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MENSAGEM
DO CEO
Prezados associados da Barco,

Durante mais de 80 anos, a Barco construiu uma reputação
sólida como fornecedora de soluções inovadoras de tecnologia.
Ao mesmo tempo, expandimos para novos mercados e regiões,
com a exposição da nossa organização a um mundo cada vez
mais global e muitas vezes complexo.
A reputação e o sucesso contínuo da Barco dependem da
conduta de todos os nossos funcionários. Cada um, como
guardião da idoneidade da Barco na comunidade de negócios e
na sociedade, tem uma responsabilidade pessoal de garantir que
sua conduta proteja e promova o Código de Ética. Convido vocês
a agirem de acordo não só com o sentido, mas com a essência do
Código. Além disso, os líderes da Barco não são responsáveis
apenas pelas suas próprias ações. Contamos com eles para
promover uma cultura na qual a conformidade com as políticas
da Barco e com a lei aplicável seja fundamental para
conduzirmos nossos negócios.

Código de Ética da Barco

Um desempenho financeiro excepcional não entra em conflito
com altos padrões éticos. Na verdade, um reforça o outro. O
“DNA” que conduz a eficiência e a conformidade dos negócios é
o mesmo:

Índice de confiança de 100%, foco
na resolução de problemas em vez
de prolongá-los ou tratá-los de
qualquer jeito e um esforço
incansável para a melhoria de
processos.

Enquanto nos empenhamos para nos tornar uma empresa de
crescimento notável que entrega resultados aos clientes,
devemos reconhecer que apenas um tipo de desempenho
protegerá nossa reputação, aumentará a confiança dos nossos
clientes nas nossas soluções e impulsionará um crescimento
rentável para a Barco. Desempenho com integridade!
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A fim de traduzir os princípios éticos da nossa Empresa em um
documento formal, nós estabelecemos este documento. O
Código de Ética e Conduta Empresarial (“Código”) explica os
padrões de comportamento que a Barco espera dos seus
associados nas suas atividades e negociações diárias com os
outros. Isso se aplica, sem exceção, a todos empregados pela
Barco, independentemente do cargo e nível de responsabilidade.
O Código não é de forma alguma um documento que abrange
todas as situações que você pode encontrar no seu trabalho
diário. Se tiver qualquer dúvida ou preocupação sobre a conduta
apropriada para você ou qualquer outra pessoa, levante a
questão imediatamente para seu gerente ou qualquer membro
do Comitê de Ética. Não permita que nada - falta de entrega de
documentos financeiros, instintos competitivos ou mesmo uma
instrução direta de um superior - fique no caminho do seu
compromisso com a integridade. Agradeço pelo seu respeito aos
nossos princípios éticos que são fundamentais para nosso
sucesso no futuro.

Jan De Witte
CEO
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UMA
RESPONSABILIDADE
CONJUNTA
Um dos sete valores da Barco é “Fazemos
negócios de forma aberta e ética”. O Código põe
esse valor em prática através da definição e
administração da conduta ética em diversas áreas
relevantes para as operações diárias da Barco.

Código de Ética da Barco

Esperamos e orientamos que todos os associados* da Barco no
mundo cumpram com o sentido e a essência do Código e é nossa
responsabilidade conjunta conhecer e entender as
responsabilidades compreendidas. As perguntas sobre esse
assunto podem ser enviadas para o Comitê de Ética**.
O Código deve ser visto como um parâmetro, ou uma exigência
mínima, que deve sempre ser seguido, a menos que tal prática
viole a lei. Podem existir políticas internas específicas que exijam
mais dos associados do que o exigido por este Código; isso vale
também para a legislação local.
Em todos esses casos, os associados devem seguir a política ou a
legislação mais rigorosa. Para que os associados se familiarizem
com essas políticas e legislação, a empresa organiza
treinamentos regulares e fornece informações sobre tópicos
relacionados a compliance pelo “Guia de Compliance” na
Barcozone.

Guia de Conformidade
na Barcozone

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento
** Consulte as informações de contato no final deste documento
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Os gerentes em todos os níveis devem estabelecer o tom
apropriado mostrando a atitude adequada no que se refere à
conformidade com o Código. A administração deve estar ciente
dos riscos e perigos inerentes à sua área de responsabilidade e
estar atenta às consequências de qualquer violação para a
empresa e seus associados, caso ocorra.
A versão mais recente do Código está disponibilizada na
BarcoZone ou pode ser obtida com qualquer membro do Comitê
de Ética.
Esperamos que os novos associados sendo integrados à Barco
concluam o curso online sobre o Código como parte do processo
de integração.
Associados com nota 18 ou superior devem confirmar
anualmente sua conformidade com o Código.
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AMBIENTE DE TRABALHO
A Barco quer criar um ambiente de trabalho
que seja respeitável, inclusivo e seguro para
todos. A Empresa respeita a individualidade e
visa deixar todas as pessoas desempenharem o
seu potencial máximo. A diversidade é
valorizada e considerada como um
enriquecimento da Empresa, dando
oportunidade para a vantagem competitiva.
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Respeito pela
pessoa
Cada associado da Barco quer e merece
um local de trabalho no qual se sinta
respeitado e reconhecido. Nossas
políticas são construídas para garantir
que você seja tratado de maneira justa e
com respeito, e que você trate os outros
da mesma maneira.

Código de Ética da Barco

Nós visamos proporcionar oportunidades desafiadoras,
significativas e gratificantes para o crescimento pessoal e
profissional a todos, sem considerar sexo, raça, etnia, religião,
orientação sexual, idade, gravidez, nacionalidade, estado civil
ou deficiência ou qualquer outra característica sem relação com
os interesses legítimos de negócios da Barco. Do mesmo modo,
estamos comprometidos com o cumprimento das leis aplicáveis
e das políticas da Empresa relacionadas à oportunidade igual e
não discriminação.

13
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Local de trabalho positivo
Como um membro de uma empresa mundial
e inovadora, você é fundamental para o
sucesso do grupo. A Barco está convencida de
que um clima positivo, respeitável e confiável
entre todos os associados é essencial. Logo,
planejamos proporcionar um ambiente que
seja favorável para a condução de negócios e
que permita que as pessoas se sobressaiam,
sejam criativas, tomem iniciativas, explorem
novas
formas
de
trabalho,
gerem
oportunidades e sejam responsáveis pelas
suas ações.

Código de Ética da Barco

Nós devemos assegurar a nossa conduta de uma maneira que
seja apropriada para o nosso ambiente de trabalho e ser
sensíveis às e respeitar as preocupações, valores e interesses dos
outros. Com isso em mente, existem certos comportamentos que
não serão tolerados. Investidas sexuais indesejadas, assédio,
ameaças de violência, discriminação e outra conduta pessoal
inadequada estão estritamente proibidos. Assédio, inclusive
assédio sexual, pode assumir várias formas, desde investidas
explícitas até comentários, piadas, linguagem e gestos
degradantes. O assédio também pode ocorrer quando as
palavras, ações ou o comportamento inadequado de alguém
criam um ambiente de trabalho hostil. A Barco promove um
diálogo aberto, honesto e construtivo entre associados,
administração e todos os membros da comunidade de negócios*
em cada entidade local e no âmbito do grupo. O trabalho em
equipe é encorajado a fim de impulsionar nossos talentos e
expertise variados através da colaboração e cooperação
eficiente.
Incentivamos que os associados realizem o trabalho com
excelência e de maneira eficiente e rentável, aspirem por
qualidade e produtividade, sigam orientações e instruções,
antecipem problemas e sugiram melhorias, e sejam enérgicos no
desempenho de tarefas. Também esperamos que os associados
no mundo todo tomem medidas e decisões em linha com os
objetivos da empresa que devem prevalecer sobre objetivos
pessoais ou dos departamentos.
Nossa Empresa respeita os direitos humanos reconhecidos
internacionalmente e não faz uso de trabalho infantil ou forçado
em nenhuma das nossas operações ou unidades mundiais. Não
toleramos o tratamento inaceitável de trabalhadores como
exploração de crianças, punição física ou abuso ou servidão
involuntária.

