado com nossos protocolos para
cooperar e cumprir com as instruções relacionadas a
cumprimento da lei, segurança pública e proteção do
pessoal. Estar preparado para segui-los.

Em caso de emergência, ligue para o número
911 ou o número local de serviços públicos de
emergência da sua localidade.

Temos planos de contingência para perda de edifícios
(recuperação do local de trabalho), perda de sistemas de
TI (planos de recuperação de desastres) e interrupção de
negócios (planos de continuidade de negócios).
Temos um plano de Gerenciamento de Incidentes Empresariais
(GIE) em vigor e estabelecemos equipes para gerenciar as
atividades de resposta e recuperação no caso de uma situação
disruptiva.
A sua função
•	Informar incidentes que afetem a capacidade de realizar
as operações comerciais.
• Familiarizar-se com a maneira como você vai ser contatado
em caso de emergência e garantir que suas informações de
contato estejam atualizadas.

Informar incidentes que afetem a capacidade de
realizar as operações comerciais.
•	Nos Estados Unidos: ligue para a Segurança
e Proteção Corporativa 24/7 no número
+1.515.247.7233 (SAFE).
Ou contate o RH ou seu líder.
•	
Fora dos Estados Unidos: siga os
procedimentos estabelecidos para sua
localização.
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Gestão e reputação
da marca
A forma como comunicamos nosso propósito e cada interação que as pessoas
têm conosco forma a opinião destas pessoas sobre nós. Conquistamos o sucesso
como uma empresa conhecida por nossa integridade e espírito atencioso,
colocando os clientes em primeiro lugar - tratando-os de forma justa e ética.
Após trabalhar arduamente para estabelecer a Principal como uma empresa com
a qual as pessoas podem contar para fazer o que é certo, estamos empenhados(as)
em assegurar que nossa reputação, nossa marca, nosso bom nome e nossas
interações façam com que as pessoas se orgulhem de trabalhar conosco.
Cada funcionário(a) é responsável por ajudar a identificar e denunciar potenciais
riscos de reputação. Para saber mais sobre cenários ou eventos que possam
causar publicidade negativa em relação às nossas práticas comerciais, consulte a
página Marca e Experiência Global para importantes sinais de alerta.
Seguimos padrões criados para nos diferenciar, reforçar o reconhecimento e
ajudar a proteger a nós e nossos clientes de ameaças externas. Monitoramos as
tendências para identificar proativamente questões emergentes antes que elas se
tornem crises.
Tópicos destacados:
› Imprensa
› Mídia social
› Propriedade intelectual
› Proteção de logotipo e marca registrada
› Padrões de expressão da marca

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do que vem Invista para nosso futuro
a seguir

Imprensa

Mídia social

Promovemos a experiência da nossa empresa e a

As mídias sociais são uma ótima maneira de se

liderança de pensamento por meio da divulgação

conectar com as pessoas e os clientes potenciais.

de mídia sobre novos produtos, serviços e rankings,

Encorajamos nossos funcionários que participam

tendências e insights e pesquisa.

de mídias sociais a fazê-lo de forma respeitosa,

Identificamos de forma pró-ativa problemas
potenciais e gerenciamos nossas mensagens sobre
essas questões para a imprensa. Nossa equipe
de Relações Públicas é treinada para lidar com
solicitações do público ou de outras organizações

relevante, que ajude a proteger você, seus colegas
de trabalho, nossos clientes, nossa reputação e,
claro, a seguir a lei e as políticas da sua área de
negócios.
A sua função

sobre informações da nossa empresa e sobre o

Ao compartilhar em mídias sociais:

negócio que fazemos.

•	Seja respeitoso e profissional com colegas de trabalho,
clientes, concorrentes e outros

A sua função

•	Respeite a privacidade dos outros

•	Encaminhar qualquer dúvida ou pergunta da imprensa,
analistas de títulos ou de nossos acionistas para a
equipe de Relações Públicas (EUA) ou o porta-voz ou
departamento designado em sua localidade.

•	Tenha cuidado em tópicos que podem ser considerados
desagradáveis ou polêmicos

•	Se alguém pede para entrevistá-lo ou quer que você
fale em nome de nossa empresa, verifique com a equipe
de Relações Públicas em primeiro lugar. Os pedidos de
entrevista das agências reguladoras são uma questão
diferente. Consulte “Auditorias e Questionários Externos”.

