
Código de 
Conduta nos Negócios



2



3

Com sede em Fort Mill, Carolina do Sul, a MacLean Power Systems (MPS) é a fabricante líder de 
produtos essenciais para concessionárias de energia elétrica, telecomunicações e mercados civis. 
Conhecida pela qualidade, capacidade de resposta, segurança e um compromisso inabalável com o 
desempenho com a integridade. É com base nesses princípios que a MPS construiu seus negócios e 
sua reputação a partir da conduta legal e ética. 

Meu maior orgulho vem da forma como atingimos nossos objetivos. Temos sucesso devido ao 
nosso compromisso com os valores fundamentais abaixo:

As pessoas são o nosso recurso mais importante.
Segurança e meio ambiente é o que consideramos antes de tudo, sempre!
Os clientes são o foco de tudo o que fazemos. A qualidade é uma prioridade principal.
A melhoria contínua é o nosso modo de vida.
Integridade e confiança nunca são comprometidos. 

A MacLean Power Systems continuará conquistando o mais alto nível de confiança das partes 
interessadas dia após dia, cumprindo não apenas a lei, mas também seu espírito. Portanto, peço 
a cada membro da equipe MacLean Power Systems que assuma o compromisso pessoal de seguir 
nosso Código de Conduta nos Negócios. O Código de Conduta nos Negócios serve como um guia 
prático e base para as políticas e procedimentos da nossa Empresa, os quais proporcionam 
orientação adicional sobre os comportamentos esperados.

O Código se aplica igualmente a todos os funcionários, diretores e executivos da MacLean Power 
Systems e a todos os terceiros que conduzem os negócios em nosso nome. Onde quer que 
trabalhemos e qualquer que seja a nossa função, somos todos responsáveis por nos mantermos e 
como conduzimos negócios com os mais altos padrões éticos.

Não permita que nada comprometa seu compromisso com nossos padrões. Incentivo você a 
denunciar qualquer conduta que possa comprometer nossa integridade e garanto que ninguém sof-
rerá consequências negativas por questionar ou denunciar violações de boa-fé. Se você tiver alguma 
dúvida ou preocupação sobre qual é a conduta adequada, levante a suspeita imediatamente por 
meio de um recurso de conformidade e ética disponibilizado pela Empresa.

Não há conflito entre um excelente desempenho financeiro e altos padrões de conformidade e ética 
– os dois se reforçam mutuamente. Com sua ajuda, nossa conduta continuará a impor respeito por 
sua integridade e por suas contribuições positivas para nossos clientes e para a sociedade.

Obrigado por fazer sua parte para manter o legado de sucesso da MacLean Power Systems com 
integridade e confiança.

Atenciosamente,

Steve Scharnhorst,
Presidente e CEO

Mensagem do nosso Diretor Janeiro de 2023

Steve Scha rnho rst
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Este Código de Conduta nos Negócios comunica ao 
mundo a nossa cultura, os nossos valores, e as 

nossas regras. Se os padrões não forem 
estabelecidos, as linhas éticas podem ficar vagas e 
difíceis de se navegar. Este Código proporciona um 

padrão de referência para todos os funcionários, 
diretores, executivos, representantes, distribuidores e 

fornecedores, para que todos os que estão 
conectados com a MacLean Power Systems saibam 

o que se espera deles.
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Objetivo 
do Código
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Na MPS, estamos comprometidos em conduzir os 
negócios com os mais altos níveis de integridade, em 
total conformidade com o espírito e a lei. Como parte 
desse compromisso, devemos fazer a coisa certa e 
adotar as escolhas certas ao realizar 
nossas atividades diárias. Isso inclui ajudar a promover 
um ambiente onde tratamos uns aos outros com 
respeito, entregamos produtos de qualidade 
internacional para nossos clientes, competimos 
honestamente e temos orgulho de nossa Empresa.

Nem sempre é fácil identificar o motivo correto. Em 
situações em que se faz necessária uma orientação 
adicional, este Código de Conduta nos Negócios (o 
“Código”) serve como um guia prático para ajudá-lo a 
fazer as escolhas legais e éticas corretas.

O Código destaca muitos dos requisitos legais, éticos 
e regulamentares importantes que regem as operações 
globais da MPS. Apresenta também recursos para 
informações adicionais e orientação sobre como 
denunciar possíveis violações.

Incentivamos que você leia, entenda e cumpra o 
Código. Esperamos seu total apoio aos valores e 
princípios contidos neste Código.

Nosso Compromisso com Negociações 
Honestas e Justas

A Diretoria da MPS adotou este Código para garantir 
uma conduta honesta e ética; conformidade com as 
leis e regulamentos aplicáveis; e honestidade com os 
clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários. 
Valorizamos a boa cidadania e não tiramos vantagem
de terceiros por meio de manipulação, omissão, 
deturpação de fatos materiais ou de quaisquer outras 
práticas injustas.

Este código se aplica onde quer que conduzamos 
nossos negócios, igualmente a todos os diretores e 
funcionários da MPS, incluindo executivos e 
funcionários das subsidiárias e afiliadas da MPS. 
Esperamos também que todos os distribuidores, 
fornecedores, funcionários contratados, representantes, 
consultores e outros atuando em nosso nome cumpram 
os princípios do Código.

Conformidade com a Lei

A MPS exige que todos os nossos diretores, 
funcionários e qualquer pessoa atuando em nosso 
nome cumpram todas as leis vigentes onde quer que 
conduzamos nossos negócios. Como somos uma 
empresa global, as leis de muitas jurisdições 
diferentes podem se aplicar a nossos trabalhos. 

Quando as leis, culturas ou costumes locais forem 
diferentes dos princípios e padrões stabelecidos neste 
Código, os membros da equipe buscarão orientação 
do Diretor de Conformidade.

Usando o Código
O Código prevê padrões para ajudar a orientar o seu 
comportamento. Ele não aborda todas as situações 
que você pode encontrar; pelo contrário, destina-se 
a complementar seu próprio julgamento crítico, bom 
senso e conhecimento do que é certo. Dessa forma, 
qualquer conduta antiética ou ilegal pode sujeitá-lo à 
disciplina apropriada, mesmo que não seja 
especificamente mencionado no Código.

Este Código também contém referências às políticas da 
MPS que prevê detalhes adicionais sobre tópicos 
específicos. As políticas de assuntos específicos da 
MPS são continuamente adicionadas e atualizadas e 
podem ser acessadas pelos funcionários por meio do 
ícone “MPS HR” localizado na área de trabalho.

Se tiver dúvidas em relação ao Código, ou sobre como 
tratar de uma situação específica, leia a política MPS 
referente ao tema da sua dúvida (se aplicável), entre 
em contato com um representante de Recursos 
Humanos ou de SSMA, entre em contato com o Diretor 
de Conformidade da Empresa ou use a linha direta de 
ética e conformidade da MPS, Linha de Apoio à 
Conformidade em \\MacLean Power Systems.com\mf\
MPS\HR_General
(ou os números gratuitos encontrados no site).

Nossas Responsabilidades
Responsabilidades como Membro da 
Equipe

A MPS exige que todos os membros da equipe 
entendam e cumpram os padrões descritos neste 
Código, bem como as leis e políticas que se 
aplicam aos seus cargos na Empresa. Incentivamos 
você a procurar ajuda sempre que tiver dúvidas sobre 
questões específicas de conformidade ou o que 
constitui uma conduta ética e legal.

Especificamente, espera-se que todos os membros da 
equipe:

 » Entendam e ajam de acordo com este Código
 » Cumpram todas as leis e regulamentos vigentes
 » Procurem ajuda sempre que tiverem dúvidas

“Eu não sabia” não será aceita como desculpa para 
comportamento antiético ou ilegal. 
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 » Denunciem imediatamente qualquer suspeita de 
violação por meio dos recursos de conformidade 
descritos neste Código

 » Assumam a responsabilidade por sua própria con-
duta e tenham orgulho de suas ações

Ocasionalmente, você deverá certificar que leu, 
compreendeu e continuará agindo de acordo com 
este Código. O não cumprimento de qualquer um dos 
padrões contidos neste Código, incluindo requisitos 
referente a denúncia, pode resultar em uma série de 
ações disciplinares, incluindo demissão.

Responsabilidades como Gerente

Qualquer membro da equipe que gerencie outros 
membros da equipe tem a obrigação especial de 
demonstrar, promover e garantir uma conduta ética
 e legal. Você também precisa se certificar de que 
os membros de sua equipe não temam retaliação 
caso tenham alguma dúvida ou quiserem relatar uma 
preocupação envolvendo violações reais ou possíveis 
da lei ou do Código. Qualquer denúncia que você 
receber sobre violações reais ou possíveis deve ser 
imediatamente levado ao conhecimento de um 
recurso de conformidade, conforme disposto neste 
documento.

Especificamente, espera-se que todos os gerentes:

 » Sejam um exemplo positivo.
 » Certifiquem-se de que os membros de sua equipe 

entendam e ajam de acordo com este Código, com 
as políticas da MPS e todas as leis e regulamentos 
vigentes.

 » Enfatizem a importância deste Código e reforcem o 
compromisso da MPS em conduzir os negócios de 
forma legal e ética.

 » Incentivem a comunicação aberta com sua equipe.
 » Certifiquem-se de que a posição de tolerância zero 

da MPS em retaliação contra relatores seja 
      estritamente aplicada.

Tomada de Decisão Ética

Antes de determinar uma atitude em que a escolha 
certa pode não estar clara, sempre faça a seguinte 
pergunta:

 » Eu analisei os fatos cuidadosamente?
 » A ação é consistente com os valores, políticas e 

este Código da MPS?
 » A ação é legal?
 » Eu me sentiria confortável explicando minha ação 

aos membros da minha equipe e ao gerente?
 » Eu ficaria orgulhoso de ter amigos e familiares     

sabendo da minha ação?

Denúncia e Investigação
Fazer Perguntas e Denunciar Violações

Todos nós temos o dever de ajudar a empresa a 
descobrir e tratar de atividades ilegais e promover 
ações apropriadas em questões éticas. Se você tomar 
conhecimento de um comportamento que viole ou 
pareça violar este Código, as políticas da MPS ou 
as leis e regulamentos aplicáveis, você tem o dever, 
segundo este Código, de denunciar o comportamento 
imediatamente.

