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Mensagem do diretor
executivo (CEO) e
presidente do Conselho
de Administração
(Chairman of the Board)
Prezados funcionários,
Fundado em 1857, o Barnes Group Inc. (“Barnes”) sempre acreditou que a integridade e a forma como tratamos
nossos funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, concorrentes e comunidades são importantes para a
longevidade e o sucesso de nossa Empresa. Nossos valores, bem como nosso Barnes Enterprise System (“BES”)
com seus princípios orientadores, formam a base de nossa cultura de negócios e servem como um mapa para nos
orientarmos nos mercados complexos e dinâmicos em que fazemos negócios. Nosso Código de Ética e Conduta
Empresariais (nosso “Código”) reforça esses valores e princípios e estabelece os comportamentos que esperamos
de todos os nossos funcionários, executivos e diretores na manutenção dos níveis mais elevados de integridade em
tudo o que fazemos.
Nosso Código se aplica a todos em nossa Empresa e nos une como Uma Equipe, Uma Empresa (One Team, One
Company). Ao estarmos “Unidos em um Propósito” e atuar de maneira compatível com nosso Código, podemos
manter a marca e a reputação da Barnes e continuar a desenvolver o crescimento e o sucesso de nossa Empresa.
Dediquem algum tempo para ler nosso Código e compreender sua orientação. Se tiverem dúvidas sobre
nosso Código ou a necessidade de compreender como isso se aplica ao trabalho que vocês fazem, busquem
aconselhamento de qualquer um dos recursos listados. Fiquem seguros de que nossa Empresa não retaliará
alguém por fazer perguntas ou expressar preocupações de boa-fé, então vocês podem se sentir confortáveis para
se manifestarem. Também esperamos que vocês expressem preocupações se observarem qualquer um de seus
colegas não cumprindo com nosso Código.
Obrigado por defender nosso compromisso com a integridade na Barnes e por sua dedicação contínua para nossa
Empresa.
Atenciosamente,

Patrick Dempsey
Presidente (President) e
Diretor Executivo (CEO)
4

Thomas O. Barnes
Presidente do Conselho de Administração
(Chairman of the Board)

Nossa visão
Ser um fornecedor global de produtos projetados e soluções inovadoras, gerando valor superior para nossos
clientes e partes interessadas por meio de funcionários entusiasmados e motivados.

Nossos valores
Integridade – manter os mais elevados padrões éticos, honrar compromissos e ser abertos e honestos em tudo o
que fazemos.
Capacitação – reconhecer que os funcionários são a fonte do nosso sucesso e dar-lhes condições para que possam
influir de forma positiva e assumir a responsabilidade pelos próprios comportamentos e resultados para as
comunidades em que operamos, clientes e acionistas.
Inteligência emocional – identificar emoções e estilos de aprendizado, nossos e dos outros; motivar os outros
e a nós mesmos a obter resultados e, ao mesmo tempo, administrar as nossas relações com entendimento e
ponderação.
Colaboração – formar equipes inclusivas que aproveitem a experiência e a habilidade coletivas para que encontrem
soluções diferenciadas para os nossos clientes.
Competitividade – buscar, de forma incansável, uma superioridade sustentável no mercado para os nossos
produtos e serviços.
Melhoria contínua – criar uma cultura que aceite a mudança e a inovação, aprimore processos, elimine o supérfluo
e seja formada sobre um inabalável compromisso com a qualidade.
Equidade no local de trabalho – oferecer oportunidade, dignidade e respeito aos nossos funcionários em um
ambiente seguro e mutuamente gratificante.
Globalização – aceitar a expansão dos nossos negócios em todo o mundo como uma oportunidade e valorizar
a diversidade e a inclusão ao mesmo tempo em que trabalhamos de modo transparente através de fronteiras.
Estabelecemos parcerias com funcionários, fornecedores e clientes de diferentes culturas, respeitando e
contribuindo nas comunidades e nos ambientes nos quais operamos.

Dez princípios orientadores do BES
1.
2.
3.
4.
5.