•	Divulgue seu relacionamento ao publicar conteúdo sobre
nossos produtos ou serviços usando #Principal_employee

Encaminhe qualquer dúvida ou pergunta da
imprensa, analistas de títulos ou acionistas:
Nos EUA: Equipe de Relações Públicas.
Fora dos EUA: Porta-voz ou departamento
designado em sua localidade.
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•	Respeite todas as leis, tais como direitos autorais, uso justo
e leis de divulgação financeira

As regras da FINRA/SEC afetam o uso das
mídias sociais.
Se você é um representante registrado da FINRA
ou uma pessoa exposta de um conselheiro de
investimento registrado, certifique-se de seguir
todas as políticas aplicáveis para o uso das mídias
sociais.

Propriedade intelectual
Protegemos os direitos de propriedade de nossa
empresa e de terceiros.
A sua função
	A Principal possui os direitos autorais de qualquer obra
autoral (incluindo software de computador) criada por
você se:
– o trabalho é criado como parte de seu trabalho,

Proteção de logotipo e marca
registrada
Nosso logotipo e marcas registradas são ativos
significativos projetados para nos identificar e
distinguir no mercado. Usar nosso logotipo e
marcas registradas de forma correta e consistente
é importante para proteger a marca da Principal e
para evitar que outras pessoas as usem.

– a Principal pagar pelo trabalho, ou
–	foi criado na integra ou parcialmente utilizando
instalações ou equipamentos da empresa. Isso inclui
tudo – desde e-mails que você envia, artigos que
escreve, relatórios que ajuda a criar ou software que
auxilia a desenvolver.
•	Se você está pensando em fazer qualquer trabalho para
um terceiro usando competências e equipamentos
semelhantes aos que você usa em seu trabalho você
precisa, em primeiro lugar, obter aprovação para isso,
então não deixe de conversar com seu líder.
•	Você deve obter permissão por escrito antes de usar as
obras com direitos autorais de outras pessoas. Isso significa
que você não deve usar fotos que você encontrou na
internet, ou copiar os trabalhos escritos de outras pessoas.
•	Ao projetar materiais com o nosso logotipo, ou o logotipo
de uma empresa membro, certifique-se de que está
em conformidade com o formato de marca legalmente
reconhecida.
•	Segredos comerciais não devem ser compartilhados fora da
empresa, e só devem ser compartilhados internamente com
aqueles que têm necessidade comercial de saber deles.
Estou trabalhando em uma apresentação
do PowerPoint para um grupo de assessores
externos e clientes. Eu tenho alguns slides de uma
apresentação de um dos nossos concorrentes, que
eu assisti, e gostaria de incluir esses slides na minha
apresentação. Vou mudar algumas palavras para
que não haja uma questão de direitos autorais - isso
não é um problema, certo?
Sim, ainda é um problema. O que parece que você
está criando é um trabalho derivado dos slides do
concorrente, e o concorrente ainda pode reivindicar
o direito autoral sobre obras derivadas. Embora usar
uma pequena parte do trabalho de outra pessoa
possa constituir um uso justo, não há um teste claro
para determinar se você está nos limites de um porto
seguro. Você deve obter permissão do proprietário
para usar esses slides.
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A sua função
•	Consultar nossos padrões de expressão de marca para
obter orientação sobre como usar nosso logotipo e
marcas registradas.
•	Nunca modificar a cor do logotipo, o formulário ou a
relação entre o nome e o símbolo.
•	As localidades globais devem sempre usar o nome e
símbolo da Principal juntos para fins de proteção da marca
registrada. Notifique seu líder e/ ou o Centro Global de
Brand & Insights se você observar o uso indevido de nosso
logotipo ou marcas registradas.
Formulário de requisição do logo Principal

Notifique seu(sua) líder e/ou o departamento
de Marca e Experiência Global se perceber o
uso impróprio do nosso logotipo ou marcas
registradas.