Existem várias maneiras de relatar problemas ou fazer 
perguntas. Não importa qual caminho você selecione, 
seu problema será tratado com o mesmo alto nível de 
seriedade e importância.

Este Código contém informações de contato para 
denúncias, incluindo o site e o número gratuito de nos-
sa linha de ajuda da Linha de Apoio à Conformidade.

Você pode denunciar violações anonimamente por 
meio de nossa linha de ajuda pela Linha de Apoio à 
Conformidade. Saiba, no entanto, que pode ser difícil 
ou impossível para a MPS investigar minuciosamente as 
denúncias feitas de forma anônima. Portanto, 
encorajamos você a considerar compartilhar sua 
identidade para permitir o acompanhamento e 
melhorar o levantamento dos fatos. Se você decidir 
permanecer anônimo, forneça o máximo de 
informações possível em sua denúncia.

Nosso Compromisso com a Não Retaliação

Não toleraremos nenhum tipo de retaliação contra um 
funcionário por fazer uma denúncia ou participar de 
uma investigação de boa-fé. 

Pergunta
Sou um gerente e um dos membros de nossa equipe me 
relatou uma possível violação do Código. O que devo 
fazer?

Resposta
Recorde e garanta que a posição de tolerância zero da MPS 
sobre retaliação contra relatores seja estritamente aplicada. 
Em seguida, você deve revisar os fatos cuidadosamente e 
se perguntar se a ação é legal e consistente com os valores 
e políticas da MPS e deste Código. Por fim, se (i) você 
acredita que tenha ocorrido uma violação do Código ou (ii) 
tenha alguma dúvida sobre a ocorrência de uma violação, 
informe imediatamente o assunto a um dos recursos de 
conformidade e ética da Empresa. Se você tiver certeza de 
que não houve nenhuma violação, você deve discutir os 
motivos do porquê com o membro de sua equipe.
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Agir “de boa-fé” significa que você acredita 
razoavelmente que uma violação tenha ocorrido (ou 
ocorrerá), que você divulga todas as informações que 
possui e que acredita estar fazendo uma denúncia 
completa e precisa. Qualquer pessoa que retaliar 
contra um relator estará sujeita a ação disciplinar, 
incluindo rescisão do contrato de trabalho. Você nunca 
deve registrar denúncias que sejam conscientemente 
falsas ou feitas de má-fé. Uma denúncia de má-fé pode 
resultar em ação disciplinar, incluindo demissão.

Investigações e Confidencialidade

Responderemos a todas as denúncias o mais rápido 
possível. Trataremos as informações relatadas de 
maneira confidencial em toda a extensão prática e 
permitida por lei, ao mesmo tempo em que possibilita-
mos uma investigação completa.

Indivíduos apropriados dentro da Empresa serão 
designados para investigar prontamente todas as 
denúncias. Em certas circunstâncias, investigadores 
externos e advogados também podem ser envolvidos. 
Como membro da equipe, espera-se que você coopere 
totalmente com todas as investigações ou auditorias 
internas e externas. Isso inclui responder às 
investigações com sinceridade e divulgar todas as 
informações relevantes que você possui; deturpações 
intencionais ou não divulgação podem resultar em 
ação disciplinar, incluindo demissão.

Pergunta
O que posso esperar depois de fazer uma denúncia 
de boa-fé?

Resposta
Depois de apresentar uma denúncia para qualquer 
recurso de conformidade e ética da MPS, você pode 
esperar o seguinte:

 » Sua denúncia será levada a sério.
 » Sua denúncia será investigada imediata e          

minuciosamente.
 » Sua denúncia e sua identidade serão tratadas 

confidencialmente na medida do possível ou na 
medida permitida por lei.

 » Sua denúncia será devidamente compartilhada 
com os níveis superiores, incluindo, se aplicável, à 
diretoria da MPS.

 » Se você divulgou sua identidade, receberá 
      comunicações de acompanhamento sobre o
      recebimento e o encerramento final de sua   
      denúncia.
 » Você não estará sujeito a nenhuma retaliação 

como resultado de sua denúncia espontânea.

Investigações e Confidencialidade

Na MPS, o comportamento ético é um valor 
fundamental e levamos as violações do Código muito a 
sério. Deixar de cumprir com este Código pode 
resultar em ação disciplinar, incluindo rescisão do 
contrato de trabalho e ação legal em alguns casos.

Recursos de Conformidade e Ética

Os dados para contato dos recursos de conformidade 
e ética da MPS podem ser encontrados no final deste 
Código.

Pergunta
Acredito que posso ter testemunhado uma violação do 
Código, mas não tenho certeza. O que devo fazer?

Resposta
Se você vier a suspeitar de uma violação deste Código, 
deverá denunciá-la. Relatar um problema “de boa-fé” 
não significa que você tem todos os fatos ou que está 
“certo”. Significa que você acredita que as informações 
que está relatando são precisas e verdadeiras e que 
você é sincero sobre informações que compartilha.

Quanto antes o problema for relatado, mais cedo ele 
poderá ser resolvido. Mesmo que não tenha todos os 
fatos, você deve discutir o que sabe sobre as suspeitas 
de violação com seu gerente ou um dos recursos de 
conformidade e ética da MPS. Ao fazer isso, você terá 
cumprido sua obrigação de acordo com este Código e 
ajudará a garantir que possamos analisar 
cuidadosamente o problema para determinar se de 
fato ocorreu uma violação.
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Relacionamento com a

MacLean Power 
Systems
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A garantia de que os membros de nossa equipe 
trabalham nas condições mais seguras possíveis, são 
tratados com justiça e dignidade e operam em um 
ambiente de integridade é uma prioridade. Criar e 
manter esse ambiente requer o apoio e o 
comprometimento de todos os membros de 
nossa equipe.

As políticas deste Código servem como um guia. É 
responsabilidade de cada membro da equipe assumir 
um compromisso com a MPS, e uns com os outros, de 
sempre trabalhar com honestidade, integridade, justiça 
e segurança em mente.

Criando um Local de Trabalho 
Respeitoso
Pessoas Fazem a Diferença

Os ativos mais importantes da MPS são as pessoas 
que trabalham duro todos os dias para atender nossos 
clientes. Contar com uma força de trabalho altamente 
qualificada e engajada é vital para nosso sucesso 
compartilhado como empresa.

A MPS está seriamente comprometida com o 
tratamento justo de todos os membros da equipe 
em um ambiente de trabalho seguro e saudável. Este 
mesmo padrão também se aplica aos indivíduos e 
organizações com quem trabalhamos ou pretendemos 
conduzir negócios, incluindo nossos clientes, 
fornecedores e outros parceiros de negócios. Todos 
nós temos a responsabilidade de denunciar se 
vivenciarmos ou testemunharmos uma conduta que 
viole esses padrões.

Oportunidades Iguais de Emprego

Como uma empresa global, vemos a diversidade como 
uma vantagem competitiva. Sempre tomamos todas as 
decisões de emprego, remuneração e promoção com 
base nos méritos, qualificações e desempenho de um 
indivíduo. A MPS está empenhada em incluir empresas 
pertencentes a minorias e mulheres em oportunidades 
de aquisição.

A MPS, os membros de nossa equipe e terceiros com 
quem trabalhamos nunca devem tolerar discriminação 
com base em raça, cor, alinhamento religioso, gênero, 
orientação sexual, cidadania, estado civil ou familiar, 
condição de veterano de guerra, informações 
genéticas, origem, idade, deficiência ou qualquer outra 
condição protegida por lei.

Nosso Padrão: Criar um ambiente de trabalho 
positivo que promova a justiça para as pessoas.

Nosso Padrão: Incentivamos uma força de trabalho 
diversificada e inclusiva.

Antiassédio

Na MPS, tratamos todos – sejam nossos colegas de 
equipe, clientes, fornecedores ou outros parceiros de 
negócios – com respeito e dignidade. Todos merecem 
trabalhar em um ambiente livre de assédio e 
comportamento desrespeitoso. A MPS não tolerará 
nenhuma forma de assédio ou comportamento que crie 
um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo 
para outra pessoa.

 » Alguns exemplos de assédio incluem:
 » Sexual, na forma de contato físico ou gestos          

indesejados.
 » Comentários, piadas ou ações ofensivas (incluindo, 

por exemplo, quaisquer atividades que envolvam 
entretenimento adulto).

 » Imagens ou materiais ofensivos ou explícitos.
 » Calúnias raciais ou étnicas.
 » Bullying ou intimidação.

Se você sentir que foi assediado ou testemunhou um 
comportamento de assédio, você deve primeiro falar 
com o ofensor.

Se isso não resolver o problema ou se você se sentir 
desconfortável em abordar o assunto diretamente, 
informe o fato imediatamente ao seu gerente, 
representante local de Recursos Humanos, Diretor de 
Conformidade ou linha de ajuda da Linha de Apoio à 
Conformidade. Para obter mais informações, consulte a 
Política Antiassédio da MPS na pasta MPS HR.

Pergunta
Um dos meus supervisores me pediu diversas vezes 
para sairmos para beber depois do trabalho. Eu já 
disse a ele inúmeras vezes que não estou disponível à 
noite, mas ele ainda insiste em perguntar. Na semana 
passada, ele mencionou que se eu me juntasse a ele 
para beber, poderia ajudar muito a conseguir a 
promoção que me foi prometida. Não parece certo 
eu ter que sair para beber para conseguir a 
promoção que mereço. Estou exagerando?

Resposta
Você não está exagerando. Se o seu supervisor 
estiver deixando você desconfortável e insinuando 
que sua recusa em atender à solicitação dele pode 
afetar uma possível promoção, isso não é aceitável. 
Você deve denunciar esse comportamento a um de 
seus recursos de conformidade imediatamente. 
Lembre-se sempre de que a MPS proíbe estritamente 
a retaliação por declarações feitas de boa-fé.

Nosso Padrão: Agimos de forma profissional e 
respeitamos os demais membros da equipe e 
todos com quem conduzimos negócios.
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Violência no Local de Trabalho

Nenhum membro da equipe ou parceiro de negócios 
deve fazer com que outros temam por sua segurança 
pessoal ou pela segurança de sua família, amigos ou 
propriedade. A MPS proíbe a posse de armas de fogo, 
explosivos e outras armas nas dependências da 
empresa ou durante a condução de negócios da
 empresa, a menos que essa proibição viole a lei local.