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento

Dilema ético
Meu colega Lyle está constantemente contando
piadas e brincando. Todos os homens no
escritório acham que ele é muito engraçado,
mas como uma mulher eu me sinto ofendida às
vezes pelas suas brincadeiras - normalmente
sexistas. Eu tentei falar isso para ele em uma
conversa particular, mas ele disse que as minhas
preocupações são exageradas já que nenhuma
das outras moças parece se importar. Eu não
quero comunicar isso já que pode estragar o
ambiente no andar do trabalho.
Se você se sente ofendida por essas piadas,
então você deve sempre comunicar. Lembre-se
que ele está estragando o ambiente para você, e
não o contrário. Você tentou falar com ele e ele
recusou a parar, então agora é hora de pedir
ajuda. Isso pode ser feito de maneira
confidencial.
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Saúde, segurança e
o ambiente
A saúde e segurança ocupacional dos associados
e a proteção do ambiente são prioridades para a
Barco. Eles são considerados fundamentais na
nossa responsabilidade social corporativa.
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Saúde e Segurança
Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de
trabalho seguro e saudável onde quer que façamos negócios,
e em fornecer os recursos apropriados (tempo, ferramentas,
processos, programas de treinamento) para permitir que você
cumpra suas responsabilidades de forma segura e saudável;
tanto nas instalações da empresa quanto nas instalações de
parceiros de negócios.

Dilema ético
Um dos meus colegas de trabalho sempre
almoça fora e, quando ele volta, sempre
cheira a cerveja e age claramente sob a
influência de álcool. Devo comunicar?
Nunca é permitido trabalhar embriagado. Para
proteger a sua própria saúde e segurança,
bem como dos seus colegas e da comunidade,
você não pode trabalhar sob a influência de
substâncias que podem impactar o seu
julgamento ou prejudicar a execução eficiente
e responsável das suas funções. Você deve
comunicar isso imediatamente.

Dilema ético
Houve um acidente no teste da nossa nova linha de
montagem apenas dois dias antes de quando a
produção deveria começar. Uma peça de um
equipamento bem pesado caiu, quase esmagando um
funcionário. Com a equipe técnica, nós demos uma
olhada no local do incidente e acreditamos que ele foi
causado por um parafuso que não estava fixado
adequadamente. Embora eu tenha minhas dúvidas
sobre essa teoria, nós não vamos comunicar o
ocorrido e vamos prosseguir porque não podemos
atrasar a produção.
Não comunicar um incidente pode colocar as vidas dos
funcionários em perigo e, portanto, é irresponsável.
Isso deve ser comunicado primeiro e depois
investigado minuciosamente, como é o caso com
todos os possíveis riscos de segurança. Nessa questão,
não deixamos nada ao acaso; a segurança sempre
vem antes dos valores econômicos.
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O ambiente
Para proteger a sua própria saúde e segurança, bem como dos
colegas e das comunidades, você não pode trabalhar sob a
influência de substâncias que podem prejudicar o seu
julgamento ou interferir no desempenho eficiente e responsável
das suas funções. Nós devemos respeitar e obedecer qualquer
norma e regulamento de segurança do local de trabalho.
Todos os envolvidos na avaliação de segurança dos nossos
produtos têm uma responsabilidade de ver que o planejamento,
a execução e a interpretação da investigação atendem os mais
altos padrões profissionais e científicos, para que a Barco e seus
clientes sejam assegurados dos melhores julgamentos de
segurança possíveis.

A Barco está comprometida com a proteção do meio ambiente,
apoiando os princípios de uso sustentável e impacto mínimo.
Temos consciência do impacto das nossas operações na
comunidade local e do contexto cultural dentro do qual estamos
presentes. A conformidade tem início com a aplicação da
legislação e dos regulamentos relevantes, dos códigos aprovados
e das boas práticas ambientais como a base do nosso sistema de
gestão ambiental.
Nossa ambição não é só conformidade operacional, mas
transformar a sustentabilidade em uma parte integral dos nossos
negócios. A Barco aspira a uma posição de liderança em
sustentabilidade em suas operações, produtos e soluções.
Portanto, a Barco adotou uma carta de sustentabilidade já que
considera a sustentabilidade uma parte essencial da sua
estratégia para preparar a empresa para o futuro. O
compromisso de todos os associados é crucial para impulsionar a
ambição da Barco rumo à liderança sustentável.
Um uso prudente e consciente de energia está integrado ao
nosso modo de operar e de projetar. Isso inclui a conservação e o
uso eficiente de energia, a introdução de energia renovável
sempre que for viável, a conservação de recursos naturais,
reciclagem e tentativa de redução na fonte. A Barco lança
produtos, sistemas e serviços no mercado que são seguros para o
seu uso pretendido, com baixo consumo de energia e que podem
ser reutilizados ou reciclados. Esses são os valores que
compartilhamos com nossos associados, acionistas e outras
partes interessadas.

Código de Ética da Barco
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Conflito de interesses
A Empresa respeita seus direitos de administrar
seus negócios e investimentos pessoais, e não quer
se intrometer na sua vida pessoal. Ao mesmo
tempo, esperamos que você aja nos melhores
interesses da Empresa e coloque os interesses da
Barco acima dos interesses pessoais em questões
relacionadas aos negócios da Barco.

Código de Ética da Barco

Um “conflito de interesses” surge quando os seus interesses
particulares interferem, ou mostram-se propensos a interferir,
nos interesses da Empresa. Uma situação de conflito de
interesses não necessariamente exige que haja qualquer ato
inadequado. O simples fato de que um observador independente
possa questionar de modo razoável que as suas ações ou
decisões podem ter sido influenciadas pelos seus próprios
interesses particulares, é suficiente para considerar a situação
como um conflito de interesses. Se você por exemplo contrata
um dos seus parentes ou atribui negócios a um membro da
família, isso é uma situação de conflito de interesses - mesmo se
ele ou ela era a melhor escolha e a decisão foi tomada
totalmente no interesse da Empresa.
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Esse é certamente um conflito de interesses e
deve ser comunicado. Na verdade, seria uma
boa ideia conversar com o seu colega de
trabalho primeiro e aconselhar que ele mesmo
comunique. É provável que ele não tenha
considerado a situação como um problema.
Fazer com que as pessoas comuniquem
proativamente sobre elas mesmas é sempre a
melhor solução. As compras devem ser
fundamentadas em critérios objetivos, neutros
e não discriminatórios, o que não é
necessariamente o caso se esse colega
encomendar as flores diretamente com a
mulher dele.

Situações de conflito de interesses também surgem quando
alguém recebe benefícios inapropriados como resultado da sua
posição dentro da Empresa.
Nem é preciso dizer que conflitos de interesses devem ser
evitados sempre. Qualquer pessoa envolvida em ou ciente de
qualquer transação ou relação que crie um conflito de interesses
deve comunicar esse fato imediatamente e de preferência por
escrito ao seu Supervisor* ou Gerente Jurídico e de
Compliance**. Uma solução será elaborada para lidar
adequadamente com a situação de conflito de interesses. Cada
membro do Comitê de Ética* está disponível para
aconselhamento, se necessário.

Dilema ético
A esposa do meu colega de trabalho Christopher
é dona de uma floricultura. Para um próximo
lançamento de produto, nós concordamos em
organizar um grande evento, com “flores” como
tema geral. Christopher está encarregado da
organização e decidiu encomendar as flores da
loja da mulher dele. Isso é um conflito de
interesses? Ou essa questão é pequena demais
para ser comunicada?