Respeitar Todas as Pessoas
Liderar com Humildade
Estar Unidos em um Propósito
Pensar e Agir Sistematicamente
Focar no Processo

6.
7.
8.
9.
10.

Acolher o Pensamento Científico
Valor de Fluxo e Atração
Garantir a Qualidade na Fonte
Esforçar-se por Excelência
Criar Valor para a Parte Interessada
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Introdução ao nosso Código
Usando nosso Código
O Barnes Group Inc. (“Barnes”) tem o compromisso de obedecer a padrões éticos elevados e fazer negócios
legalmente em todo o mundo. O Código de Ética e Conduta Empresariais (nosso “Código”) da Barnes descreve
como podemos demonstrar nosso compromisso com tais padrões éticos elevados e agir com integridade.
Embora nosso Código não pretenda abordar todas as situações e responder a todas as dúvidas, fornece princípios
orientadores, instrução prática e recursos úteis para ajudar cada um de nós a tomar decisões éticas e em
cumprimento à lei. Como usados em nosso Código, os termos “Barnes” e a “Empresa” se referem à Barnes e todas
as suas subsidiárias e divisões em todo o mundo.
Em nosso Código, os termos “nós” ou “nosso(a)” são usados para descrever funcionários, executivos e diretores de
nossa Empresa.

Quem deve obedecer ao nosso Código
Nosso Código se aplica a todos os funcionários, executivos e diretores da Empresa. Também esperamos que todos
os nossos parceiros de negócios, fornecedores e representantes mantenham padrões igualmente elevados.

Nossa responsabilidade compartilhada
A Empresa possui uma reputação excelente que foi conquistada durante um
longo período de tempo. Para proteger essa reputação, todos nós temos uma
responsabilidade pessoal de:
•

Obedecer ao Código e às outras políticas, procedimentos e diretrizes da
Empresa
Concluir treinamento atribuído em tempo hábil
Fazer perguntas se tivermos dúvidas ou preocupações
Comunicar, de boa-fé, possível comportamento ilegal ou antiético ou
violações de nosso Código ou políticas relacionadas à Empresa
Não retaliar qualquer pessoa por expressar dúvidas ou preocupações de
boa-fé
Cooperar plenamente e ser verdadeiro em qualquer auditoria, inquérito ou
investigação

•
•
•
•
•
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Responsabilidades adicionais para gerentes
e supervisores
Se você for um gerente ou supervisor, tem uma responsabilidade especial de liderar com integridade e ser um
defensor de nosso Código. Também deve tomar medidas para influenciar positivamente seus funcionários e
criar um ambiente em que os funcionários se sintam à vontade para expressar dúvidas ou preocupações sem
medo de represália ou retaliação. Além disso, você tem as seguintes responsabilidades:
•
•
•
•
•
•

Conceder aos funcionários o tempo para concluir o treinamento necessário
Tomar medidas profissionais e oportunas com respeito a dúvidas ou preocupações expressas de boa-fé
Não comprometer a segurança ou a conformidade para obter resultados de negócios
Não criar regras ou políticas que sejam menos restritivas que nosso Código
Ser um exemplo positivo agindo de acordo com nosso Código
Reconhecer e recompensar o comportamento que exemplifique o compromisso com nosso Código
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Conformidade com a lei
Embora o Código aborde alguns dos desafios comuns que empresas multinacionais como a nossa enfrentam, não
pode abordar todas as situações que possam surgir em nosso local de trabalho. Nossa Empresa deve cumprir com
as leis dos Estados Unidos da América (“EUA”) e as leis locais nos países em que fazemos negócios. Pode haver
situações em que uma lei local suplemente ou entre em conflito com a lei dos EUA ou com nosso Código. Nestas
situações, obedeça ao requisito mais rigoroso. Se a lei local for mais rigorosa que nosso Código, cumpra com a lei
local. Se a lei local for menos rigorosa, cumpra com nosso Código.
Também pode haver situações em que um costume ou prática local complementa ou entra em conflito com nosso
Código. Nestes casos, cumpra com nosso Código. Além disso, sua divisão ou região pode ter políticas ou práticas
que complementam ou entram em conflito com nosso Código ou lei local. Nesses casos, obedeça à política ou
prática mais rigorosa. Se você tiver dúvidas sobre a legalidade ou a adequação de uma ação proposta, busque
aconselhamento dos recursos listados na página seguinte.