Se você se deparar com uma situação que envolva 
violência, ameaças ou intimidação, fale com seu 
gerente ou com um representante de Recursos 
Humanos. Se necessário, você deve ligar para as 
autoridades de emergência apropriadas. Para obter 
mais informações, consulte a Política Antiviolência no 
Local de Trabalho da MPS e nossa Política Livre de 
Armas na pasta MPS HR.

Direitos Humanos

A MPS reconhece nossas obrigações como um cidadão 
corporativo responsável e busca promover o bem-estar 
dos membros de nossa equipe, clientes e 
comunidades. Nossa Empresa e nossos acionistas 
contribuem para programas e iniciativas que melhoram 
a qualidade de vida nas áreas em que trabalhamos, 
vivemos e conduzimos negócios. Estamos 
comprometidos com práticas trabalhistas justas e 
cumprimos todas as leis que protegem os direitos 
humanos dos trabalhadores. Todos os membros da 
equipe serão contratados voluntariamente e receberão 
compensação legal. A MPS não usará trabalho infantil 
ou trabalho forçado em nenhuma de nossas operações 
e não tolerará nenhum fornecedor ou parceiro de 
negócios que participe de abusos dos direitos 
humanos.

Um Local Saudável e Seguro para Trabalhar

A segurança dos membros de nossa equipe é a maior 
prioridade na MPS. Nosso objetivo é a missão zero: 
zero lesões, zero doenças, zero incidentes ambientais 
são metas alcançáveis. A segurança só existe com a 
aceitação de todos e começa com os membros da 
equipe que trabalham no chão de fábrica em uma 
atmosfera onde todos têm o poder de iniciar 
melhorias.

A segurança é responsabilidade de todos. Cada um de 
nós deve se esforçar para prevenir e minimizar lesões 
pessoais resultantes de equipamentos, máquinas ou 
materiais perigosos. Nunca devemos comprometer os 
procedimentos de segurança para aumentar a 
produtividade ou produção. O desempenho de saúde 
e segurança de qualidade internacional aumenta nossa 
capacidade de produzir produtos de qualidade de 
qualidade internacional.

Nosso Padrão: Apoiamos um ambiente livre de 
violência, humilhação, ameaças e intimidações. 

Pergunta
Um colega de trabalho que conheço há anos 
recentemente foi rejeitado em uma promoção. 
Embora esse colega fosse conhecido por ter um 
temperamento explosivo, ele nunca foi violento ou 
ameaçador. Ultimamente, porém, sua conversa sobre 
“se vingar” de nosso supervisor está me 
preocupando. O que devo fazer?

Resposta
Está proibido qualquer comportamento ou linguagem 
ameaçadora no trabalho. Você deve denunciar o 
incidente imediatamente, mesmo se não tiver certeza da 
verdadeira intenção da pessoa. A segurança física dos 
membros de nossa equipe é a maior preocupação, e a 
MPS tomará todas as medidas possíveis para proteger o 
bem-estar de nossos funcionários. 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA)

Pergunta
Minha unidade de fabricação tem um pedido importante 
para atender. Estamos operando com capacidade total e 
sob pressão para lançar o produto. Um dos equipamentos 
não está funcionando corretamente e acho que não é 
seguro. Se desligarmos o equipamento, podemos não 
cumprir os prazos de entrega. O que devo fazer?

Nosso Padrão: Respeitamos os direitos humanos de 
todas as pessoas e esperamos que os fornecedores 
e demais parceiros de negócios sigam os mesmos 
altos padrões de responsabilidade social. 

Nosso Padrão: Segurança sempre em primeiro lugar.
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Uso e Abuso de Substâncias

A MPS proíbe o uso, posse ou distribuição de 
substâncias ilegais ou controladas. Os membros da 
equipe não estão autorizados a estar sob a influência 
de substâncias ilegais ou controladas ou álcool, ou 
fazer uso indevido de medicamentos prescritos no 
trabalho ou nas dependências da MPS. Você não pode 
consumir álcool na propriedade da MPS ou em 
ambientes relacionados ao trabalho, exceto conforme 
permitido pela administração. Além disso, os
funcionários não poderão trabalhar se o uso de 
substâncias legais criar uma condição insegura. A MPS 
se reserva o direito de revistar a propriedade da 
Empresa a qualquer momento, na medida permitida 
pela lei local. Se forem encontradas substâncias 
controladas, proibidas ou ilegais, elas serão confiscadas 
e, se for o caso, entregues às autoridades locais.

Substâncias ilícitas e álcool podem prejudicar sua 
capacidade de realizar seu trabalho e colocar outros 
membros da equipe em risco. Os membros da equipe 
que violarem a Política de Drogas e Álcool da MPS 
(disponível em nosso site de política) estarão sujeitos a 
ação disciplinar, incluindo demissão.

Espera-se que todos os membros da equipe relatem 
quaisquer violações dessas diretrizes ao seu gerente ou 
representante local de Recursos Humanos.

Proteção Ambiental

Devemos manter a propriedade que temos o privilégio 
de usar em boa ordem, protegendo o meio ambiente e 
seus recursos naturais. Nós nos esforçamos para 
fornecer produtos e serviços que tenham o mínimo 
impacto ambiental. Também buscamos ser cada vez 
mais eficientes no consumo de energia e recursos 
naturais, focando na reciclagem e no descarte 
responsável.

Espera-se que todos os membros da equipe 
conheçam, compreendam e cumpram as leis, 
regulamentos e políticas de segurança que se aplicam 
à sua área de responsabilidade. Seguir esses requisitos 
ajuda a garantir não apenas sua própria segurança, mas 
também a segurança de outras pessoas. Caso sofra ou 
testemunhe uma lesão relacionada ao trabalho, você 
deve denunciá-la o mais rápido possível ao seu gerente 
ou representante de Recursos Humanos.

A MPS é um local de trabalho livre de tabaco e cigarro
 eletrônico, e incentivamos os membros da equipe a 
apresentar sugestões de maneiras inovadoras para 
melhorarmos continuamente nossos procedimentos 
de saúde e segurança. Para obter mais informações, 
consulte a Política de Local de Trabalho Saudável da 
MPS na pasta MPS HR.

Pergunta
Eu me machuquei enquanto trabalhava no chão de 
fábrica, mas meu supervisor está me pressionando 
para não reportar e está me pedindo para fazer 
trabalhos leves. O que devo fazer?

Resposta
Você deve reportar suas lesões de acordo com as 
políticas e procedimentos de SSMA da MPS e deste 
Código. Um supervisor nunca deve pressionar um 
funcionário a encobrir uma lesão no local de trabalho 
como forma de atingir as metas de segurança. O 
trabalho leve não é uma alternativa para quem 
reportar uma lesão devidamente informada. 
Lembre-se também de que você não é obrigado a 
ir ao seu médico pessoal e pagar qualquer dedução 
se o seu acidente for relacionado ao trabalho. Nesse 
caso, se você não conseguir convencer seu supervisor 
a reportar adequadamente sua lesão, talvez seja 
necessário entrar em contato com um recurso de 
conformidade e ética. O que incluem:

 » SSMA Local ou Corporativo
 » Recursos Humanos Locais ou Corporativos
 » Linha de Ajuda da Linha de Apoio à                  

Conformidade 
 » Diretor de Conformidade da Empresa

Pergunta
Um equipamento apresenta vazamento de um líquido. 
O que devo fazer?

Resposta
De acordo com este Código e as políticas da MPS, 
todos nós temos a responsabilidade de tomar 
medidas para eliminar situações que possam impactar 
negativamente o meio ambiente. Você deve discutir 
a situação com seu supervisor, representante local de 
SSMA ou gerente da fábrica imediatamente.

Resposta
Você precisa relatar a situação ao seu gerente 
imediatamente para garantir que o equipamento 
esteja seguro. Na MacLean Power Systems, a pressão 
para alcançar o sucesso nunca pode ser uma desculpa 
para tomar atalhos que comprometam a segurança. 
Se você não se sentir à vontade para discutir isso 
com seu gerente ou se ele não estiver tomando as 
medidas adequadas, entre em contato com seu 
representante de SSMA, representante local de Rec
ursos Humanos ou outro recurso de conformidade 
e ética.

Nosso Padrão: A MPS mantém um local de trabalho 
livre de todas as formas de abuso de substâncias.

Nosso Padrão: Conduzimos nossos negócios de 
forma a proteger o meio ambiente, nosso pessoal e 
o público.
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Espera-se que cada um de nós conheça, compreenda 
e cumpra as leis, regulamentos e políticas ambientais 
que se aplicam à nossa área de responsabilidade na 
MPS. Cada um de nós deve se esforçar para 
minimizar o desperdício e eliminar situações que 
impactam negativamente o meio ambiente em 
nossas decisões diárias. Se você tiver alguma dúvida ou 
preocupação sobre como nossas operações impactam 
o meio ambiente, fale com seu supervisor ou entre em 
contato com o representante local de SSAM ou com o 
Diretor de Conformidade.

Proteção de Ativos e Informações 
da Empresa
Fraude, Perda ou Uso Indevido

Cada membro da equipe é responsável por proteger os 
ativos da Empresa e protegê-los contra fraude, uso indev-
ido ou perda. Este dever se estende a ativos tangíveis, 
como dinheiro, equipamentos, materiais e bens imóveis. 
Também se estende a propriedade intangível, como 
segredos comerciais, planos de negócios, software de 
computador, dados registrados eletronicamente e outras 
informações confidenciais ou exclusivas.

Os ativos da empresa são fornecidos apenas para uso 
comercial da MPS. Não use os ativos da Empresa para 
benefício pessoal de ninguém além da MPS. Espera-se 
que todos nós usemos e manter os ativos da empresa
 com cuidado e de acordo com quaisquer políticas 
específicas da MPS aplicáveis   a tais ativos.

Além disso, os recursos eletrônicos da Empresa,
incluindo informações criadas, acessadas, transmitidas 
ou armazenadas usando os sistemas da Empresa são 
consideradas uma ferramenta comercial que será 
monitorada pela Empresa para garantir o uso adequa-
do na medida permitida pela lei local.