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento
** Consulte as informações de contato no final deste documento

Conflitos de interesses ocorrem com mais frequência quando um
funcionário está em um cargo no qual ele pode conceder
contratos comerciais, contratar pessoas, acessar informações
que podem ser relevantes para os mercados financeiros ou
quando recebe a oferta de um cargo em um concorrente.
Seguem abaixo exemplos de conflito de interesses potencial
• Aceitar presentes, entretenimento, descontos pessoais ou
outros favores*
A Barco acredita nas decisões com base em considerações e
méritos objetivos. Consequentemente, associados envolvidos
em decisões de compra não estão permitidos a aceitar
presentes, entretenimento, descontos pessoais ou outros
favores, com exceção a itens ou objetos pequenos de valor
irrelevante. Em todos os demais casos, cortesias ou gentilezas
habituais de negócios podem ser aceitas, desde que elas:
> estejam associadas a uma finalidade de negócios;
> sejam de valor razoável;
> sejam apropriadas com relação ao momento e local (por
exemplo: Ano Novo, celebrações religiosas, festas, etc.)
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Políticas locais específicas sobre cortesias de negócios têm
sido elaboradas uma vez que as práticas e leis sobre esse
assunto tendem a variar de maneira significativa em diferentes
países/regiões. Essas políticas locais documentadas
especificam em detalhes quais cortesias são aceitáveis em
determinado país/região.
A aceitação de cortesias, que não estejam especificadas na
política
local relevante,
precisa
ser
comunicada
imediatamente para o seu Supervisor. Presentes aceitos como
uma exceção às políticas locais serão considerados
propriedade da Barco e serão usados para o benefício da
Empresa. Esses presentes podem, por exemplo, ser usados
para doações de caridade, sorteios para funcionários, etc.
Presentes em dinheiro não podem ser aceitos nunca. Os
presentes nunca devem influenciar, ou dar a impressão de
influenciar, sua capacidade de tomar decisões de negócios
imparciais no melhor interesse da Barco. O comparecimento a
jantares, almoços, seminários de negócios ou outros eventos
sociais no curso normal dos negócios é permitido, se o
Supervisor aprovou.

• Propinas, comissões particulares, participação escondida na
partilha dos lucros e suborno
Você está estritamente proibido de receber propinas,
comissões particulares, uma participação escondida na
partilha dos lucros, suborno... Mesmo em locais nos quais essa
atividade pode não ser ilegal, tecnicamente falando, é
absolutamente proibido pelo Código. A participação em
qualquer uma dessas atividades levará à demissão imediata do
funcionário. Essa atividade também pode sujeitar a Barco e os
associados a processos e penalidades civis e criminais.
• Participações pessoais ou financeiras em empresas que
fazem parte da comunidade de negócios da Barco*
Um conflito de interesses surge se um associado da Barco ou

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento

seus parentes ou amigos próximos têm uma participação
pessoal ou financeira (seja como um investidor, credor,
funcionário, conselheiro ou outra parte interessada) em
qualquer outra empresa que comprometa ou aparente
comprometer a lealdade do associado à Barco.
• Empréstimos
Você deve evitar a todo momento emprestar ou tomar
dinheiro emprestado de uma pessoa ou entidade que faça
parte da comunidade de negócios da Barco, já que isso pode
colocar uma pessoa em uma posição dominante sobre a outra.
Adiantar ocasionalmente uma quantia pequena de dinheiro a
um colega para um café ou refeição não se qualifica como um
empréstimo, a menos que a posição dominante seja criada.
• Negócios com membros da comunidade de negócios da Barco
- concorrendo com a Barco
A condução de qualquer atividade de negócios em uma
capacidade que não seja de funcionário da Barco ou a
negociação com um concorrente, fornecedor ou outro
membro da comunidade de negócios da Barco deve ser
comunicada ao seu Supervisor* e ao Gerente Jurídico e de
Compliance*. É estritamente proibido concorrer com a Barco
de qualquer forma.
• Oportunidades de negócios
Você tem a obrigação com a Empresa de promover os
interesses legítimos dela. Você não pode aproveitar nenhuma
oportunidade de negócios sobre a qual tenha sido informado
como resultado do seu emprego para o seu benefício pessoal
ou para o benefício de um parente ou amigo. Oportunidades
de negócios incluem oportunidades de vendas, oportunidades
de aquisição, novas tecnologias, novas ideias etc.

Código de Ética da Barco

Dilema ético
Eu trabalho como diretor de vendas para a Barco
há quatro anos agora, mas em breve vou deixar
a Empresa para trabalhar para um concorrente.
Mês passado, enquanto estava visitando minha
última feira de negócios como um funcionário da
Barco, eu estabeleci um número de contatos
interessantes. Eu não tive mais tempo para ligar
para eles, então vou levar os cartões comerciais
comigo e entrar em contato com eles quando
começar meu novo trabalho. Afinal de contas,
eles eram meus contatos, não da Barco.
Essa é uma ofensa grave contra a ética
empresarial. Como você ainda estava sob
contratação da Barco quando os contatos foram
estabelecidos, as informações são detidas pela
Empresa. Você deve, portanto, informar seu
sucessor sobre os contatos e entregar a ele a
oportunidade de dar seguimento a esse assunto.
Se a sua nova empresa tem um código de ética
semelhante ao da Barco, eles não tolerarão esse
comportamento também.

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento
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• Contratação de parentes ou amigos
A contratação de parentes ou amigos próximos sob a sua
supervisão direta ou indireta deve ser comunicada
imediatamente ao seu Supervisor* e ao RH. O RH auxiliará na
busca por uma solução apropriada. Nesse contexto, amizade
próxima é definida como um relacionamento amigável que
possa interferir na capacidade de uma das partes de realizar
seu trabalho de maneira objetiva e eficiente.
Candidaturas de familiares ou amigos serão consideradas de
acordo com os procedimentos de contratação normais.
Ninguém pode tomar qualquer decisão no processo de
contratação de um parente ou amigo. Todas as candidaturas
de parentes e amigos precisam ser comunicadas com
antecedência ao gerente de contratação e ao parceiro de
negócios de RH relevante*.

Dilema ético
Meu marido é um consultor técnico. Seria contra
o Código se ele fosse contratado pela Barco?
Isso depende da situação. Se você tem a
autoridade da tomada de decisão ou está de
qualquer modo envolvida no processo de
seleção, seria obviamente qualificado como um
conflito de interesses. Contudo, se a contratação
foi feita completamente fora da sua área, então
não há nada de errado. Todavia, para evitar
qualquer questão futura, os associados devem
sempre comunicar quando um parente se
candidata para o recrutamento.
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Relacionamentos com a
comunidade de negócios
A Barco se esforça para manter um
relacionamento positivo e profissional com
seus clientes, fornecedores, contratados e
outros membros da comunidade de negócios.
Portanto, esperamos que os associados
negociem de maneira justa com todos os
membros da comunidade de negócios.

Código de Ética da Barco

Relacionamentos com clientes
Estamos comprometidos em atender as necessidades dos nossos
clientes. Logo, você precisa se comportar de maneira ética nos
relacionamentos com o cliente. A Barco se esforça para fornecer
produtos e serviços de alta qualidade. Todos os envolvidos na
pesquisa, desenvolvimento, fabricação e implementação dos
nossos produtos e serviços têm uma responsabilidade de ver que
o planejamento, a montagem, o teste, a instalação e o reparo
atendem os padrões profissionais e científicos necessários. Desse
modo, a Empresa e o cliente são assegurados quanto ao nível de
qualidade pelo qual nos empenhamos.

Dilema ético
Descobri uma falha grave no software que
administra um dos nossos produtos. Eu
comuniquei o fato para o meu gerente, mas ele
me disse que não temos tempo para solucionar
o problema como um todo, uma vez que já
ultrapassamos o prazo de desenvolvimento. Em
vez disso, ele me aconselhou a criar um pacote
de correção rápida. Embora isso disfarce o
problema, ele não o resolve e eu sei que fará
com que o sistema entre em colapso durante o
ano. O que eu devo fazer?
Nossos clientes confiam na Barco para entregar
produtos de qualidade. Vender um produto com
uma falha da qual você esteja ciente põe em
risco o relacionamento com o nosso cliente.
Embora respeitar os prazos seja importante, isso
não pode ser uma desculpa para entregar um
software inferior ao mercado. Isso será mais
prejudicial à imagem da Empresa do que um
pequeno atraso na data de lançamento. Pacotes
de correção ou consertos temporários podem
ser apropriados, mas a decisão deve ser
investigada e decidida pelo departamento de
Qualidade e monitorada até a conclusão.