P: Como encontro as políticas citadas em nosso Código?
R: As políticas corporativas são publicadas na BarnesNet em https://barnesgroup.sharepoint.com/company-

resources/corporate-policies sob o cabeçalho “Corporate Policies” (Políticas Corporativas). Se você não tiver acesso às
Políticas Corporativas na BarnesNet, peça uma cópia da política citada ao seu gerente, supervisor ou representante
de Recursos Humanos.
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Buscando aconselhamento
Pode haver momentos em que você precisa de ajuda adicional para responder a perguntas e tomar decisões.
Quando tiver dúvidas, PERGUNTE ANTES DE AGIR. Você tem vários recursos disponíveis quando buscar aconselhamento ou expressar preocupações, incluindo:
•
•
•
•
•
•

Qualquer gerente ou supervisor
Seu representante de Recursos Humanos
O diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer)
O Departamento Jurídico (General Counsel)
Um advogado no setor de Serviços Jurídicos
O serviço Alertline de Conformidade da Empresa
(Company Compliance Alertline)

Expressando preocupações
Todos nós temos a responsabilidade de relatar suspeitas ou violações
potenciais de nosso Código, das políticas da Empresa ou de qualquer lei.
Você pode fazer isso sem ninguém saber quem você é através do serviço
Alertline da Empresa. Se você testemunhar, cometer ou ficar sabendo de
uma violação potencial, deve imediatamente, e sem investigar, relatar isso
a, pelo menos, um dos recursos listados acima.
O serviço Alertline de Conformidade da Empresa está disponível 24
horas por dia, 7 dias por semana. O serviço é atendido por um provedor
terceirizado independente e atende em todos os idiomas que nossos
funcionários falam. Nossa Empresa tomará todas as medidas apropriadas
para preservar a confidencialidade e a identidade de qualquer um que
apresente uma denúncia ou expresse uma preocupação de boa-fé. Os
detalhes de contato para o Alertline estão listados abaixo:
•
•
•

Por telefone:
EUA: 1-800-300-1560; Internacional: +001-800-300-1560
Pela Internet:
https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroup.jsp
Por correspondência normal:
Barnes Group Corporate Compliance Hotline
P.O. Box PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place, Ste. 300
Charlotte, NC, EUA 28277-2712

DICA PRÁTICA
Uma boa estratégia a seguir
ao tentar tomar a decisão
correta é fazer as seguintes
perguntas a si mesmo:
1. Estou obedecendo à lei,
política ou prática aplicável
mais rigorosa?
2. Estou agindo no melhor
interesse de nossa Empresa e
nossos acionistas?
3. Há alguém em nossa
Empresa que pode me ajudar
com minha decisão?
4. Ficaria tranquilo se meus
colegas, família, amigos ou o
público soubessem que tomei
essa decisão?
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Sem retaliação
É importante que todos nós nos sintamos à vontade para expressar dúvidas e preocupações. Nossa Empresa
trata com seriedade todas as dúvidas e preocupações e tem uma política de não retaliação. Nossa Empresa não
tolerará qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa por expressar uma dúvida ou preocupação de boa-fé.
“Boa-fé” significa o relato que é honesto, sincero e completo de acordo com o melhor conhecimento da pessoa.
Por outro lado, é uma violação de nosso Código fazer uma acusação falsa conscientemente.

P:
R:

Posso fazer um relato anonimamente?

Sim, você pode através do Alertline de Conformidade da Empresa. Entretanto, isso pode tornar a investigação de
suas preocupações mais difícil se não pudermos entrar em contato com você quanto a informações adicionais que possam
ser necessárias durante a investigação. Fornecer seu nome e as informações de contato também nos permite manter você
informado sobre o status de uma investigação. Lembre-se: nossa Empresa tomará todas as medidas apropriadas durante
o processo de investigação para preservar a confidencialidade e o anonimato de alguém que expresse uma dúvida ou
preocupação de boa-fé.