Para ajudar a garantir que nossos ativos estejam 
protegidos:

 » Use o senso comum. Por exemplo, um telefonema 
pessoal ocasional ou e-mail do seu local de 

      trabalho é aceitável. Chamadas ou e-mails 
      excessivos configura uso indevido de ativos.
 » As políticas da empresa podem permitir o uso 

pessoal adicional de certos ativos, como carros da 
empresa ou dispositivos de comunicação sem fio.

 » Sempre verifique as políticas específicas relevantes 
para garantir que você use os ativos da empresa 
conforme pretendido.

 » Siga os procedimentos de segurança estabelecidos 
para cada recurso de TI que você usa para se 

      proteger contra vírus de computador e proteger 
      suas contas e senhas.

Informações Exclusivas e Propriedade 
Intelectual

Nossa propriedade intelectual, incluindo nossas 
patentes, marcas registradas, direitos autorais, 
segredos comerciais, invenções e know-how, r
epresentam alguns de nossos ativos mais valiosos e são 
essenciais para oferecer inovação a nossos clientes.

Pergunta
Eu ocasionalmente trabalho de casa. Posso usar meu 
computador pessoal para armazenar as informações da 
Empresa de que preciso para realizar meu trabalho?

Resposta
Não. A MPS implementou sistemas nos dispositivos de 
TI da empresa para proteger e manter nossos registros
de negócios. Você deve manter cópias eletrônicas 
dos registros da Empresa somente nos dispositivos da 
Empresa. Se você quiser trabalhar de casa, trabalhe em 
parceria com a TI local para obter permissão de uma 
alternativa.

Pergunta
Estou tirando férias onde quero me desconectar. Posso 
deixar meu laptop com um colega para lidar com as 
aprovações em meu nome? Eu confio nessa pessoa e 
não me importo em compartilhar minha senha.

Resposta
Não. Os funcionários nunca devem fornecer sua senha 
pessoal a ninguém. Compartilhar seu laptop ou senhas 
prejudica a segurança de nossos sistemas e coloca seu 
colega na posição de violar a política da MPS.

Nosso Padrão Somos todos obrigados a proteger
MPS e garantir seu uso cuidadoso e legítimo.

Nosso Padrão: Espera-se que todos os membros da 
equipe protejam a propriedade intelectual da MPS e 
respeitem os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros.

Pergunta
Meu supervisor me pediu para realizar uma tarefa que 
acredito violar as leis ambientais aplicáveis. O que 
devo fazer?

Resposta
Nunca faça suposições sobre as leis ambientais. Se 
você não tiver certeza, verifique com seu supervisor 
para ter certeza de que entendeu a solicitação. Se 
você ainda achar que a solicitação viola as leis 
ambientais, relate sua preocupação ao gerente da 
fábrica, representante local de SSMA ou outro 
recurso de conformidade e ética.
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Proteger a propriedade intelectual da MPS é uma 
responsabilidade importante. Entre em contato com o 
Diretor de Conformidade ou outro gerente sênior se 
suspeitar de qualquer uso indevido de nossa 
propriedade intelectual.

Além disso’, durante o seu trabalho com a MPS, você 
pode entrar em contato com outras informações 
confidenciais valiosas que nos dão uma vantagem 
competitiva. Informações confidenciais incluem todas 
as informações não públicas que podem ser úteis para 
nossos concorrentes ou prejudiciais para a MPS, 
nossos clientes, fornecedores ou partes interessadas. 
As informações confidenciais incluem, entre outras 
coisas, dados financeiros, planos de negócios, planos 
de produtos, processos de negócios, dados 
estratégicos e de marketing, bem como informações 
sobre nossos membros da equipe, clientes, 
fornecedores e parceiros de negócios.

Espera-se que todos os membros da equipe e 
parceiros de negócios da MPS protejam as informações 
confidenciais da MPS contra perda, uso indevido, 
apropriação indébita ou qualquer divulgação não 
autorizada.

Para garantir que nossas informações financeiras 
sejam protegidas NÃO:

 » Divulgue informações confidenciais sobre a 
Empresa, clientes ou parceiros de negócios 
sem aprovação e com base na necessidade 
de conhecimento.

 » Discuta informações confidenciais com       
familiares, colegas de trabalho ou amigos.

 » Busque ou aceite informações confidenciais
      de um concorrente de maneira ilegal ou 
      antiética.
 » Divulgue informações confidenciais de um 

ex-funcionário ou sobre ele.

 » Troque informações confidenciais com 
qualquer pessoa fora da MPS, a menos que 
as informações estejam sujeitas ao Contrato 
de Confidencialidade/Não Divulgação da 
Empresa.

A obrigação de preservar qualquer informação 
confidencial continua mesmo após o término de seu 
relacionamento com a MacLean Power Systems.

É igualmente importante usar a propriedade intelectual 
legalmente obtida de terceiros de forma adequada e 
de acordo com todas as leis e acordos aplicáveis.

Nossos clientes, fornecedores e parceiros de joint 
venture nos confiam suas informações confidenciais 
e exclusivas, e é fundamental que as tratemos com o 
maior cuidado para merecer sua confiança contínua.Resposta

Não. A divulgação de informações exclusivas e 
confidenciais através do que parece ser uma discussão 
inocente ou inócua pode ser altamente prejudicial 
para a MPS e nossos parceiros. Amostras de protótipo 
só podem ser protegidas como segredos comerciais 
até que os pedidos de patente possam ser 
arquivados. Deve-se tomar cuidado adicional para não 
divulgar protótipos, exceto conforme permitido pelo 
Conselho Geral ou pela diretoria.

Pergunta
Minha equipe de produção criou um novo processo 
de produção legal. Posso gravar em vídeo e postar na 
minha página do Facebook ou no YouTube?

Resposta
Não. Nossos processos de produção são exclusivos 
e confidenciais e não devem ser compartilhados 
fora da MPS. Além disso, nenhum vídeo ou foto (de 
equipamentos ou pessoas) tiradas em uma instalação 
da MPS deve ser compartilhado em qualquer mídia 
social, exceto conforme autorizado pelo gerente geral 
da instalação e só pode ser compartilhado/publicado 
pela Equipe de Marketing.

Pergunta
Um colega de outra empresa recomendou um vídeo 
de treinamento de segurança que, segundo ele, foi 
útil para sua equipe. Gostaria de mostrar o vídeo para 
minha equipe. Posso pegar emprestado o vídeo dele 
e fazer uma cópia?

Resposta
Não. Os materiais de vídeo são protegidos por 
direitos autorais, o que significa que não devem ser 
copiados. Às vezes, até mesmo o vídeo original não 
pode ser emprestado e reapresentado sem a per-
missão prévia do proprietário dos direitos autorais. 
Se você quiser mostrar o vídeo para sua equipe, você 
deve comprar uma cópia legítima. Além disso, 
esteja ciente de que alguns materiais de vídeo, 
mesmo quando adquiridos, estão disponíveis 
somente para uso específico ou exibição única. 
Verifique os direitos obtidos pela MPS antes de 
comprar e exibir o vídeo.

Pergunta
Sou um engenheiro trabalhando em um protótipo 
para o lançamento de um novo produto que me deixa 
super empolgado. Posso compartilhar detalhes sobre 
isso com minha família e amigos?
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Como a integridade de nossos livros e registros é 
essencial, cada membro da equipe tem a 
responsabilidade de relatar imediatamente quaisquer 
lançamentos ou registros imprecisos, falsos ou 
incorretos ao seu supervisor e/ou ao Diretor de 
Conformidade.

Gerenciamento de Registros

Ao longo de nossas operações diárias, geramos 
grandes quantidades de registros comerciais 
importantes. Estes vêm em muitas formas: e-mails, 
propostas, faturas, relatórios de despesas e contratos. 
Eles podem estar em formato eletrônico ou impresso e 
podem ser armazenados em nossas instalações ou 
externamente. Um “Registro Comercial” inclui qualquer 
registro ou dados criados, recebidos e/ou mantidos 
pela Empresa como evidência de uma obrigação legal 
ou transação comercial que tenha valor operacional, 
legal ou regulatório.

Tomamos muitas decisões comerciais críticas com base 
em informações criadas por membros da equipe em 
toda a organização, portanto, informações financeiras 
imprecisas ou incompletas podem ter consequências 
negativas ao longo do tempo. Sempre que criar, 
manter, aprovar ou analisar quaisquer registros 
comerciais, cada um de nós é responsável por garantir 
sua precisão e integridade. Devemos manter todos os 
registros de negócios com cuidado e responsabilidade 
e destruí-los somente de acordo com nossas políticas 
de gerenciamento de registros. Nunca adultere 
registros, destrua-os sem autorização ou faça 
alterações neles na tentativa de ocultar possíveis 
irregularidades.

Pergunta
Sou um controlador de divisão e meu Gerente Geral 
me pediu para registrar uma provisão de despesas 
que acredito não estar de acordo com o GAAP. O 
que devo fazer?

Resposta
Discuta com seu Gerente Geral o motivo pelo qual 
você acredita que não está de acordo. Se não estiver 
satisfeito com este resultado, comunique o assunto 
ao Diretor de Conformidade ou pela Linha de Apoio 
à Conformidade. Se algum membro da equipe tiver 
alguma preocupação de boa-fé de que uma transação 
não foi relatada com precisão e de acordo com o 
PCGA, ele deve relatar essa preocupação 
imediatamente ao Diretor de Conformidade ou por 
meio da Linha de Apoio à Conformidade.

Deixar de relatar uma preocupação de boa-fé é uma 
violação deste Código.  

Nosso Padrão: Criaremos e manteremos registros 
comerciais honestos, corretos e completos em 
conformidade com todas as leis vigentes e acordos 
comerciais.

Você deve relatar ao seu gerente ou Diretor de 
Conformidade se suspeitar de qualquer uso ou 
divulgação não autorizada de nossa propriedade 
intelectual ou informações confidenciais e exclusivas.

Integridade Financeira e Preparação de 
Relatórios

A precisão e integridade dos registros comerciais e 
financeiros da MPS são essenciais para nossa 
credibilidade. Somos obrigados a registrar com 
precisão todas as transações da empresa de maneira 
completa e oportuna, de acordo com o Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP) [Princípios 
Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA)] nos EUA e, 
quando aplicável, outros princípios locais ou 
estatutários.