27

A Barco promove uma cultura de reconhecimento e construção
de relacionamento com os clientes. É importante, contudo, que
qualquer gesto nesse contexto seja percebido como um “sinal de
boa vontade” e não como uma “influência”. Você nunca deve
aprovar, autorizar, organizar ou oferecer pagamentos, presentes,
comissões, despesas de consultoria duvidosas ou outros favores
para qualquer cliente ou cliente em potencial a fim de obter
tratamento favorável em negociações, na concessão de
contratos ou qualquer outra transação. Cortesias habituais de
negócios são permitidas desde que elas:
• Sejam razoáveis e de um valor monetário que claramente será
interpretado pelos outros como um gesto de boa vontade,
• Não possam, mesmo remotamente, ser interpretadas como
um suborno, propina, recompensa ou estar em violação de
qualquer lei ou norma ética do local. O caráter implícito deve
representar claramente uma cortesia de negócios e deve
passar na análise de “bom senso”;
• Não possam ser interpretadas pelos outros como tendo a
capacidade de influenciar uma decisão em particular ou de
criar uma obrigação mútua;
• Não comprometam ou possam ser consideradas como
comprometendo a capacidade de uma pessoa de tomar uma
decisão de negócios objetiva e justa;
Políticas locais específicas sobre cortesias de negócios têm
sido elaboradas uma vez que as práticas e leis sobre esse
assunto tendem a variar de maneira significativa em
diferentes países/regiões. As políticas locais especificam em
detalhes quais cortesias são aceitáveis e podem, portanto, ser
concedidas em um determinado país ou região.
* Consulte a seção “Definições” no final deste documento
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Relacionamentos com fornecedores
Dilema ético
Meu colega de trabalho ofereceu um presente
promocional a um dos nossos clientes - de
maneira bastante suspeita, uma mulher jovem e
atraente. Pessoalmente eu acho que isso foi
inapropriado, porque o presente foi muito caro
comparado ao valor normal que gastamos ou ao
valor comercial do contato. O que eu devo fazer?
O Código afirma claramente que o valor
monetário de um presente deve ser razoável e
nunca deve ser entendido como qualquer coisa
além de um presente de negócios. O conceito
“valor razoável” está especificado nas políticas
locais. Caso o valor monetário dos presentes
exceda os valores indicativos determinados na
política local, isso deve, sem dúvidas, ser
comunicado. Mesmo se o valor for razoável, o
caso também deve ser comunicado se existirem
dúvidas sobre a intenção comercial do presente.

A Barco fundamenta seus relacionamentos com fornecedores no
mundo todo nos conceitos essenciais de honestidade, justiça,
respeito mútuo e não discriminação.
Estamos comprometidos em estabelecer relacionamentos e
parcerias duradouras com nossos fornecedores. Todos os
relacionamentos devem, portanto, ser abordados de maneira
igualitária no interesse de todas as partes envolvidas;
Cada associado deve organizar a concessão de um pedido em
nome da Empresa de modo que nenhum fornecedor receba uma
vantagem competitiva através da exclusão da concorrência, da
solicitação de especificações sob medida ou da limitação ou
distribuição de informações relevantes apenas a fornecedores
selecionados.
Por outro lado, a Barco espera que seus fornecedores apliquem
os mesmos padrões éticos. Todos os envolvidos em compras
devem selecionar fornecedores com base em fatores objetivos,
incluindo os valores definidos no Código.
Situações de conflitos de interesses como presentes em excesso,
propinas, etc. são uma área de risco importante durante a
negociação com fornecedores.

Código de Ética da Barco
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Relacionamentos com o governo e
funcionários do governo
Dilema ético
Eu recebi uma cesta de frutas cara de um
fornecedor como um presente de data
comemorativa. Embora eu não pudesse recusar,
me senti desconfortável com relação aos meus
colegas de trabalho. Gostaria de doá-la para
alguma fundação de caridade, mas receio que
ela apodreceria antes que eles pudessem fazer
qualquer coisa com a cesta. Posso simplesmente
levá-la para casa?
Na verdade, você deveria ter recusado em
primeiro lugar. Contudo, nem sempre isso é
possível e sua pergunta é o que você deveria
fazer depois de ter aceitado. Claramente
presentes aceitos são de propriedade da
Empresa e você deve usá-los no interesse da
Empresa. Devido ao carácter perecível das
frutas, é difícil usar a cesta para caridade,
competições organizadas pela Empresa etc.
Nesse caso, uma boa solução seria dividi-la com
todos no departamento.

Você está proibido de, direta ou indiretamente, oferecer,
prometer pagar ou autorizar o pagamento de dinheiro ou de
qualquer coisa de valor a um funcionário do governo para ganhar
ou manter negócios ou tratamento favorável. Ninguém deve tirar
vantagem injusta de funcionários do governo por meio de
manipulação, dissimulação, abuso de informações privilegiadas,
distorção de fatos relevantes ou qualquer outra negociação
injusta.
Os produtos da Barco são às vezes comprados por governos.
Portanto, exigimos o cumprimento estrito das leis e dos
regulamentos que regem a aquisição de bens e serviços por
entidades governamentais.

Dilema ético
Sou um representante de vendas trabalhando
principalmente com governos. Um país em rápido
desenvolvimento publicou uma licitação para um
grande contrato, que impulsionaria nossa presença
na área de maneira significativa.
Entretanto, eu sei que subornar funcionários públicos
é uma prática comum lá. Devo tentar entrar nesse
mercado e participar do círculo de subornos? Ou devo
simplesmente apresentar minha proposta, sabendo
que não tenho chance de ganhar?
Você nunca pode prometer pagar nenhum
funcionário público para ganhar ou manter negócios.
A Barco não faz subornos em nenhum caso.
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Relacionamentos com concorrentes
A Barco está comprometida com a concorrência livre, justa e
aberta entre empresas, e está igualmente comprometida em
competir de maneira ética e em conformidade com as leis que
promovem a concorrência no mercado.
Leis de concorrência

• Proíbem acordos ou entendimentos entre concorrentes que
enfraqueçam a concorrência;
• Regulam o comportamento de empresas que têm uma
posição dominante no mercado;
• Proíbem contratos de distribuição que limitem a concorrência
por meio de exclusividade e acordos de preços em
determinadas geografias;
• Exigem análise prévia e em alguns casos esclarecimento de
fusões, aquisições e outras determinadas transações, a fim de
impedir transações que reduziriam de maneira substancial a
concorrência.
A Barco concorrerá vigorosamente no mercado com base nos
méritos dos nossos produtos e serviços, nos preços que
cobramos e na lealdade que ganhamos dos clientes. Coletamos
informações competitivas através de canais públicos adequados
ou de outros canais lícitos, mas não usamos informações que
foram obtidas ilegalmente ou de maneira inadequada por
terceiros, inclusive por meio de declaração falsa, invasão de
propriedade ou privacidade ou coerção.
Esperamos que os associados da Barco ajam de acordo com os
princípios supramencionados.

Dilema ético
Em feiras de negócios, eu frequentemente
encontro vendedores de empresas concorrentes
e, às vezes, nós ficamos no mesmo hotel. Eu
mantenho uma relação amigável com eles e
periodicamente nós nos encontramos para
tomar uma bebida. Na conversa, surgiu a ideia informalmente - de dividir os territórios de
vendas a fim de limitar a concorrência.
Eu obviamente recusei, mas não sei se eles
falavam sério sobre o assunto. Devo comunicar
isso?
Embora informalmente, essa discussão pode
violar leis antitruste já que restringiria a
concorrência. Tente sempre se distanciar dessas
conversas. Além disso, entre em contato com o
Departamento Jurídico para verificar se sua
presença nesse evento pode ter comprometido
sua integridade e quais ações devem ser
realizadas para proteger você e a Empresa
contra riscos futuros.