Atuando no melhor interesse de nossa Empresa
Reconhecendo e evitando conflitos de interesses
Um conflito de interesses real ou potencial surge quando um interesse pessoal ou familiar interfere, ou parece interferir,
nos interesses de nossa Empresa. Precisamos evitar os conflitos de interesses porque muitas vezes eles dificultam
executar nossos serviços de forma objetiva e tomar decisões de negócios sensatas. Se acreditar que um conflito de
interesses real ou potencial existe, você tem a responsabilidade de divulgá-lo imediatamente a um dos recursos.
É impossível descrever todas as situações que poderiam se qualificar como um
conflito de interesses real ou potencial, mas algumas são destacadas abaixo:

Relacionamentos no local de trabalho
Relacionamentos pessoais próximos com outros no local de trabalho podem levar à
aparência de favoritismo ou de impropriedade, especialmente se um colega estiver
em uma posição de controle, influenciar ou afetar o emprego do outro. Como tal, não devemos ficar em uma
posição para, direta ou indiretamente, influenciar ou afetar o emprego de um familiar ou de alguém com quem
temos um relacionamento romântico.
Para as finalidades de nosso Código, os familiares incluem um cônjuge, companheiro, pai/mãe, filho/filha, irmão/
irmã, parente do cônjuge ou companheiro, tio/tia, sobrinho/sobrinha, avô/avó ou neto/neta. Um companheiro
inclui um relacionamento amoroso regular e/ou compartilhar a mesma casa.
Ser franco e transparente sobre nossos relacionamentos nos ajuda a evitar conflitos de interesses, reais ou
aparentes. Como tal, você deve divulgar seu relacionamento no local de trabalho para seu representante de
Recursos Humanos que, em conjunto com o diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer), tratará do
conflito de interesses potencial. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Contratação de Parentes e
Relacionamentos Pessoais entre Colegas de Trabalho (Employment of Relatives and Personal Relationships Among
Co-workers Policy).
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Relacionamentos de negócios
Você não deve ter qualquer interesse ou ter um relacionamento de negócios independente com qualquer
fornecedor, intermediário, agente, consultor, cliente ou concorrente de nossa Empresa ou com uma pessoa em
posição de influenciar as ações de qualquer um desses terceiros. Seu interesse ou relacionamento pode influenciar
sua tomada de decisões e deve ser divulgado e aprovado antecipadamente pelo diretor de Conformidade Global
(Global Compliance Officer).

P:

Cindy, gerente de compras, teve um problema com um fornecedor da Empresa. Ela precisa substituir o fornecedor
imediatamente, de modo que um projeto não atrase. A empresa do irmão dela presta serviços semelhantes a uma taxa mais
baixa. Cindy pode contratar a empresa do irmão para assumir o serviço?

R:

Não, Cindy não pode contratar a empresa do irmão. Se ela quiser recomendar a empresa dele, ela pode, mas deve
divulgar o relacionamento para o gerente ou supervisor dela e retirar-se do processo de seleção de fornecedores. Lembre-se,
devemos evitar a aparência de favoritismo e sempre seguir nosso processo de aquisições padrão.
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Emprego externo
Você não pode ser contratado por ou fornecer serviços para uma empresa que concorre ou fornece mercadorias
ou serviços para nossa Empresa. Você deve divulgar todos os outros empregos externos para a análise e
aprovação do diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer) e um representante de Recursos
Humanos antes de iniciar tal emprego. A aprovação não será concedida se o segundo emprego: (i) colocar você
em uma posição de aparentemente representar a Empresa, quando você não representar; ou (ii) interferir em
seu emprego na Empresa.
Você não precisa divulgar passatempos ou atividades das quais participa como voluntário, a menos que tiver
dúvidas ou preocupações sobre se essas atividades são compatíveis com nosso Código.

P: Bill, um funcionário da Barnes, realiza festas com seus amigos e família em sua casa uma vez por mês em que ele
apresenta produtos de cozinha, como utensílios, aparelhos e recipientes de armazenamento de alimentos para compra.
Bill deve divulgar esta atividade para a Empresa?