Esperamos que todos os membros da equipe cumpram 
todos os requisitos legais e contratuais aplicáveis e 
controles internos e políticas relacionadas a relatórios 
financeiros. Em conexão com esses requisitos, todos os 
membros da equipe devem sempre obter 
documentação suficiente para sustentar todas as 
informações lançadas nos livros, registros e contas da 
Empresa.

Você não deve estruturar ou registrar qualquer tran-
sação, qualquer ativo, qualquer responsabilidade ou 
solicitação de reembolso, ou se envolver em qualquer 
outra conduta na tentativa de burlar o sistema de con-
troles internos da MPS.

Cada membro da equipe envolvido na preparação, 
processamento, registro e/ou certificação de registros 
financeiros da Empresa deve:

 » Garantir a elaboração cuidadosa, revisão e análise 
de todos os relatórios financeiros para precisão e 
integridade.

 » Nunca deturpar conscientemente, ou garantir com 
que outros deturpem, detalhes sobre a Empresa 
para entidades governamentais, auditores, 

      acionistas ou qualquer outra pessoa.
 » Entender e cumprir os requisitos de divulgação 

aplicáveis à Empresa.
 » Compreender e cumprir as normas da Empresa
 » Políticas de controle interno sobre relatórios finan-

ceiros.

Nosso Padrão: Mantemos registros financeiros 
completos e precisos que representam de forma 
justa a condição e os resultados da Empresa 
de acordo com o GAAP e, se aplicável, outros 
princípios locais ou estatutários.
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Pessoas com quem você tem um “relacionamento 
pessoal próximo” podem incluir:

 » Cônjuge ou companheiro
 » Familiares imediatos
 » Sogros
 » Primos, tios, sobrinhos
 » Qualquer pessoa que more na mesma casa que 

você
 »

A MPS seleciona todos os funcionários, vendedores, 
fornecedores e parceiros de negócios com base em 
suas qualificações e não com base em quaisquer 
conexões familiares ou relações pessoais. Os membros 
da equipe devem abster-se de participar ou tentar 
influenciar quaisquer decisões relacionadas a negócios 
da Empresa com parentes ou amigos próximos. Você 
não pode contratar, supervisionar, reportar ou exercer 
influência sobre uma pessoa com quem tenha um 
relacionamento pessoal próximo, a menos que o 
relacionamento tenha sido informado e aprovado pelo 
Departamento de Recursos Humanos.

A contratação externa com um concorrente, fornecedor 
ou cliente da MPS quase sempre cria um conflito de 
interesses inadmissível. Os membros da equipe não 
devem competir com a MPS e não devem atuar como 
consultores, funcionários ou membros do conselho de 
nenhum concorrente ou parceiro de negócios sem a 
autorização expressa por escrito da MPS.

Pergunta
Meu tio tem uma participação em uma empresa que 
fornece materiais para a MPS há muitos anos. Fui 
contratado recentemente e, em meu novo cargo, agora 
tenho autoridade para contratar esse mesmo 
fornecedor. Estou diante de um conflito de interesse?

Resposta
Sim. Mesmo que o fornecedor seja um fornecedor 
antigo da Empresa, agora existe uma impressão de 
conflito porque você está envolvido no processo de 
tomada de decisão sobre a seleção do fornecedor. 
Nesse caso, o problema pode ser resolvido se um 
tomador de decisão independente agir em seu lugar. A 
ação importante que você deve tomar é divulgar 
formalmente o conflito ao seu supervisor e ao Diretor 
de Conformidade.

Pergunta
Um de nossos clientes perguntou se eu poderia fazer 
algum trabalho de consultoria para sua empresa 
durante meu tempo livre. Posso fazer o trabalho à noite 
e nos fins de semana. Posso aceitar a oferta se o 
projeto não estiver relacionado ao meu trabalho na 
MPS? Se eu não conseguir, posso ver se meu irmão 
consegue o emprego?

Nosso Padrão: Somos responsáveis por agir no melhor 
interesse da Empresa em todos os momentos.

Durante litígios, ameaças de ações legais, 
investigações governamentais ou internas, podemos 
ser solicitados a impedir a destruição ou alteração de 
registros comerciais aplicáveis para que possam ser 
produzidos para revisão. Caso seja implementada a 
“retenção legal”, você será notificado pelos Recursos 
Humanos. Nesse momento, você receberá instruções 
específicas para preservar e não excluir ou alterar os 
registros comerciais aplicáveis.

Privacidade e Segurança de Dados

A MPS está empenhada em manter a privacidade e a 
segurança das informações pessoais de nossos 
funcionários. A Empresa coletará, transmitirá, divulgará 
ou usará informações pessoais apenas em 
conformidade com a lei vigente e exclusivamente para 
fins comerciais legítimos. Proteger informações 
pessoais sobre indivíduos inclui manter a 
confidencialidade de nomes, idades, nacionalidades, 
informações de contas bancárias, antecedentes 
criminais, etc.

Os funcionários com acesso ou que trabalham com 
as informações pessoais dos funcionários da MPS são 
responsáveis por tratar das informações de forma 
adequada e tomar todas as medidas razoáveis para 
preservar sua confidencialidade. Não manter a 
confidencialidade e proteção dos dados pessoais pode 
levar a ações disciplinares, incluindo demissão.

As informações que coletamos e armazenamos sobre 
clientes, fornecedores e outros terceiros também são 
confidenciais e sensíveis por natureza. Esses dados 
devem ser usados apenas para fins comerciais 
legítimos da MPS. Nenhum membro da equipe deve 
compartilhar essas informações com alguém de fora da 
Empresa sem a autorização do terceiro.

Conflitos de Interesse
Conflitos em Geral

Na MPS, respeitamos o direito dos membros de nossa 
equipe de administrar seus negócios e investimentos 
pessoais. Ao mesmo tempo, não devemos participar 
de atividades que criem, ou mesmo que pareçam criar, 
conflito entre nossos próprios interesses e os interesses 
da MPS, ou que comprometam nossa objetividade. 
Conflitos de interesse podem ocorrer quando você, sua 
família ou alguém com quem você tem um 
relacionamento pessoal próximo tem interesse 
financeiro em uma organização que conduza negócios 
ou compete com a MPS.

Nosso Padrão: Respeitamos e protegeremos a 
privacidade e as informações pessoais dos membros 
de nossa equipe, clientes, fornecedores e parceiros 
de negócios.
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Todos têm a responsabilidade de relatar quaisquer 
violações de nossa política de conflito de interesses 
ao Diretor de Conformidade ou por meio da linha de 
ajuda da Linha de Apoio à Conformidade.

Oportunidades Corporativas

Todos nós temos o dever de proteger os interesses da 
Empresa e promovê-los sempre que possível. Os 
membros da equipe nunca devem tirar vantagem 
pessoal de uma oportunidade de negócios na 
possibilidade de a MPS também ter interesse nessa 
oportunidade, a menos que a Empresa já tenha sido 
informada e recusada a oportunidade.

Você não deve tirar vantagem pessoal de uma 
oportunidade de negócios descoberta usando 
propriedades ou informações da MPS ou por meio de 
seu cargo na Empresa. Procure sempre se abster de 
usar as informações da Empresa, ou sua posição 
dentro da Empresa, para ganho pessoal. A propriedade 
intelectual desenvolvida por um funcionário durante o 
horário de trabalho pertence e é um ativo da Empresa, 
não do funcionário.

Pergunta
Um amigo me pediu para investir em uma empresa 
que produzirá um produto que poderá 
eventualmente ser vendido para a MPS. Se meu único 
envolvimento na nova empresa for financeiro, ainda 
configura um conflito?

Resposta
Isso pode configurar um conflito dependendo de sua 
posição na MPS, sua capacidade de influenciar as 
decisões de compra da MPS, o valor do seu 
investimento e a importância da MPS como um futuro 
cliente desta empresa. Você deve discutir este assunto 
com o Diretor de Conformidade da empresa antes de 
investir.

Nosso Padrão: Não devemos engajar em nenhuma 
oportunidade de negócio que pertença por direito à 
MPS.

O trabalho externo também pode criar um conflito de 
interesses quando interfere em suas responsabilidades 
profissionais ou prejudica seu desempenho profissional 
na MPS. Ao considerar trabalhar fora da MPS, discuta 
essa oportunidade primeiro com seu supervisor para 
garantir que não crie um conflito de interesse real ou 
aparente.

Para garantir que suas atividades, interesses e 
relacionamentos não pareçam afetar seu desempenho 
na MPS:

 » Evite qualquer interesse ou atividade que dificulte 
sua objetividade no trabalho.

 » Evite qualquer situação em que você ou seus 
      relacionamentos pessoais próximos recebam 
      quaisquer benefícios pessoais impróprios como 
      resultado de sua posição na MPS.
 » Não faça nenhum trabalho ou faça investimentos 

que interfiram ou pareçam interferir com suas 
      responsabilidades na MPS.
 » Não use o tempo ou os recursos da MPS para 

negócios pessoais ou externos.
 » Não aceite presentes ou outros favores que 

      possam, de fato, (ou que possa aparentar) 
      influenciar suas decisões de negócios. Isso 
      inclui presentes e outros favores recebidos com   
      condições (troca de favores).

Todos os membros da equipe devem informar 
imediatamente seu supervisor e o Diretor de 
Conformidade sobre qualquer relacionamento 
pessoal, cargo comercial ou qualquer outro interesse 
ou atividade que possa ser visto como gerador de um 
conflito de interesses 

Resposta
Primeiro, enquanto estiver empregado na MPS, você 
não pode aceitar um trabalho com um cliente, 
mesmo que não esteja relacionado ao seu trabalho 
na Empresa. Também pode ser inapropriado envolver 
seu irmão. Se você deseja conseguir o emprego para 
seu irmão, deve discutir a situação com o Diretor de 
Conformidade da Empresa.

Pergunta
Posso trabalhar meio período para a empresa de 
construção do meu cunhado depois do trabalho e nos 
meus dias de folga?