Código de Ética da Barco
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Interações com
o público
A Barco está totalmente ciente das suas
responsabilidades e deveres com relação ao
público e com as comunidades nas quais opera.
Estamos comprometidos em agir como um fio
condutor nessas comunidades e em ser bons
cidadãos e vizinhos em todos os locais onde
conduzimos negócios.

Código de Ética da Barco
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Caridade, patrocínio e doações

Participação política

Melhorar a qualidade de vida nas nossas comunidades locais é
importante para nós e, portanto, apoiamos iniciativas educativas,
de saúde, sociais, culturais, cívicas e ambientais e encorajamos o
envolvimento do associado. Toda participação em atividades de
caridade, patrocínio e doações deve ser aprovada com
1
antecedência pelo Marketing Corporativo .

A Barco exerce a imparcialidade em relação a partidos políticos. Seus
recursos ou ativos não podem ser usados para fins de campanha
política de nenhum tipo. Nós respeitamos os direitos dos associados
de participar de atividades políticas pessoais que estejam em linha
com a lei local. Contudo, quando estiverem falando sobre questões
públicas, devem sempre evitar dar a impressão de que estão falando
ou agindo em representação da Barco.

Dilema ético
Meus colegas e eu estamos organizando um
evento de caridade no nosso próprio horário.
Contudo, estamos imprimindo os convites
usando os artigos de papelaria da Empresa. Eu
acredito que isso não tenha problema, porque é
um evento de caridade, organizado pelos
associados da Barco?
Usar os artigos de papelaria da Barco para
qualquer iniciativa pessoal é proibido. Embora
organizado pelos associados da Empresa, esse
evento não é patrocinado pela Barco.
Isso pode dar a impressão errada de que a Barco está
de alguma forma envolvida na organização. Também
criaria um precedente perigoso; qual a diferença de
um associado usando os equipamentos da Barco para
imprimir a newsletter do seu clube de futebol?
Entretanto, a Barco reconhece a importância de
eventos de caridade. O melhor a fazer é entrar em
contato com o Departamento de Marketing
Corporativo, que trata dos patrocínios e da caridade.

Comunicação com o público
A Barco se empenha para se comunicar com o público de
maneira precisa e consistente. Para ter certeza de que
cumprimos com a lei enquanto ainda estamos protegendo nossa
confidencialidade e nossos interesses, somente aqueles que são
treinados especificamente em áreas particulares e cujas
responsabilidades de trabalho incluem comunicação com o
público ou com a mídia devem representar a Barco. Se alguém
recebe uma pergunta, verbal ou por escrito, de um contato
externo sobre um assunto da empresa, deve encaminhar a
pergunta para o Marketing Corporativo ou, se a pergunta diz
respeito a questões financeiras ou relacionadas a investidores,
2
encaminhe para Relações com Investidores .
Qualquer pessoa fazendo referência de qualquer modo à Barco
ou ao seu relacionamento com a Barco ao participar em redes
sociais (por exemplo: Facebook, LinkedIn, blogs, etc.), deve levar
em consideração o Código de Conduta Digital. Em todos os
casos, você deve agir com transparência, honestidade e respeito
e aplicar a mesma discrição na sua comunicação online como a
que seria esperada de maneira geral em comunicações offline.

Código de Conduta Digital

1
2

Consulte o portal de Marketing Corporativo na BarcoZone
Consulte o portal de Relações com Investidores e Comunicação Corporativa na BarcoZone
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Publicidade e políticas promocionais

Dilema ético
Minha equipe está prestes a lançar um produto bastante
inovador, do qual estou muito orgulhoso.
O comunicado à imprensa sairá na semana que vem, mas
eu quero dar o furo jornalístico a um amigo próximo que
é um jornalista técnico. Eu sei que o produto receberá
mais exposição na revista dele se eu der a informação
antecipada, do que se ele tiver que esperar pelo
comunicado oficial. Como isso é claramente no melhor
interesse da Barco, não vejo por que seria um problema.
Dar essa informação seria uma má ideia.
As relações com a imprensa são de responsabilidade
exclusiva dos Departamentos de Marketing Corporativo e
Relações com Investidores e todas as informações devem
ser fornecidas por eles. Desse modo, a Barco pode
comunicar-se de maneira coordenada e concisa. Embora
não haja dúvidas de que suas intenções são boas, você
deve passar esse tipo de solicitação diretamente para o
Marketing Corporativo.

Os produtos da Barco precisam ter êxito com base na qualidade e
desempenho e na nossa reputação como uma empresa, e não
através de atividades promocionais ofensivas ou falsas. A
publicidade enganosa e a atividade promocional duvidosa não
podem nunca ser justificadas.

Código de Ética da Barco
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COMPLIANCE COM LEIS,
REGULAMENTOS, POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS
A Barco está comprometida em cumprir com todas
as leis e regulamentos aplicáveis que afetam
nossas atividades comerciais. Solicitamos que os
associados cumpram com todas as políticas e
procedimentos locais e corporativos da Barco.
Como muitas leis são complexas, sujeitas a mudanças
frequentes e variam por país, você deve obter o conselho do
Departamento Jurídico sempre que houver uma dúvida quanto
ao caráter lícito de qualquer ação ou ausência de ação.
Cada associado deve informar imediatamente ao seu Supervisor
e ao Departamento Jurídico assim que souber de qualquer
investigação ou auditoria da Empresa por uma autoridade
governamental. Faz parte da política da Empresa cooperar com
tais investigações ou auditorias e ao mesmo tempo preservar os
direitos da Empresa. Portanto, cada associado deve cooperar
com qualquer investigação ou auditoria governamental e
deverá fazer isso em conjunto com o Departamento Jurídico.
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RECURSOS DA EMPRESA
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Uso dos
ativos da empresa
A menos que seja especificado de modo
diferente em uma política da empresa,
todos os ativos alugados ou de propriedade
da Barco devem ser usados apenas para fins
profissionais. Nenhum ativo da empresa
pode ser acessado, usado ou modificado
sem a autorização apropriada.

Código de Ética da Barco

Os ativos da Barco devem ser adquiridos, usados e descartados
para o benefício da Empresa e dos seus acionistas e não para o
enriquecimento pessoal de associados. Nenhum ativo da
empresa pode ser usado para práticas ilícitas.
Os ativos da Barco conforme definidos para esta política incluem
propriedade física, equipamentos de fábrica, inventário, valores
mobiliários e dinheiro, equipamentos de escritório, carros da
empresa, hardware, software, etc. Roubo, dano intencional ou
destruição intencional dos ativos da empresa levarão à demissão
imediata do funcionário de acordo com a legislação local.
Softwares também são um ativo da empresa. Eles não podem ser
duplicados sem a aprovação por escrito do Departamento de TI.
Você só está autorizado a usar softwares licenciados. Softwares
instalados ilegalmente podem expor a Barco a multas graves.

Dilema ético
Eu copiei um software do meu computador do
escritório para o meu computador em casa.
Desse modo, eu posso trabalhar para a Barco
de casa.
Nunca copie um software do seu computador
do escritório sem a aprovação por escrito do
Departamento de TI. Vários softwares têm
licenças rigorosas e não podem ser duplicados
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sem um pagamento extra.
Os associados só deverão usar programas de software livre
(software de código aberto) se houver uma necessidade técnica
ou comercial legítima para isso e deverão respeitar
rigorosamente os termos de licença aplicável.
Os associados não podem instalar softwares que enfraqueçam a
segurança de TI, nem comprar softwares sem alinhamento com o
departamento de TI.