R: Não, Bill não precisa divulgar esta atividade para a Empresa. Embora Bill possa receber um benefício monetário
pela realização, as festas de Bill para venda de produtos de cozinha com amigos e família fora do horário na Empresa
não são o tipo de atividades de “emprego” que causariam um conflito potencial com a emprego de Bill na Barnes. Bill
deveria divulgar suas atividades de vendas de produtos de cozinha se elas se tornarem tão demoradas e importantes
para as finanças dele de forma que representassem um conflito potencial com suas obrigações laborais na Barnes.

Interesses financeiros
Você e seus familiares não podem ter um interesse financeiro relevante em uma Empresa em que tal interesse
financeiro relevante possa influenciar seu julgamento sobre questões da Empresa. Empresas específicas em
destaque incluem fornecedores, prestadores de serviço, agentes, consultores, clientes ou concorrentes. Qualquer
interesse financeiro importante deve ser divulgado e aprovado antecipadamente pelo diretor de Conformidade
Global (Global Compliance Officer). Exemplos de interesse financeiro importante incluem:
•
•
•

Possuir mais de 1% das ações negociadas em bolsa da empresa
Investir nessa empresa de forma diferente de ações negociadas em bolsa
Possuir qualquer quantidade de ações de uma empresa com a qual você interage diretamente enquanto
realiza suas tarefas profissionais para a Barnes
Você também deverá obter a aprovação de seu gerente, supervisor e do diretor de Conformidade Global (Global
Compliance Officer) ao aceitar um cargo na diretoria de uma entidade sem fins lucrativos, quando a Empresa
puder ter um relacionamento de negócios com a entidade ou houver uma expectativa de apoio financeiro ou de
outro tipo por parte da Empresa.
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Protegendo a propriedade e as informações da
Empresa
Propriedade física da Empresa
Para executar nossos serviços, precisamos acessar recursos apropriados, incluindo equipamentos, instalações, veículos,
suprimentos e mercadorias da Empresa. Esses recursos podem ser usados apenas para atividades autorizadas da
Empresa. Todos nós temos o dever de proteger esses ativos contra perda, dano, roubo, uso indevido e desperdício.
Propriedade Intelectual da Empresa
Também temos a responsabilidade de identificar, gerenciar e proteger a propriedade intelectual da Empresa. A
propriedade intelectual inclui patentes, marcas comerciais, direitos autorais, segredos comerciais, invenções, processos e
experiência técnica de fabricação. Toda propriedade intelectual criada ao trabalhar para a Empresa pertence à Empresa e
não deve ser usada para obter ganho pessoal. Além disso, nossa Empresa respeita os direitos de propriedade intelectual
de outros, incluindo nossos concorrentes, e não infringirá conscientemente esses direitos.
Informações Confidenciais da Empresa

Informações confidenciais são informações privadas que proporcionam à nossa Empresa uma vantagem comercial
competitiva e poderiam prejudicar a nossa Empresa se divulgadas fora da Empresa. Exemplos de informações
confidenciais incluem dados financeiros privados, dados técnicos, software exclusivo e informações privadas sobre
clientes e fornecedores. As informações confidenciais também incluem informações obtidas de terceiros que nossa
Empresa é obrigada a manter confidenciais. Informações confidenciais são confiadas a nós e sempre devemos
proteger essas informações sigilosas.
Se você perder um equipamento, documento ou qualquer outro item da Empresa contendo informações
confidenciais (por exemplo, um laptop, telefone celular ou pendrive da Empresa), deve comunicar a perda
imediatamente a um representante de segurança da Empresa ou seu gerente ou supervisor.
A Barnes mantém várias políticas a respeito de como proteger propriedade intelectual e informações confidenciais.
Para obter mais informações, consulte nossa Política de Patentes, Direitos Autorais e Confidencialidade (Patents,
Copyright, and Confidentiality Policy).