Resposta
Provavelmente. No entanto, o trabalho externo pode 
representar um conflito de interesses se envolver a 
concorrência com qualquer um de nossos produtos ou 
serviços ou se afetar sua capacidade de desempenhar 
suas funções de alguma forma. Antes de se envolver 
em trabalho externo, discuta-o com seu supervisor 
para determinar se ele apresenta um conflito de inter-
esses.
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Relacionamento  
com os  
Demais
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Na MPS, temos orgulho de nossa reputação – não 
apenas nossa reputação de fornecer soluções 
inovadoras para nossos clientes, mas também nosso 
compromisso de lidar de maneira justa e legal com 
nossos clientes e com todos com quem trabalhamos. É 
uma reputação que estamos empenhados em manter, 
e é por isso que valorizamos tanto a conduta ética, 
especialmente ao interagir com pessoas ou 
organizações fora da MPS.

Devido ao nosso tamanho e alcance global, os 
membros da equipe têm a oportunidade de trabalhar 
com uma grande variedade de clientes, fornecedores e 
até mesmo funcionários do governo em todo o mundo. 
Proibimos quaisquer interações que possam colocar 
em risco a reputação da MPS e pedimos que os 
funcionários, como representantes da MPS, se 
comprometam a manter os mais altos níveis de integri-
dade e padrões éticos.

Essas políticas servem como um guia. É 
responsabilidade de cada membro da equipe assumir 
um compromisso com a MPS, uns com os outros, e 
trabalhar com honestidade, integridade, justiça e 
segurança.

Antissuborno e Anticorrupção

Proibição de Suborno

Subornos são ilegais em praticamente todos os países 
e, como a MPS conduz negócios em todo o mundo, 
estamos sujeitos a inúmeras leis que proíbem 
receber, oferecer, fornecer ou autorizar o pagamento 
de subornos de qualquer tipo a qualquer pessoa. Essas 
leis incluem a Foreign Corrupt Practices Act [Lei sobre 
Práticas de Corrupção no Exterior] (“FCPA”) dos EUA 
e a Lei de Corrupção de Funcionários Estrangeiros do 
Canadá, que se aplicam às nossas operações em todo 
o mundo. Para obter mais informações, consulte a 
Política Anticorrupção da MPS na pasta HR Portal.

Na MPS, não subornamos ou usamos qualquer outro 
meio para influenciar indevidamente as decisões de 
terceiros, incluindo clientes, clientes em potencial ou 
funcionários do governo. Nenhum membro da equipe 
MPS pode autorizar, fornecer ou oferecer qualquer 
coisa de valor (ou por meio de terceiros) a um
funcionário do governo, empresa ou indivíduo com 
a finalidade de obter ou reter negócios, influência ou 
buscar qualquer outra vantagem para a Empresa.

Nosso Padrão: Temos o compromisso de conduzir os 
negócios de acordo com os mais altos padrões éticos 
e proibimos todas as formas de suborno e corrupção.

Também é ilegal que os funcionários da MPS aceitem 
subornos ou solicitem qualquer coisa de valor de 
fornecedores ou terceiros.

Nossa Política Anticorrupção se aplica a qualquer 
transação em todo o mundo e em todos os aspectos de 
nossos negócios, incluindo transações comerciais entre 
entidades privadas e todas as transações com governos 
e funcionários públicos.

Nossa política se aplica mesmo que esses pagamentos 
sejam amplamente aceitos – e até mesmo esperados – 
no país envolvido. Os subornos podem assumir muitas 
formas além de pagamentos em dinheiro. Qualquer um 
dos seguintes pode constituir como suborno sob certas 
circunstâncias:

 » Viagens ou entretenimento
 » Propinas (pagamento de parte do dinheiro              

recebido de um contrato para a pessoa que           
adjudicou o contrato)

 » Presentes, especialmente presentes luxuosos,        
frequentes ou regulares

 » Doações de caridade
 » Ofertas de emprego (por exemplo, para a família da 

pessoa que adjudicou o contrato)
 » Empréstimos

Não há valor financeiro mínimo que constitua suborno. 
Em caso de dúvidas, consulte o Diretor de Conformidade 
da Empresa.

Nenhum membro da equipe será disciplinado por se 
recusar a pagar suborno, independentemente de seu 
impacto nas vendas, lucratividade, conclusão do projeto 
ou outros aspectos de nossos negócios.

O custo final e os efeitos prejudiciais de longo prazo 
do suborno e da corrupção superam muito quaisquer 
benefícios de curto prazo.

O não cumprimento de qualquer lei antissuborno 
resultará em ação disciplinar, incluindo rescisão do 
contrato de trabalho (ou rescisão de seu relacionamento 
comercial com a MPS). Além disso, quaisquer violações 
das leis antissuborno, incluindo a FCPA, podem resultar 
em penalidades criminais e civis tanto para a MPS quanto 
para o indivíduo envolvido. Essas penalidades podem 
incluir multas significativas e penas de prisão.

Pagamento Facilitado
Nosso Padrão: Nossa proibição de suborno se aplica a 
todos os pagamentos indevidos, independentemente 
do tamanho ou finalidade, incluindo pagamentos 
“facilitadores” (ou agilizadores).
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Pagamentos facilitadores são pequenos pagamentos 
dados a funcionários do governo cujas funções são 
essencialmente de natureza ministerial ou 
administrativa; cuja finalidade é agilizar ou assegurar 
a execução de ações governamentais de rotina que o 
funcionário tenha o dever de executar. Exemplos 
comuns incluem registro de veículos, obtenção de 
vistos, proteção policial, prestação de serviços 
públicos ou carregamento ou descarregamento de 
carga. Embora algumas leis possam permitir esses 
tipos de pagamentos em situações limitadas, as leis de 
outros países onde operamos os proíbem.

Os membros da equipe da MPS não podem fazer 
pagamentos facilitadores de quaisquer quantias, 
exceto em circunstâncias muito limitadas em que a 
aprovação prévia por escrito é obtida do Diretor de 
Conformidade da Empresa, ou quando a segurança 
pessoal de um indivíduo se torna um problema. Se 
você for solicitado ou se sentir pressionado a fazer 
pagamentos facilitadores, entre em contato com seu 
supervisor e o Diretor de Conformidade 
imediatamente.

Relações Comerciais Internacionais

A MPS frequentemente estabelece relações 
comerciais com indivíduos e empresas fora dos 
Estados Unidos. Essas relações comerciais 
internacionais incluem agentes comerciais 
internacionais, representantes de vendas, despachantes 
alfandegários, despachantes de carga, distribuidores e 
fornecedores. 

O risco para a MPS de cada tipo de relacionamento 
comercial internacional é diferente e, portanto, a quan-
tidade apropriada de due diligence e as aprovações 
prévias necessárias da administração são diferentes 
para cada tipo de relacionamento. Antes de celebrar 
qualquer novo relacionamento comercial internacional, 
você deve primeiro entrar em contato com o Diretor de 
Conformidade da Empresa para fazer a determinação 
final sobre a verdadeira natureza do relacionamen-
to proposto e coordenar a due diligence apropriada 
necessária.

As leis anticorrupção proíbem as empresas de 
proceder com pagamentos corruptos. Quando um 
pagamento é feito por um terceiro em nome de uma 
empresa, ele é tratado como se a própria empresa 
tivesse feito o pagamento. Além disso, as empresas 
podem ser responsabilizadas não apenas quando 
souberam que a atividade estava ocorrendo, mas 
também em circunstâncias em que deveriam saber que 
esses pagamentos seriam feitos.

Nosso Padrão: Exercemos o devido cuidado e 
diligência na seleção de distribuidores internacionais, 
representantes, parceiros de joint venture e outros 
prestadores de serviços.

Todos os membros da equipe devem ter cuidado 
ao selecionar nossos distribuidores, representantes, 
parceiros de joint venture e outros prestadores de 
serviços. Também devemos ter cuidado ao analisar a 
razoabilidade e a transparência das taxas e despesas 
cobradas por nossos representantes, distribuidores e 
outros que atuem em nosso nome para garantir que 
não estejam fazendo subornos em nosso nome. 
Devemos estar atentos a sinais de alerta, incluindo 
quaisquer comissões excessivas, viagens ou 
entretenimentos luxuosos, ajudas de custo ou despesas 
incomuns ou disfarçadas, ou contribuições políticas ou 
de caridade.

Se um funcionário do governo local recomendar ou 
sugerir entrar em um relacionamento comercial com 
um representante, fornecedor, subcontratado ou 
parceiro de joint venture, a MPS garantirá que seja 
realizada uma due diligence antes que esse indivíduo 
ou entidade possa ser contratado. Não buscamos 
recomendações de nenhum funcionário do governo.

Os membros da equipe que trabalham com qualquer 
relacionamento comercial internacional são re-
sponsáveis por garantir que nossos parceiros comerci-
ais ajam de maneira legal e ética em nome da Empresa 
em todos os momentos. Se você suspeitar que um 
representante terceirizado está violando qualquer lei 
anticorrupção ou este Código, entre em contato com o 
Diretor de Conformidade da Empresa ou com a Linha 
de Apoio à Conformidade imediatamente.

Presentes, Entretenimento e 
Hospitalidade
Presentes em Geral

Pergunta
Recentemente, encontrei um representante que pode 
nos ajudar a obter negócios em um país onde tem 
sido particularmente difícil para nós nos 
estabelecermos e obtermos as licenças 
governamentais necessárias. Posso contratar este 
representante em nome da MPS?

Resposta
Antes de entrar em contato com esse representante, 
você deve consultar o Diretor de Conformidade para 
garantir que o representante tenha boa reputação e 
que seus métodos de negócios estejam alinhados com 
as leis locais e dos Estados Unidos. A due diligence 
acerca da reputação desse representante é crucial 
porque a Empresa pode ser legalmente responsável 
por atos do representante em nosso nome.

Nosso Padrão: Devemos evitar todos os presentes 
ou benefícios que possam comprometer ou parecer 
comprometer a objetividade do destinatário.
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O termo “funcionário do governo” é interpretado de 
forma ampla e inclui não apenas funcionários típicos do 
governo, mas também candidatos a cargos 
políticos, funcionários de partidos, membros da família 
real, parentes próximos de funcionários do governo e 
até mesmo todos os funcionários de empresas estatais 
ou controladas pelo governo (por exemplo, empresas 
nacionais de serviços públicos). Também estão
incluídos oficiais e funcionários de organizações 
internacionais públicas, como a Organização Mundial 
do Comércio e o Banco Mundial.