Dilema ético
Gostaria de usar meu notebook da empresa
para acessar relatórios e dados, mas não
quero que o site registre que estou
trabalhado para a Barco.
Por isso, instalo softwares para ocultar a
identidade de modo que eu não possa ser
rastreado. Isso é do interesse da Barco, certo?
Errado! Softwares para ocultar a identidade não
só ocultarão suas atividades para sites externos,
mas podem expor perigosamente seu UserID ou
notebook a usos mal-intencionados. Os ativos da
Barco nunca devem ser usados para fingir uma
identidade e conduzir atividades antiéticas ou
ilegais.
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Uso de e-mail, Internet
e redes sociais
As políticas sobre segurança da informação, Internet
e o uso de e-mail são estabelecidas pelo
Departamento de TI. Além disso, o Código de
Conduta Digital define normas de comportamento
para o uso de redes sociais pelos associados.

Faça o download do Código de Conduta Digital aqui

Código de Ética da Barco

A rede de TI, o e-mail e outras infraestruturas de computador da
Barco devem ser usadas essencialmente para fins profissionais,
no escritório e em casa (se aplicável). A rede de TI, o e-mail e
outras infraestruturas de computador da Barco nunca devem ser
usadas para acessar, enviar, receber ou fazer o download de
conteúdo que seja inapropriado.
A menos que seja proibido por lei, mensagens de e-mail nas
contas da Barco são consideradas propriedade da empresa e a
Empresa se reserva o direito de acessar e divulgar essas
informações se necessário. Informações específicas serão
fornecidas por país de acordo com a legislação e os
regulamentos trabalhistas locais.
Os associados sempre permanecem pessoalmente responsáveis
pelo conteúdo das informações que divulgam pela Internet, por
e-mail ou pelas redes sociais.

Dilema ético
Eu tenho um cargo administrativo na Barco,
então meu e-mail da empresa está sempre
aberto. Eu acho muito inconveniente ter mais de
um endereço de e-mail, então quando estou em
casa também uso meu endereço e notebook da
empresa para comunicação pessoal.
Periodicamente eu recebo e encaminho e-mails
que alguns podem achar que sejam
inapropriados, mas como estou fazendo isso
apenas de casa no meu tempo livre, isso não é
um problema, certo?
Errado! Usar o seu endereço @barco.com
automaticamente liga o conteúdo do e-mail à
Empresa. Mesmo que possa estar claro que os emails inapropriados foram enviados por
iniciativa pessoal, ainda assim foi feito usando os
ativos da empresa. Além disso, lembre-se que a
Empresa se reserva o direito de acessar e
divulgar todas as informações se considerado
necessário!
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Informações da
empresa
A Barco é a proprietária de todas as
informações, em qualquer formato, que sejam
criadas ou usadas em apoio às suas atividades.
Essas informações são um ativo valioso para a
Empresa e todos devem protegê-las da
divulgação não autorizada.

Código de Ética da Barco

Informações confidenciais
Informações confidenciais são informações pertencentes à Barco
que não estão sujeitas à divulgação pública.
Informações confidenciais incluem segredos comerciais, registros
de funcionários, planos e propostas de negócios, informações de
produção e capacidade, pedidos e resultados de vendas,
projeções e estratégias, listas de clientes, listas ou estratégias de
preço, dados de fornecedores, informações de P&D, dados
jurídicos, etc., indicados como “confidenciais” ou não.

Dilema ético

Você deve manter a confidencialidade das informações confiadas
a você pela Barco, seus clientes, fornecedores, subcontratados e
outros, exceto quando a divulgação for autorizada ou legalmente
solicitada. Essas informações só podem ser divulgadas a outros
associados que tenham a necessidade de conhecer a informação
para suas obrigações profissionais. Você deve envidar todos os
esforços razoáveis para proteger as informações confidenciais
que estejam em sua posse contra a divulgação inadvertida. É
proibido contornar qualquer uma das medidas de segurança
impostas pela Barco para proteger as informações confidenciais.

Eu tenho acesso a transações no sistema ERP
específicas ao meu trabalho. Um colega não
consegue realizar uma transação que eu
consigo.
O colega pede meu UserID e senha para ele
poder realizar a transação.
Ele deve obter a autorização para a transação
em breve, mas ainda não a recebeu. A entrega
do meu UserID e senha não deve ser um
problema já que o conheço muito bem.

Ao sair da Barco, você tem uma obrigação contínua de proteger
as informações confidenciais da Barco e de devolver todas as
informações, qualquer que seja seu formato, para a Barco. Você
pode ser responsabilizado por qualquer benefício obtido pelo
uso inadequado das informações confidenciais ou por qualquer
dano sofrido pela Barco como resultado da divulgação
inadequada dessas informações.

Errado! O userlD e a senha são concedidos
individualmente a um associado. As
autorizações são associadas ao userID. Ao
deixar outras pessoas usarem suas credenciais,
você está contornando a segurança de TI e está
proporcionando exposição potencial ao acesso
ilegítimo.
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Propriedade intelectual

Dilema ético
Eu ouvi acidentalmente uma conversa no
telefone de um colega de trabalho, que estava
divulgando nossos dados financeiros para um
dos amigos dele. Embora eu, pessoalmente, não
estivesse envolvido na conversa, e não deveria
ter ouvido isso, tenho algumas sérias
preocupações sobre a ética de divulgar
informações claramente confidenciais. O que eu
posso fazer?
Compartilhar informações confidenciais da
empresa com um terceiro é ilegal e antiético.
Evidentemente seu colega está violando o
Código. Comunique este incidente
imediatamente!

Propriedade intelectual é considerada como um tipo específico
de informação confidencial e compreende marcas registradas,
nomes de domínio, patentes, desenhos industriais, direitos
autorais, segredos comerciais, know-how, etc. É o resultado de
ideias, trabalho duro e inovação de muitos associados da Barco e
de investimentos importantes em planejamento, pesquisa e
desenvolvimento. A propriedade intelectual nos dá uma
vantagem competitiva expressiva no mercado.
Você está obrigado legalmente a proteger a propriedade
intelectual da Barco sempre. Todas as invenções, ideias e
descobertas feitas durante o curso do seu trabalho são de
propriedade da Barco e não podem ser usadas para benefício
pessoal. A Barco respeita os direitos de propriedade intelectual
válidos de terceiros e não reproduzirá ou usará esses direitos de
propriedade, exceto conforme permitido por um contrato de
licença aplicável ou por lei.

Dilema ético
No meu trabalho anterior, eu desenvolvi uma fonte
de energia inovadora para um produto específico.
Contudo, o desenvolvimento desse produto foi
interrompido e meu modelo nunca foi usado.
Atualmente, na Barco, estamos desenvolvendo
uma solução que poderia se beneficiar da mesma
tecnologia. Como o outro dispositivo nunca foi
lançado, eu posso simplesmente usar minha ideia
antiga, não posso? ...porque provavelmente eu sou
o único que lembra dela.
Essa é uma área um pouco nebulosa, já que o
seu empregador anterior reteve a propriedade
intelectual sobre a tecnologia.
Consequentemente, você precisa informar o
nosso Departamento Jurídico sobre essa questão
para que a medida adequada seja tomada.
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Informações privilegiadas
Os conselheiros, funcionários e seus parentes próximos de uma
empresa listada em bolsa de valores como a Barco estão sujeitos
a leis específicas sobre informações privilegiadas.
Informações privilegiadas são informações de uma natureza
precisa, que não foram divulgadas ao público, relacionadas direta
ou indiretamente à Barco ou às suas ações e que, se fossem
divulgadas ao público, provavelmente teriam um efeito
significativo no preço das ações. É proibido divulgar informações
privilegiadas, independentemente se elas se aplicam à Barco ou a
outra empresa listada em bolsa de valores. Se você receber
informações privilegiadas, você deve informar ao Diretor de
Compliance** e tomar as medidas apropriadas para manter sua
natureza confidencial.
Usar informações privilegiadas para efetuar negociações, ou
sugerir a negociação a outras pessoas, é antiético e uma violação
da lei. A Política de Prevenção ao Abuso de Mercado estabelece
as normas com relação a informações privilegiadas e negociações
com base em informações privilegiadas.
A política se aplica a associados em posições críticas como
administração divisional, regional ou corporativa. As pessoas
envolvidas em negociação com base em informações
privilegiadas, conduzindo a negociação pessoalmente ou
divulgando informações confidenciais para outros, podem estar
sujeitas a demissão imediata e processo jurídico. Devido à
complexidade das informações privilegiadas e da negociação
com base nelas e à severidade das penalidades envolvidas, você
deve buscar o aconselhamento do Diretor Jurídico sobre
questões relacionadas a esse assunto.