Padrões de expressão da marca
Os padrões de expressão da nossa marca descrevem
a forma como nos apresentamos ao mundo- visual
e verbalmente. Eles são destinados a fornecer um
equilíbrio de detalhes e flexibilidade necessários
para funcionar em empresas, públicos e localidades
geográficas. A consistência protege nossa marca
enquanto ajuda a gerar reconhecimento.
Quando falamos e agimos como uma única Principal,
ajudamos as pessoas a nos conhecerem e como podemos
ajudá-las a viver melhor suas vidas. Manter-se fiel à marca
Principal orientado a tudo o que fazemos.
A sua função
•	Consultar nossos padrões de expressão de marca para
obter orientação sobre como usar nossos elementos
visuais e de voz em impressões e digitalmente.
•	Trabalhar apenas com os nossos Parceiros Criativos
Preferidos para criar materiais impressos, digitais e de
vídeo.
Formulário de requisição do logo Principal
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Ambiental, social e governança
Ser um bom cidadão corporativo é uma parte importante da nossa cultura. Nos esforçamos para
apoiar as comunidades onde vivemos e trabalhamos.
Investir não se trata apenas de dinheiro.
Acreditamos que investir não se trata apenas de dinheiro. Acreditamos que a forma como
fazemos as coisas é tão importante quanto o que fazemos. Governança corporativa ética,
responsabilidade social e sustentabilidade são os valores com os quais nos comprometemos a
viver todos os dias.
Fazer o que é certo faz parte do que somos há mais de 140 anos. Nós nos concentramos em
cuidar não apenas de nossos clientes, consultores e funcionários, mas também das pessoas que
vivem nas comunidades onde fazemos negócios.
Envolvimento da comunidade
Incentivamos nossos funcionários a participar ativamente e cuidar de suas comunidades através
do voluntariado, da doação e da conservação.
Inclusão global
Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo baseado nos mais
altos padrões éticos e dedicação à justiça, respeito, integridade e confiança. Como observado
na seção Diversidade e Inclusão, promovemos uma cultura que respeita as diferentes origens,
experiências e opiniões de todos(as), para que cada um(a) de nós possa contribuir com todo o seu
potencial.
Protegendo o meio ambiente
Levamos a sério nossa responsabilidade de apoiar nosso ambiente natural. Nossa preocupação
com o meio ambiente é uma extensão do nosso valor essencial para fazer o que é certo.
Tópicos destacados:
› Retribuição
› Impacto ambiental
› Social
› Investimento responsável

Comece com o(a) cliente

Faça o que é certo

Aproprie-se do que vem Invista para nosso futuro
a seguir

Retribuição

Impacto ambiental

Ajudamos a tornar nossas comunidades ótimos

Sabemos que, para realmente fomentar um mundo

lugares para viver, trabalhar e se divertir por

mais seguro, devemos estar atentos ao nosso

meio de participação ativa e de apoio financeiro.

impacto sobre ele. É por isso que insistimos em

Nossos esforços incluem patrocínio, voluntariado,

comportamentos ambientalmente responsáveis por

contribuições de funcionários e contribuições

parte de nossa empresa, de nossos funcionários e

corporativas.

de nossos parceiros comerciais. Temos programas e

Fazemos parcerias com organizações comunitárias que têm
como foco construir comunidades fortes e ajudar comunidades
com poucos recursos a faturar e economizar mais. E,
incentivamos os funcionários a participar ativamente e cuidar
de suas comunidades por meio do voluntariado, doação e
conservação.
A sua função
•	Aproveitar as oportunidades oferecidas pela Principal para
colaborar, como iniciativas de voluntariado e programas
de doações.
•	A participação em qualquer oportunidade de doação ou
de voluntariado na Principal é estritamente voluntária.

iniciativas para:
•	Criar caminhos sustentáveis através de ações responsáveis a
longo prazo
•	Reduzir nossa pegada de carbono e aumentar a eficiência
energética
–T
 rabalhamos com a meta de redução de 40% nas
emissões de gases de efeito estufa nos próximos 15 anos.
Até 2050, aspiramos atingir emissões líquidas de carbono
zero.
•	Educar e envolver nossos funcionários e informar as
partes interessadas externas sobre nossos esforços de
sustentabilidade
•	Envolver nossa cadeia de suprimentos no apoio aos nossos
esforços de sustentabilidade

Lembre-se...
Não use propriedade da empresa ou ativos (como
sua conta de e-mail da empresa) para solicitação
ou angariação de fundos, a menos que tenha
aprovação do seu líder e/ou da área de Relações
com a Comunidade.