É de extrema importância evitarmos até mesmo a 
aparência de interação imprópria com funcionários 
do governo. Pode não estar claro se uma entidade é 
de fato estatal ou controlada, e é importante ter em 
mente que as pessoas que não são classificadas como 
“funcionários” de acordo com a legislação local ainda 
podem ser consideradas funcionários do governo de 
acordo com as leis anticorrupção aplicáveis. Entre em 
contato com o Diretor de Conformidade da Empresa 
em caso de dúvidas.

Recebendo Presentes de Fornecedores

A MPS desencoraja os membros de nossa equipe a 
aceitar quaisquer presentes, entretenimento ou 
hospitalidade de clientes e fornecedores, pois isso 
pode influenciar involuntariamente suas decisões de 
negócios. No entanto, reconhecemos que, em 
determinadas circunstâncias, a troca de presentes, 
entretenimento ou hospitalidade com clientes e 
fornecedores não governamentais é uma prática 
comercial aceitável.

Embora presentes razoáveis, entretenimento e 
hospitalidade possam ser meios apropriados de 
promover a boa vontade comercial geral entre client
es, fornecedores e outros parceiros comerciais, eles 
nunca devem comprometer a integridade de 
nossas relações comerciais. Dar ou receber presentes, 
entretenimento, hospitalidade ou outros benefícios 
que criem um sentimento de obrigação por parte do 
destinatário é proibido por este Código e pelas leis 
da maioria dos países. Você nunca deve oferecer ou 
aceitar qualquer coisa que possa ser vista como 
motivo de comprometer a integridade de nossas 
relações comerciais.

Em geral, presentes, entretenimento e hospitalidade 
NÃO DEVEM:

 » Ser solicitados.
 » Ser oferecidos ou aceitos durante qualquer        

processo de licitação (venda ou aquisição).
 » Ser em forma de dinheiro ou equivalente a dinheiro 

(incluindo certificados de presente).
 » Ser oferecidos ou aceitos pelo mesmo destinatário 

com frequência não razoável.
 » Ser inconsistente com as práticas comerciais aceitas 

e habituais do país.
 » Ser oferecidos para influenciar ou recompensar 

uma determinada decisão ou ação comercial.
 » Ser oferecidos a qualquer funcionário do governo 

sem a aprovação prévia do Diretor de 
      Conformidade
 » Violar quaisquer leis vigentes e políticas da         

Empresa.
 » Ser de natureza que constrangeria a empresa se 

divulgada publicamente.

Presentes e Funcionários do Governo

Devido às rígidas leis antissuborno nos EUA e no exte-
rior, há considerações especiais ao oferecer presentes, 
entretenimento ou hospitalidade a funcionários de 
governos estrangeiros.
 
Portanto, todos os membros da equipe e terceiros que 
trabalham em nome da MPS devem sempre obter a 
aprovação prévia por escrito do Diretor de 
Conformidade da Empresa antes de oferecer qualquer 
presente, entretenimento ou hospitalidade a um 
funcionário do governo.

Nosso Padrão: Fornecer algo de valor a um 
funcionário do governo requer a aprovação prévia 
do Diretor de Conformidade.

Pergunta
Muitos funcionários de uma empresa nacional de 
serviços públicos abordaram uma equipe de vendas 
local da MPS para formar equipes de golfe para 
participar de um torneio de golfe local. Eles sugeriram 
que a MPS patrocinasse duas equipes, cada uma 
composta por dois jogadores de sua empresa e dois 
jogadores da MPS. A MPS pode patrocinar essas 
equipes?

Resposta
Talvez. Antes de concordar em jogar no torneio de 
golfe, entretanto, a equipe de vendas deve entrar em 
contato com o Diretor de Conformidade para obter 
aprovação. Esta é uma situação delicada porque os 
funcionários da empresa nacional de serviços públicos 
podem ser considerados funcionários do governo. 
Pagar para que eles joguem em um torneio de golfe 
pode ser considerado suborno em certas 
circunstâncias.

Nosso Padrão: Usamos o bom senso e não a
ceitamos presentes que possam parecer influenciar 
ou interferir em nossa objetividade.
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Os negócios da MPS são todos regulamentados por 
diversas leis globais de concorrência (geralmente 
chamadas de “leis antitruste” nos EUA) que promovem 
a concorrência justa ao proibir práticas ou atividades 
que restringem injustamente o comércio. Embora o 
espírito dessas leis seja direto, elas podem ser bastante 
complexas e as violações podem levar a penalidades 
civis significativas, bem como multas e penas de prisão. 
A MPS está comprometida em obedecer a essas leis 
em toda sua extensão.

Nunca devemos nos envolver em comportamento 
anticompetitivo proibido, incluindo acordos ou enten-
dimentos formais ou informais para:

 » Determinar preços, estratégias ou condições        
de venda.

 » Facilitar licitações colusivas ou manipulação de 
licitações.

 » Boicotar determinados clientes ou fornecedores.
 » Compartilhar informações com concorrentes sobre 

preços, lucros ou margens de lucro.
 » Dividir ou alocar mercados, territórios ou clientes.
 » Trocar ou compartilhar informações competitivas 

não publicadas com um concorrente.
 » Fazer acordos recíprocos com parceiros ou          

fornecedores.

É importante evitar criar até mesmo a percepção de 
que estamos em conluio com nossos concorrentes. 
Para evitar violações inadvertidas das leis antitruste 
e anticoncorrência, entre em contato com o Diretor 
de Conformidade antes de entrar em contato com 
um concorrente ou celebrar qualquer acordo com um 
concorrente e evite discussões sobre qualquer um dos 
tópicos listados acima. Se um concorrente envolver 
você em conversas que lhe digam respeito, encerre a 
discussão imediatamente e relate o incidente ao 
Diretor de Conformidade.

Acordos que limitam ou restringem ilegalmente a 
concorrência são ilegais mesmo quando as partes 
envolvidas não assinam um contrato por escrito. Se os 
concorrentes assumirem um compromisso consciente 
com um curso comum de ação anticoncorrencial, eles 
podem estar violando as leis antitruste e 
anticoncorrência. A melhor política é evitar qualquer 
forma de comunicação ou atividades anticompetitivas 
e, sempre que possível, evitar qualquer comunicação 
com concorrentes.

O bom senso sempre deve ser usado ao participar de 
grupos industriais e comerciais, como Industrial 
Fasteners Institute (IFI), Manufacturer’s Alliance for 
Productivity and Innovation (MAPI) e IEEE.

Nosso Padrão: Estamos empenhados em competir 
de forma justa e obter negócios de forma ética e 
legal, oferecendo produtos inovadores de qualidade 
superior.

Você pode receber presentes de negócios, 
entretenimento ou hospitalidade apropriados 
relacionados ao seu trabalho com parceiros comerciais 
e outras entidades não governamentais, desde que 
todos esses presentes sejam de valor simbólico. Os 
funcionários nunca devem solicitar presentes, 
entretenimento ou hospitalidade de clientes e 
fornecedores, principalmente em troca de negócios 
ou outro tratamento favorável. Qualquer presente que 
possa ser percebido como tendo condições de 
reciprocidade não deve ser aceito.

Presentes em dinheiro ou vales-presente de qualquer 
tipo, independentemente do valor em dólares, têm 
maior probabilidade de criar uma imagem imprópria e 
são proibidos.

Os membros da equipe não devem receber nenhum 
presente ou entretenimento de fornecedores se você 
for estiver na condição de membro da equipe que 
avalie licitações abertas para as quais o fornecedor está 
concorrendo.

Competição Justa

Atividades Antitruste e Anticompetitivas

Pergunta
É a temporada de férias e gostaria de enviar uma 
cesta de presentes do tipo Harry & David para cada 
um dos meus distribuidores. Isso é permitido?

Resposta
Geralmente, sim. Supondo que (i) a cesta seja de valor 
nominal (por exemplo, geralmente não mais que US$ 
100 nos EUA), (ii) o distribuidor não seja um funcionário 
do governo e (iii) este presente seja consistente com as 
práticas comerciais aceitas no país do distribuidor, isso 
seria permitido. Sempre que possível, presentes como 
esses devem ser da marca MPS (por exemplo, uma 
cesta de presentes pode utilizar um laço da marca MPS 
e/ou incluir roupas de marca).

Pergunta
O fornecedor com o qual trabalho me ofereceu 
ingressos para um jogo de futebol em sua cabine. 
Posso ir?

Resposta
Talvez. Contanto que (i) você não esteja avaliando uma 
licitação aberta para a qual este fornecedor está 
competindo e (ii) membros do fornecedor estejam 
presentes, assistir ao jogo em sua cabine seria uma 
prática comercial aceitável. Lembre-se de usar o 
bom senso e aceitar somente convites relacionados a 
negócios, oferecidos gratuitamente e com frequência 
razoável. Você nunca deve aceitar um convite ou que 
passe uma imagem imprópria (singular ou total). 
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Espera-se que os membros da equipe da MPS relatem 
quaisquer atividades de colegas de trabalho ou 
concorrentes que pareçam contrárias às leis antitruste e 
anticoncorrência ao Diretor de Conformidade.

Relacionamento com Clientes, 
Fornecedores e Concorrentes

A MPS compete exclusivamente com base na 
qualidade e no preço de nossos produtos e em nossa 
reputação. Para esse fim, entender o cenário 
competitivo é de suma importância para nosso 
sucesso contínuo. Dentro de certas diretrizes, é 
apropriado coletarmos informações sobre os produtos, 
serviços e atividades de mercado de nossos 
concorrentes. Podemos revisar as informações 
disponíveis publicamente para saber mais sobre os 
concorrentes, mas devemos nos abster de coletar 
informações usando meios ilegais, falsos ou 
impróprios.

Quando coletamos informações, devemos sempre 
respeitar a propriedade intelectual dos concorrentes e 
nunca usar meios inadequados para obter suas 
informações confidenciais. Isso inclui, mas não está 
limitado a:

 » Propostas
 » Folhas de preços
 » Desenhos e especificações de engenharia
 » Planos de negócios
 » Documentos referentes a processos
 » Comunicações

Nunca busque informações confidenciais de 
funcionários ou clientes de um concorrente, tampouco 
use informações confidenciais ou exclusivas que você 
obteve em um trabalho anterior. Se você se deparar 
com material que acredita ser confidencial, pare de lê-
lo imediatamente e consulte o Diretor de 
Conformidade.