** Consulte as informações de contato no final deste documento

Dilema ético
Enquanto revisava o relatório anual - ainda não
publicado -, eu reparei que o faturamento da
Barco está bem mais alto do que o esperado.
Isso definitivamente levará a um aumento
substancial no preço da ação da Empresa. Agora
eu sei que é ilegal que eu compre ações ou
compartilhe essa informação com outros, mas
não há nenhum mal em aconselhar meu irmão a
comprar ações da Barco sem falar para ele o
motivo, ou há?
Aconselhar pessoas usando informações
confidenciais é o mesmo que você usar, por
conta própria, essas informações de maneira
indevida. É o mesmo que compartilhar
informações privilegiadas, ainda que você não
tenha de fato divulgado nada. Você pode se
expor a sanções penais, após ações disciplinares
pela Barco.
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REGISTROS E DIVULGAÇÕES
DA EMPRESA
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Registros da empresa
A Barco está comprometida em criar e manter
registros completos, precisos e confiáveis das
suas atividades comerciais.

Código de Ética da Barco

Registros da empresa são definidos como dados criados ou
recebidos por qualquer entidade da Barco no curso dos negócios
e que podem servir como evidência de uma transação ou de uma
situação. Os registros da empresa não são específicos de um
meio ou formato em particular. Exemplos de registros da
empresa são faturas, documentos de embarque, relatórios de
reuniões, resultados de teste de qualidade, livro razão contábil,
contratos, planos de negócios, etc.
A criação deliberada de registros falsos ou enganosos e a
manipulação de registros é estritamente proibida e levará a ação
disciplinar imediata.
Todos os registros, documentos e comunicações pertencentes
aos negócios da Barco devem ser redigidos de maneira
apropriada e precisa para refletir a consideração da Barco pelas
práticas comerciais éticas e adequadas.

Registros contábeis e financeiros
Os registros contábeis e financeiros da Barco precisam refletir de
forma precisa e justa as transações e a condição financeira da
Empresa em detalhes razoáveis e de acordo com os princípios,
práticas e procedimentos contábeis aprovados e geralmente
aceitos e os regulamentos governamentais aplicáveis. Esperamos
que todos demonstrem integridade financeira no processamento
de dados financeiros e contábeis.
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Atenção especial deve ser dada para:
• Aceleração ou diferimento inadequado de despesas ou
receitas: é obrigatório o processamento completo e oportuno
das transações;
• Reconhecimento de receita e pedido: pedidos e receitas só
podem ser reconhecidos se todas as condições forem
atendidas com relação às políticas da empresa;
• Documentação inadequada, enganosa, incompleta ou
fraudulenta: todos são responsáveis por processar e manter a
documentação financeira adequada e precisa.

Dilema ético
As vendas estavam baixas ano passado, mas nós
conseguimos despachar um grande número de
produtos em janeiro. Não seria uma escolha
inteligente alterar as datas de embarque para o
final de dezembro para aumentar os números
do ano passado? Afinal, quando o relatório
anual for divulgado, as mercadorias terão
chegado há tempos em seu destino.
A inserção de datas de embarque incorretas é
contra as normas de demonstrações financeiras
justas e, portanto, é inaceitável. Mesmo se você
achar que ninguém vai notar, isso é contra a lei.
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Registros contendo dados pessoais

Gestão de registros

Na sociedade atual, a proteção da privacidade individual é
importante. Os registros da empresa podem conter dados
pessoais, como um endereço, idade, gênero, registros médicos
ou mesmo um endereço IP usado por uma pessoa.

A falha em manter os registros em boa ordem pode resultar em
graves consequências. A Barco está comprometida em manter os
registros de maneira consistente, sistemática e confiável para
que eles possam ser recuperados prontamente quando solicitado
por motivos legais, regulatórios ou operacionais.

A Barco está sujeita às leis elaboradas em diversas jurisdições
para proteger e guardar dados pessoais. Você deve auxiliar na
garantia de conformidade com essas leis de privacidade através
da coleta, do processamento ou da transferência de dados
pessoais de funcionários, funcionários de clientes e fornecedores
ou de qualquer outra pessoa somente em conformidade com as
leis de privacidade de dados aplicáveis.
Isso implica que você só pode coletar dados pessoais para uma
finalidade legítima específica. Além disso, você não deve reter
dados pessoais desnecessários, usar dados pessoais para outras
finalidades diferentes daquela para a qual você coletou as
informações originalmente ou guardá-los por mais tempo do que
o necessário para o propósito útil dos dados.

Todas as entidades jurídicas do grupo Barco precisam ter
políticas relevantes para a conservação de registros da empresa,
que estejam fundamentadas em exigências regulatórias ou
diretrizes corporativas específicas. Você precisa cumprir com
essas políticas locais de conservação de registros.

Dilema ético
No meu departamento, é uma prática comum
registrar pagamentos de comida em viagens de
negócios como despesas de publicidade. O
valor registrado está correto, então na verdade
só a categoria está incorreta. Isso pode ser um
problema?
Diversas leis ditam que os registros devem ser
mantidos de maneira exata, com detalhes
razoáveis com relação à categoria. Garantir
apenas que o valor registrado esteja correto
viola, portanto, a lei e, consequentemente, o
Código.
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Divulgações da
empresa
A Barco é exigida por lei a informar
periodicamente ao público sobre seus
negócios e sua condição financeira.
Todos os associados participando da preparação ou
disseminação dessas divulgações, ou que conscientemente
fornecem informações que podem ser usadas na preparação
dessas divulgações, têm uma obrigação legal e ética de garantir
que o conteúdo das divulgações seja preciso, completo e
oportuno.
As divulgações da empresa são revisadas e aprovadas pelo
departamento de Relações com Investidores antes da
publicação.
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SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
ÉTICA E COMUNICAÇÃO
DE VIOLAÇÕES
Quando estiver em dúvida quanto ao caráter ético de uma
transação ou situação, você deve procurar orientação.
Se souber de uma violação do Código, você deve comunicála. O mesmo vale para qualquer suspeita de violação, para a
qual você tenha indícios plausíveis.
Uma violação do Código também pode constituir um crime
que, na maioria das jurisdições, deve ser comunicado às
autoridades.

PENSE

LEIA

FALE

AJA
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Portanto, não comunicar violações das quais esteja ciente ou
suspeitas de violações ou recusar buscar orientação em situações
de dúvida são violações graves deste Código e podem levar a
ações disciplinares de acordo com a legislação local e/ou as
normas do direito do trabalho. Observe que é extremamente
importante fornecer o máximo de detalhes possível ao
comunicar violações ou solicitar orientação.

Com quem falar
• Geral
Para buscar orientação ética ou comunicar uma violação, você
deve primeiramente entrar em contato com o seu Supervisor*,
parceiro de negócios de RH*, Gerente Jurídico e de Compliance*
ou outro membro da administração local com o qual você se
sinta confortável. Quando se sentir “apreensivo” para fazer essa
comunicação em âmbito local, você pode sempre entrar em
contato com qualquer membro do Comitê de Ética*.