DICA PRÁTICA
Para ajudar a proteger nossas
informações confidenciais:
• NÃO divulgue informações confidenciais a menos que seja autorizado a fazer isso.
• NÃO busque ou aceite informações confidenciais de um concorrente de maneira ilegal ou antiética.
• NÃO divulgue informações confidenciais de ou sobre um antigo empregador.
• NÃO armazene informações confidenciais em dispositivos portáteis, como pendrives, a menos que os dispositivos
sejam protegidos por senha.
Lembre-se de que as mensagens eletrônicas (como e-mails, mensagens instantâneas e mensagens de texto) são registros
permanentes de suas comunicações. Por esse motivo, tome cuidado especial ao enviar mensagens eletrônicas interna e
externamente.
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Evitar o uso de informações privilegiadas
No decorrer das atividades de nosso emprego, podemos tomar conhecimento de informações importantes sobre
nossa Empresa ou outras empresas antes das informações serem compartilhadas com o público geral. Essas
informações são conhecidas como informações relevantes privadas.
As informações relevantes privadas têm várias formas. Geralmente, são informações que um investidor regular
consideraria importante ao tomar uma decisão de investimentos, como compra ou venda de ações. Outros
exemplos de informações relevantes privadas podem incluir:
•
•
•
•
•

Lucros e previsões de lucros não divulgados
Notícias de fusões ou aquisições
Mudanças na alta administração
Novos produtos ou desenvolvimentos significativos
Outros eventos significativos que, razoavelmente, poderiam afetar o preço das ações de uma empresa.

Não podemos divulgar ou usar as informações substanciais não públicas que possuímos para benefício próprio. Os
diretores, executivos e funcionários (e seus familiares) da Barnes não devem comprar, vender ou, de outra forma,
negociar títulos em uma empresa enquanto tiverem conhecimento de informações relevantes privadas sobre tal
empresa ou “dar a dica” de informações relevantes privadas para outra pessoa que, subsequentemente, usa essas
informações para seu benefício pessoal. Para obter mais informações sobre a legislação de valores mobiliários
e informações privilegiadas, consulte nossa Política de Conformidade com a Legislação de Valores Mobiliários
(Securities Law Compliance Policy).

Mídias sociais e rede de contatos
Há um aumento da participação global em mídias sociais on-line e sites de redes de contatos. As mídias sociais
mudaram a forma como muitos de nós compartilham as informações e embora essa comunicação e colaboração
crie novas oportunidades, também traz responsabilidades e riscos adicionais.
Sites de “mídia social” incluem sites de redes de contatos sociais (como Facebook, Twitter e LinkedIn), blogues,
sites de compartilhamento de fotos e vídeos, fóruns, salas de bate-papo, entre muitos outros. Se sua posição em
nossa Empresa exigir que você publique nesses sites, você só poderá publicar informações que cumpram com
nosso Código e com as políticas da Empresa, como a Política de Comunicações Corporativas e Divulgação Honesta
(Corporate Communications and Fair Disclosure Policy) e a Política de Patentes, Direito Autoral e Confidencialidade
(Patents, Copyright, and Confidentiality Policy).