Se você tiver alguma dúvida sobre se certas atividades 
estão em conformidade com este Código, consulte 
imediatamente seu supervisor ou o Diretor de 
Conformidade.

Comércio Internacional
Exportação, Importação e Conformidade 
Aduaneira

Como uma empresa global, a MPS frequentemente 
movimenta produtos, suprimentos e equipamentos 
entre muitos países. Consequentemente, devemos 
cumprir as leis desses países com relação à importação 
e exportação desses itens.

Precisamos considerar muitos fatores para determinar 
se um produto pode ser exportado e quaisquer re-
strições que possam ser aplicadas, incluindo a natureza 
do produto, o país de destino e o usuário final. Antes 
de qualquer transação de exportação, é dever de cada 
membro da equipe MPS responsável pela exportação 
garantir que a exportação seja permitida pelas leis de 
controle de exportação aplicáveis.

Como uma empresa dos Estados Unidos, a MPS está 
proibida de enviar mercadorias ou conduzir negócios 
com determinados países, governos, entidades e 
indivíduos (por exemplo, devido a sanções comerciais
 estabelecidas pelo Departamento de Controle de 
Ativos Estrangeiros dos EUA (“OFAC”)). É dever de 
todos os membros da equipe MPS garantir que a parte 
com a qual a MPS está negociando não esteja sujeita a 
sanções comerciais internacionais.

O Diretor de Conformidade da Empresa mantém uma 
lista de partes sancionadas que muda periodicamente.

Todos os membros da equipe devem tomar medidas 
razoáveis para impedir vendas ou transações com essas 
partes sancionadas, inclusive verificando com o Diretor 
de Conformidade antes de realizar negócios com uma 
entidade estrangeira.

Pergunta
Posso tomar uma bebida com um concorrente em 
uma feira e discutir a possibilidade de a MPS fazer 
parceria com sua empresa para entrar em conjunto em 
um processo de licitação de contrato? Trabalhar juntos 
aumentaria a probabilidade de fecharmos o negócio.

Resposta
Seja extremamente cauteloso em qualquer conversa 
com concorrentes. Você pode estar violando as leis 
de concorrência se compartilhar informações sobre 
tópicos sensíveis à concorrência, incluindo preços, 
custos, taxas, margens de lucro ou práticas de crédito 
e cobrança. Embora os concorrentes possam trabalhar 
juntos como parceiros em determinados casos, as leis 
de concorrência proíbem acordos entre concorrentes 
para determinar preços ou alocar clientes, territórios, 
produtos ou serviços. Consulte o Diretor de 
Conformidade antes de fazer planos para falar com 
um concorrente.

Nosso Padrão: Cumpriremos todas as leis vigentes 
com relação à importação e exportação de 
mercadorias.

Nosso Padrão: Negociamos de forma justa com 
nossos clientes, fornecedores e concorrentes.
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Publicidade, Comunicação e 
Redes Sociais
Publicidade e Comunicação

Nossa reputação exige que sejamos sempre 
verdadeiros e justos em nossa publicidade e demais 
comunicações com o público. Nosso marketing e 
publicidade nunca devem infringir as marcas 
registradas ou slogans de terceiros ou tentar 
comercializar produtos de terceiros.

Para garantir que nossas comunicações sejam 
sempre precisas e consistentes, um número limitado de 
indivíduos dentro da MPS é responsável por se 
comunicar em nosso nome. Somente os indivíduos 
com autoridade para falar publicamente em nome da
Empresa podem assim fazê-lo. Se você não tiver 
essa autoridade e for abordado por um membro do 
público ou da mídia, encaminhe-o ao seu supervisor ou 
à administração sênior o mais rápido possível.

A Internet e as Mídias Sociais

Espera-se que os membros da equipe usem a internet 
com responsabilidade em todos os momentos,
independentemente de ser para uso pessoal ou
 comercial. Os membros de nossa equipe e parceiros 
de negócios nunca devem divulgar nenhuma 
informação confidencial, como informações de 
clientes ou segredos comerciais. A divulgação de 
qualquer informação confidencial ou exclusiva pode 
resultar em ações disciplinares, incluindo rescisão do 
contrato de trabalho.

Se você usar os sistemas de informação da MPS para 
uso pessoal limitado, evite visitar sites inapropriados. 
Lembre-se de que a Empresa tem o direito de 
monitorar as comunicações que ocorrem em nossos 
sistemas de informação na medida permitida por lei.

Devemos sempre exercer um julgamento cuidadoso 
ao postar comentários nas mídias sociais. Observe que 
suas comunicações nas mídias sociais podem ter 
implicações públicas significativas para a Empresa.

Nosso Padrão: Somos honestos e diretos em todas 
as publicidades e comunicações.

Somos obrigados a manter registros completos e 
precisos de nossas transações internacionais para 
demonstrar conformidade em todas as nossas 
operações. Além disso, a exportação de produtos ou 
tecnologia sem as devidas aprovações governamentais 
pode resultar na perda de privilégios de exportação, 
bem como em penalidades civis e criminais.

Da mesma forma, devemos cumprir todas as leis e 
regulamentos que regem nossas práticas de 
importação. O movimento internacional dos produtos 
MPS requer a classificação apropriada, 
documentação alfandegária, marcações do país de 
origem e declarações de valor adequadas.

Todos os membros da equipe envolvidos no processo 
de importação devem estar cientes de nossas políticas 
de conformidade aduaneira e certificar-se de documen-
tar adequadamente todas as transações com as quais 
estamos envolvidos. 

Boicotes

Como uma empresa dos Estados Unidos, estamos 
sujeitos à lei dos EUA, que proíbe a cooperação com 
boicotes impostos pelas leis de outros países, mas nos 
quais os EUA não participam (por exemplo, acordos de 
recusa de negócios com Israel). A lei norte-americana 
também proíbe o fornecimento de informações para 
propósitos relacionados a boicotes referentes à iden-
tidade e nacionalidade de nossos funcionários, dire-
tores, acionistas, subcontratados ou fornecedores, ou 
informações sobre se a MacLean Power Systems tem 
ou não transações comerciais em determinados países 
sujeitos a boicote.

Somos obrigados por lei a relatar as solicitações que 
recebemos para apoiar boicotes proibidos, mesmo 
que não atendamos a essas solicitações. Às vezes, os 
pedidos de apoio a um boicote proibido são difíceis de 
detectar.

Todos os membros da equipe e terceiros que tra-
balham em nosso nome e que provavelmente entrarão 
em contato com as solicitações devem estar totalmente 
cientes dessas restrições e fazer todos as denúncias 
necessárias em tempo hábil.

Qualquer membro da equipe que receber uma so-
licitação ou tiver dúvidas sobre se um determinado 
item é ou não uma solicitação de boicote proibida ou 
reportável deve entrar em contato com o Diretor de 
Conformidade da Empresa.

Nosso Padrão: Cumpriremos todas as leis que 
proíbem a MPS de participar ou cooperar com 
boicotes econômicos ilegais que possam ser
 apoiados por outras nações, como a Liga Árabe.

Nosso Padrão: Temos o cuidado de usar a internet e 
as mídias sociais com respeito e sempre em 
conformidade com este Código e quaisquer 
políticas vigentes da Empresa.
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Sempre deixe claro que você está expressando suas 
próprias opiniões e não se comunicando em nome da 
Empresa. Seus comentários nunca devem incluir 
conteúdo profano, humilhante ou constrangedor, e 
você nunca deve postar ou publicar fotos ou nomes de 
seus colegas de trabalho (ou “marcá-los” nas mídias 
sociais) sem a permissão expressa deles.

Da mesma forma, você nunca deve publicar qualquer 
informação confidencial ou exclusiva da Empresa. Você 
nunca deve “marcar” um local ou divisão da Empresa 
sem a permissão expressa da administração sênior.

Se você planeja usar a mídia social para qualquer fina-
lidade relacionada aos negócios, deve primeiro obter 
autorização do departamento de Recursos Humanos, 
da alta administração ou do Diretor de Conformidade. 
Para obter mais informações, consulte a Política de Uso 
de Tecnologia da MPS na pasta MPS HR.
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Recursos de 
Conformidade e Ética da 
MacLean Power Systems 
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Se você tiver qualquer dúvida sobre possíveis violações 
da lei ou do Código de Conduta nos Negócios, a MPS 
o encoraja a buscar orientação nos recursos da 
Empresa listados abaixo. Embora o encorajemos a 
compartilhar seu nome para facilitar nossa 
investigação, você pode permanecer anônimo. A MPS 
proíbe a retaliação contra indivíduos que trazem, de 
boa-fé, qualquer suspeita.

Membros da Equipe de 
Conformidadem da MacLean 
Power Systems 

 » Seu gerente

 » Qualquer membro sênior de sua cadeia de subordi-
nação direta

 » Qualquer membro da Equipe de Gestão Sênior

SSMA (local ou corporativo) 
EHS@macleanpower.com

Recursos Humanos (Corporativo) 
MPSHR@macleanpower.com

Linha de Apoio à Conformidade
da MacLean Power Systems 
Se você não se sentir à vontade para usar outros 
recursos do MPS, poderá expor suas dúvidas por meio 
da Linha de Apoio à Conformidade da MPS no site  
https://www.mycompliancereport.com/report?cid=M-
CLPS, ou usando os números gratuitos encontrados 
no site da Linha de Apoio à Conformidade. A Linha de 
Apoio à Conformidade está disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.

Ligações e denúncias para a Linha de Apoio à 
Conformidade são recebidas por uma empresa externa 
não afiliada à MacLean Power Systems. Os usuários 
recebem um número de denúncia para que possam 
verificar o status de sua denúncia ou fornecer 
informações adicionais.

Todas as questões recebidas pela Linha de Apoio à 
Conformidade são encaminhadas ao Diretor de 
Conformidade para tratamento adequado. Todas as 
perguntas serão respondidas prontamente.

Números de Telefone da Linha de 
Apoio à Conformidade:

Brasil      0800-900-0319

Canadá                    +1 888-203-9234

Índia       000-800-050-350

E.U.A                +1-888-203-9234

Em quaisquer solicitações em inglês, disque: 
1-888-203-9234

Nossas políticas são acessíveis aos funcionários por meio da pasta HR Portal localizada na 
área de trabalho.
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