Sugestões
•	Apague as luzes quando não as estiver
utilizando.
•	Use uma garrafa de água e uma xícara de café,
em vez de garrafas de plástico e copos de
papel.
•	Evite recipientes para alimentos à base de
esferovite.

Compromisso ambiental
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Social

Investimento responsável

Nos próximos cinco anos, dobraremos o número

Os investimentos sustentáveis são essenciais para

de empresas de propriedade de minorias e

a nossa estratégia e fundamentais para alcançar

mulheres que apoiamos através da micro finança,

objetivos econômicos, sociais e ambientais de

desenvolvimento comunitário e muito mais.

longo prazo. O planejamento de implementação

Acreditamos que a educação financeira e as oportunidades
podem elevar pessoas de todas as origens, em todo o mundo.
Estamos trabalhando para alcançá-las através de informações
e recursos com os quais elas se identifiquem.

estará em vigor para alinhar nosso objetivo de
investimento responsável com os Sete Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2022.

Saiba Mais
Para saber mais sobre nosso ESG e nossos esforços de sustentabilidade, visite nossa página Sustentabilidade.
Você encontrará detalhes sobre o reconhecimento que recebemos pela excelência no local de trabalho, envolvimento da
comunidade, práticas ambientais e atendimento ao cliente em nosso perfil atual da empresa.

Código de Conduta Global | 37

Como denuncio suspeitas de violação?
Se você suspeitar de algo, denuncie. É esperado que
você denuncie prontamente atividades suspeitas de serem
antiéticas, ilegais ou fraudulentas por qualquer pessoa que
trabalhe para a Principal ou em nome da empresa. Não é
necessário ter certeza de que uma atividade inadequada tenha
ocorrido. Temos equipes com capacidade e recursos para
investigar uma situação e determinar se ocorreu uma violação.
A denúncia imediata pode ajudar a empresa a evitar ou mitigar
danos sérios a ela e a outras pessoas. É possível denunciar
suspeitas de atividade antiética e fraudulenta a qualquer um
dos contatos informados na página 39.

Denunciando globalmente. Ao usar a Linha Direta de
Ética em países fora dos EUA, a denúncia de certos tipos de
incidentes pode estar limitada em alguns locais devido às leis
locais.Se o incidente que você deseja denunciar não se alinha
com nenhuma das categorias de incidentes disponíveis em seu
país, comunique sua preocupação a um dos contatos listados
na página 39.
Denunciando anonimamente. Na maioria dos países, a
lei permite que os relatórios sejam feitos anonimamente. As
questões enviadas anonimamente (através da linha direta de
Ética ou do formulário de denúncia on-line) são transmitidas
diretamente para um terceiro não afiliado à Principal. Esse
terceiro coleta a informação, cria um relatório e o envia
prontamente à Principal para investigação. Dessa forma,
você pode manter seu anonimato e continuar a fornecer
informações constantes aos investigadores.

Compreendo que a Linha Direta de Ética e o
formulário de denúncia on-line fornecem uma
opção para denunciar anonimamente. No entanto,
a empresa não pode usar a tecnologia atual para
rastrear meu número de telefone ou computador?
Não. A Principal tem contrato com um prestador de
serviços terceirizado para fornecer a Hotline de Ética
e os serviços de denúncia on-line. O provedor de
serviços coleta as informações, cria uma denúncia e
envia para a Principal para investigação. A Principal
não tem acesso a informações sobre o telefone ou
o computador usado para fazer uma denúncia. O
prestador de serviços terceirizado não é autorizado,
por contrato, a fornecer quaisquer informações de
identificação se uma pessoa optou por permanecer
anônimo.
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O que acontece depois de fazer uma denúncia? Todos
os relatórios são levados a sério e investigados pela Unidade
Especial de Investigação Corporativa (CSIU) com assistência
de várias áreas, incluindo Recursos Humanos, Departamento
Jurídico, Segurança e Proteção Corporativa, investigadores
externos e outros, conforme necessário para determinar se a
questão é fundamentada. Não toleramos violações do Código
por parte de funcionários(a) ou pessoas externas à empresa,
e tomamos as medidas apropriadas contra aqueles(as)
que o violam. O diretor de conformidade supervisiona as
investigações e respostas às questões, e reporta os resultados
das investigações ao Comitê de Auditoria do Conselho.
Como estou protegido da retaliação por fazer
uma denúncia? Denúncias relatadas são tratadas
confidencialmente. A Principal não retaliará nenhum(a)
funcionário(a) por denunciar de boa-fé suspeitas de conduta
antiética ou de violação da lei, conforme declarado na nossa
Política de Denúncia de Atos Ilícitos. A retaliação contra um
empregado por relatar, de boa fé, um problema é, em si, uma
violação do nosso Código. Se você souber ou suspeitar que a
retaliação ocorreu ou está ocorrendo, você deve denunciá-la.