Falando a uma só voz
A forma como nos comunicamos com o público é muito importante e devemos ser honestos, precisos e
coerentes. A comunicação pública de informações da Empresa é de responsabilidade da alta administração e
seus representantes. Todos nós temos a responsabilidade de garantir que as informações privadas não sejam
compartilhadas com a mídia de notícias ou em qualquer outro fórum ou ambiente que poderia resultar em
disseminação pública. Você não deve falar publicamente sobre a Empresa se não estiver autorizado e treinado a
fazer isso, já que isso poderia resultar em prejuízo à nossa marca ou reputação. As solicitações de informações da
mídia ou do público devem ser encaminhadas para o departamento de Comunicações Corporativas. As consultas
dos investidores ou analistas de valores mobiliários devem ser encaminhadas ao departamento de Relações com
Investidores. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Comunicações Corporativas e Divulgação
Honesta (Corporate Communications and Fair Disclosure Policy).
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Uso adequado dos ativos da Empresa
Também devemos usar computadores, telefones e sistemas de informações da Empresa de maneira legal,
apropriada e produtiva. Nosso uso pessoal deve ser razoável, não interferir em nossa capacidade de fazer nossas
tarefas e não violar as políticas da Empresa ou a lei. Não devemos usar os computadores, telefones ou informações
de nossa Empresa para enviar ou exibir material ou imagens que possam ser consideradas pelos outros como
impróprias, ilegais, sexualmente explícitas ou ofensivas de outro modo. Isso inclui circunstâncias quando o
destinatário não estiver ou não parecer estar ofendido. Você deve devolver propriedade ou equipamentos da
Empresa que esteja de posse no fim de seu contrato de trabalho.
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Nosso compromisso com nossos funcionários
Equidade e respeito no local de trabalho
Todos nós desempenhamos um papel importante na criação de um ambiente de trabalho positivo que promova
a equidade e o respeito pelos outros. Nossa Empresa valoriza nossos funcionários apaixonados e energizados
que trabalham com afinco todos os dias para fornecer valor superior para nossos clientes, acionistas e parceiros
de negócios. Nossas origens, talentos e perspectivas diversificadas nos permitem compreender as necessidades
de nossos clientes e parceiros de negócios em todo o mundo e a inovar para atender a essas necessidades. Ao
trabalharmos juntos como Uma Equipe, Uma Empresa (One Team, One Company), garantimos que nosso local de
trabalho seja inclusivo e produtivo.
Nossa Empresa se dedica a proporcionar um ambiente de trabalho que seja livre de todas as formas de
discriminação ilegal. A Empresa cumpre com todas as leis trabalhistas aplicáveis nos países em que fazemos
negócios, reconhecendo que essas leis podem variar de país para país. Além disso, nossa Empresa é um
empregador que oferece oportunidades iguais para todos e toma as decisões relacionadas à contratação com
base nas qualificações relacionadas ao cargo e com respeito às características que possam ser protegidas pela lei
aplicável, como:
• Idade
• Cor
• Deficiência física ou mental
• Sexo
• Nacionalidade ou origem geográfica
• Etnia
• Religião
• Estado civil
• Orientação sexual
• Status de ex-combatente
• Cidadania
Nossa Empresa protege contra a discriminação ilegal em todas as fases da contratação, incluindo recrutamento,
entrevista, admissão, promoção, rebaixamento de posto, transferência, demissão ou rescisão de contrato,
remuneração, oportunidades educacionais e seleção para treinamento.
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Privacidade no local de trabalho
Todos nós temos a responsabilidade de proteger a privacidade, confidencialidade e segurança das informações
pessoalmente identificáveis e outros dados privados de nossos funcionários. Muitos países têm seus requisitos
legais próprios que governam o uso dessas informações. Por exemplo, alguns países limitam a transferência de
informações pessoalmente identificáveis para países que têm regras diferentes regulamentando a proteção dessas
informações.
Exemplos de informações pessoalmente identificáveis incluem nome, endereço físico, e-mail, número de
identificação do funcionário, número de identificação do governo ou qualquer combinação de informações que
possam identificar uma pessoa específica.
Nossa Empresa cumpre com todas as leis de privacidade e de proteção de dados
aplicáveis nos países em que fazemos negócios. Coletaremos, acessaremos,
usaremos ou divulgaremos dados pessoais apenas para as finalidades comerciais
apropriadas. Não devemos compartilhar informações pessoais com quem quer
que seja, dentro ou fora da Empresa, que não tenha uma necessidade de negócios
legítima para conhecer estas informações. Além disso, devemos tomar medidas para
proteger estes dados contra o acesso não autorizado.
Para obter mais informações, consulte nossa Política de Privacidade dos Dados
Pessoais dos Funcionários na União Europeia (Privacy of Personal Data of Employees
in the European Union Policy) e várias outras políticas relacionadas à contratação,
como a Política de Avaliação de Desempenho (Performance Review Policy) e a Política de Verificação de Antecedentes
antes da Contratação (Pre-Employment Background Check Policy).