Dilema ético
Durante uma viagem de negócios a Dubai, meu
chefe estava acompanhado pela sua mulher e
seus dois filhos. Embora eu saiba com certeza
que eles pagaram pelas suas passagens aéreas,
eu reparei meu chefe usando o cartão de crédito
da empresa para pagar pela comida e pela
hospedagem. Ele pediu que os atendentes
efetuassem os recibos para uma pessoa e
refeição em vez de quatro, o que eles fizeram.
Eu devo comunicar isso, mesmo que seja apenas
um caso limitado de fraude?
O ocorrido é um uso indevido dos recursos da
empresa e deve, portanto, ser comunicado
sempre. Tal comportamento não é tolerado.
Mesmo que você considere como um caso
pequeno, essa situação obviamente precisa de
uma investigação mais profunda.

* Consulte a seção “Definições” no final deste documento

Quando você sentir que a atenção ou resposta adequada não é
dada para um problema que você levantou, sempre entre em
contato com outra pessoa da lista acima ou mesmo com o CEO se
necessário.
• Ethics Point
Todas as pessoas para as quais uma comunicação ou pedido é
dirigido precisam notificar um membro do Comitê de Ética*.
Quaisquer pedidos de orientação ética e comunicações de
violações ou suspeitas de violações também podem ser
endereçados para o Comitê de Ética* através do Ethics Point
ethics@barco.com.

Código de Ética da Barco

Confidencialidade

Dilema ético

Todas as perguntas e comunicações serão tratadas
confidencialmente. Se uma comunicação ou pedido for
direcionado a você, você é responsável por manter em sigilo a
identidade de quem fez a comunicação ou o pedido em todas as
etapas do processo. Todas as comunicações de violação e
perguntas éticas serão tratadas confidencialmente

Existe uma vaga de emprego para um cargo de
gerência no meu departamento. Existem dois
candidatos: Arleen, uma moça trabalhadora e
discreta, e um homem menos competente, mas
que se destaca, chamado Marvin. Marvin
costuma contar piadas que beiram o sexismo.
Apesar de nunca ter incomodado ninguém, eu
poderia comunicar isso a fim de estabelecer a
promoção em favor de Arleen. Afinal, seria no
melhor interesse da Barco.

Anonimato
Em razão da garantia de total confidencialidade, é melhor não
enviar pedidos de orientação, violações ou suspeitas de violações
de forma anônima. Quando a informação é enviada de forma
anônima, é impossível entrar em contato com você para obter
mais informações. Isso pode atrasar de maneira significativa uma
possível investigação ou fazer com que uma investigação seja
encerrada caso não haja informações suficientes para continuar.
Se você deseja enviar algo anonimamente, faça isso através de
uma conta de e-mail particular anônima. Isso possibilita uma
interação anônima durante o processo seguindo a comunicação
ou o pedido inicial.

Proteção contra retaliação
A Barco não fará retaliações contra ninguém que, de boa-fé, nos
notifique sobre uma violação ou potencial violação deste Código,
nem toleraremos qualquer intimidação de qualquer um que
comunique tal violação. O abuso do sistema de comunicação
pode, contudo, resultar em ações disciplinares.

Acusar colegas de trabalho falsamente é uma
ofensa muito séria. Mesmo que você acredite
que evitaria mais danos, isso não pode ser
tolerado. Nesse caso, você deve limitar-se a
comunicar as coisas que uma pessoa realmente
fez e deixar os canais de seleção normal fazerem
seu trabalho.
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RESPOSTA
DA EMPRESA
Todos os pedidos de orientação ética levarão a
uma resposta imediata e detalhada, inclusive o
esclarecimento do ponto de vista da Empresa e
um potencial plano de ação. Para todas as
violações ou suspeitas de violações comunicadas,
uma avaliação será feita para saber quais
próximos passos são necessários. A Empresa
investigará no curso devido qualquer
comportamento comunicado que viole ou possa
violar o Código.

Código de Ética da Barco
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A Barco instituiu o Comitê de Ética* composto pelo Diretor
Jurídico, Diretor de RH e Gerente de Auditoria Interna. O Comitê
monitorará o acompanhamento adequado de qualquer pedido
de orientação ética e de todas as violações ou suspeitas de
violações comunicadas. Nesse sentido, observe que cada
membro do Comitê de Ética está autorizado a entrar em contato
diretamente com qualquer membro do Conselho de
Administração. Isso garante o acionamento, quando apropriado,
do nível mais alto da Empresa.
A Barco iniciará todas as ações corretivas adequadas conforme
considerado necessário e de acordo com a lei aplicável, que pode
incluir notificação das autoridades apropriadas.
Esperamos que todos cooperem integralmente com a
investigação de suspeitas de violações.
Se possível e apropriado, a pessoa que comunicou uma violação
potencial será informada sobre o progresso do processo de
acompanhamento.

Dilema ético
Ano passado, eu comuniquei o
comportamento sexista de um dos meus
colegas de trabalho. A reclamação foi tratada
confidencialmente, conforme solicitei. Porém,
ele não mudou seu comportamento. Eu preciso
comunicar isso de novo? Estou com medo de
que ele faça retaliações contra quem fez a
reclamação.
Se você considera as ações dele uma violação
deste Código, então isso deve ser sempre
comunicado. Lembre-se que você é a vítima e
será totalmente protegida pela Barco. Todavia,
como os seus esforços anteriores se mostraram
sem êxito, você pode tentar através de outro
canal de comunicação. Violar o Código é grave;
violá-lo duas vezes é totalmente inaceitável!
* Consulte a seção “Definições” no final deste documento
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AÇÕES
DISCIPLINARES
A falta de cumprimento das responsabilidades
estabelecidas por este Código pode resultar em
ações disciplinares, até e inclusive demissão do
funcionário. Todas as ações disciplinares serão
realizadas em conformidade com a lei local.
Ações disciplinares semelhantes também podem
ser impostas por condutas que sejam antiéticas
ou inadequadas, mesmo se a conduta não estiver
especificamente abrangida por este Código.
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VIOLAÇÕES
FORÇADAS
Solicitar ou forçar outros a violar o Código é
considerado equivalente a violar você mesmo o
Código.
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DEFINIÇÕES
Associado :

Gerente Jurídico e de Compliance :

Um associado é todo trabalhador, trabalhador temporário,
trainee, funcionário, membro da administração ou conselheiro
do Grupo Barco.

Pessoa definida para todos os locais de negócios, que é
responsável pela conformidade com relação à legislação local e
às políticas e aos procedimentos gerais e locais da Barco. O
Gerente Jurídico e de Compliance é definido para todos os
associados na funcionalidade “Who is Who” na BarcoZone.

Comitê de Ética :
Comitê composto pelo Diretor Jurídico, Diretor de RH e Gerente
de Auditoria Interna, encarregado do acompanhamento
adequado de qualquer pedido de orientação ética e de todas as
violações ou suspeitas de violações comunicadas.
Supervisor ou Supervisor direto :
Linha de comunicação sólida de um associado conforme definido
na funcionalidade “Who is Who” na BarcoZone.

Comunidade de negócios :
Para os fins deste Código, a comunidade de negócios da Barco
deverá ser definida como todas as pessoas ou entidades com as
quais a Barco tem relações de negócios no sentido mais amplo.
Isso inclui clientes, fornecedores, subcontratados, agentes,
distribuidores,
consultores,
especialistas da indústria,
concorrentes, comissários, governos, etc.
Cortesia de negócios :

Parceiro de Negócios de RH :
Responsável do RH de um associado conforme definido no
organograma do RH que pode ser encontrado no portal do RH na
BarcoZone.

Uma cortesia de negócios é definida como “um presente, brinde,
hospitalidade ou favor pelo qual o valor de mercado não é pago
pelo beneficiário”. Uma cortesia de negócios pode ser de forma
tangível ou intangível, como refeições, entretenimento,
recreação, transporte, descontos, itens promocionais, etc.

Comitê de Ética
ethics@barco.com

Departamento de Auditoria Interna
internal.audit@barco.com
Tel.: +32 (0)56 262 244

Diretor Jurídico / Diretor de Compliance
compliance.officer@barco.com
Tel.: +32 (0)56 262 245

RH Corporativo / Diretor de RH
chief.hr.officer@barco.com
Tel.: 32 (0)56 262 206
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