Problemas relacionados ao desempenho. Para questões
relacionadas a desempenho, como um(a) colega de trabalho
que faz horas extras sem a devida aprovação, veste roupas
inadequadas, navega reiteradamente na web ou envia
mensagens de texto durante as horas úteis na empresa, ou
que geralmente não é produtivo, é mais apropriado denunciar
diretamente a um(a) líder ou ao RH.
Se o meu líder me pede para fazer algo que eu acho
que viola este Código, o que devo fazer?
Nunca faça nada que você acredite que possa estar
violando este Código. Expresse suas preocupações
diretamente ao seu líder. Se você não é capaz de
fazê-lo, ou se você receber uma resposta que ache ser
imprecisa ou inaceitável, fale com outro líder ou relate
suas preocupações usando qualquer uma das opções
listadas neste código. Consulte os Contatos.
Se eu denunciar anonimamente, como vou saber se
alguma atitude foi tomada sobre a minha denúncia?
Ao denunciar anonimamente, use o número
do caso e a senha fornecidos para checar se o
investigador tem perguntas adicionais. O investigador
publicará uma resposta quando a investigação
estiver concluída. Embora nem sempre possamos
compartilhar os resultados completos de uma
investigação devido a questões de confidencialidade,
saiba que todos os relatórios são levados a sério e
totalmente investigados.

Contatos
Se você suspeitar de atividade antiética ou fraudulenta, há várias opções para denunciar suas preocupações.
Você pode ir ao:
•	Seu chefe
•	
O diretor de conformidade da sua área de negócios, o diretor de conformidade da Principal ou seu contato de
conformidade ou jurídico local
• Seu Consultor de Relações com Empregados ou o representante local de Recursos Humanos
• Um membro da Unidade Especial de Investigação Corporativa (CSIU)
•	Linha Direta de Ética, por meio de um telefone ou do formulário on-line, permite denúncias anônimas:
– Nos EUA, ligue para 866.858.4433 (com equipe 24/7) ou envie um Formulário de denúncia on-line
– Fora dos EUA, envie um Formulário de denúncia online (ou ligue para o seu número de Hotline local, se aplicável)
Se você tiver dúvidas sobre este Código, você pode:
• Usar qualquer uma das opções listadas anteriormente
• Enviar perguntas usando o formulário de perguntas do Código de Conduta Global
Para assuntos cobertos no manual de funcionários do seu local:
• Visite Carreira e Benefícios: para funcionários ou consulte o seu representante local de Recursos Humanos

Viu alguma coisa... Diga alguma coisa!
Atos antiéticos, ilegais ou irresponsáveis podem causar perda ou dano sério a uma organização,
seus funcionários e seus clientes. Ajude a prevenir essas atividades e preservar nossa cultura de
integridade.
Denuncie preocupações sobre:
› Fraude

› Suborno e corrupção

› Atividade criminosa ou ilegal

› Conflitos de interesses

› Comportamento antiético

› Irregularidades contábeis ou
falsificação de registros contábeis

›C
 ompartilhamento inadequado de
informações confidenciais ou de
clientes

Todos os assuntos denunciados são levados a sério e totalmente investigados.
A empresa fornece uma variedade de maneiras para denúncia de suspeita de atividade antiética ou fraudulenta:
• Hotline de Ética* 1-866-858-4433
• Formulário de denúncia on-line*
• Outros Contatos
*A denúncia anônima é permitida tanto pelo telefone quanto on-line.
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