Assédio e bullying
Todos os funcionários da Empresa devem poder realizar seus serviços em um ambiente seguro e respeitoso sem medo
de assédio ou bullying. Além de ser potencialmente ilegal, o assédio e o bullying são extremamente desrespeitosos e
contrários aos valores e princípios orientadores da Empresa. Nossa Empresa não tolerará qualquer forma de assédio
ou bullying no local de trabalho, incluindo assédio ou bullying por escrito, verbal, físico ou visual. Assédio sexual e
racial, de qualquer forma, incluindo linguagem e conduta depreciativas, também está estritamente proibido.
Exemplos de assédio ou bullying incluem:
•

•
•
•
•
•
•
•

Piadas impróprias ou ofensivas, ações ou comentários com base na etnia, cor, gênero, orientação sexual,
nacionalidade, idade, religião, deficiência, estado civil ou familiar, status de ex-combatente ou outras
características pessoais
Contato físico inadequado, incluindo toque não desejado
Ações ameaçadoras, intimidantes ou hostis
Xingamento de uma maneira ou em uma circunstância que os outros possam considerar reprovável
Chamar as pessoas por nomes que elas ou outros possam considerar reprováveis
Flertes, avanços ou propostas sexuais não desejadas
Uso de palavras sexualmente explícitas, sugestivas ou degradantes
Exibições públicas no local de trabalho de objetos ou imagens sexualmente sugestivas que os outros possam
considerar ofensivos

Assédio e bullying devem sempre ser evitados, incluindo quando os outros não estiverem ou não parecerem estar
ofendidos. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Local de Trabalho Livre de Assédio (Harassment
Free Workplace Policy).
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Segurança no local de trabalho
Nossa Empresa tem o compromisso de promover e manter um local de trabalho seguro. Como resultado, todos
os aspectos de nossas operações devem ser conduzidos em conformidade com as leis, regulamentos aplicáveis e
as políticas da Empresa que dizem respeito à segurança no local de trabalho. Nossa meta é prevenir ferimentos.
Nunca devemos comprometer a segurança e a conformidade para aumentar a produtividade ou obter resultados
de negócios. Todos os funcionários devem conhecer, compreender e cumprir com as leis e regulamentos de
segurança que se aplicam às áreas de responsabilidade deles. Obedecer a esses requisitos ajuda a proteger não
apenas sua própria segurança, mas também a segurança de outros. Caso você experimente ou testemunhe uma
condição insegura ou um ferimento ou doença relacionada ao serviço, deve comunicar o fato imediatamente ao seu
gerente, supervisor ou gerente local de conformidade de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (“SSMA”). Também
incentivamos que os funcionários comuniquem acidentes iminentes e proponham sugestões ou formas pelas quais
podemos melhorar nossos programas de saúde e segurança. Para obter mais informações, consulte nossa Política de
Conformidade de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Health, Safety and Environmental Compliance Policy).
Além disso, temos a responsabilidade de garantir que nossas instalações estejam seguras sempre. Isso significa
que apenas pessoas autorizadas acessam nossas instalações. Se você acreditar que alguém está tentando acessar
impropriamente uma instalação da Empresa, entre em contato com um representante de segurança da Empresa,
seu gerente ou supervisor ou, no caso de atividade ilegal suspeita, as autoridades locais de aplicação da lei.

DICA PRÁTICA
Para ajudar a garantir um local
de trabalho seguro:
•

TOME precauções de segurança apropriadas, incluindo vestir e usar equipamento de proteção individual nas áreas
designadas e cintos de segurança ao dirigir ou andar em um veículo enquanto estiver a serviço da Empresa.

•

EVITE dirigir distraído limitando o uso de telefone e sempre usando um dispositivo de mãos livres se você precisar
usar o telefone.

•

NÃO instrua ou recomende que alguém desconsidere os procedimentos de segurança. Em vez disso, lembre e incentive
proativamente as pessoas a seguirem os procedimentos de segurança.

•

NOTIFIQUE seu gerente, supervisor ou gerente de saúde, segurança e ambiente sobre qualquer condição perigosa, uso
inadequado dos equipamentos de segurança ou não cumprimento dos procedimentos de segurança.
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Violência no local de trabalho
Todos os funcionários têm o direito de executar os serviços deles em um ambiente seguro sem medo ou ameaça
de violência. Para sua proteção, a Barnes proíbe a posse de armas de fogo, explosivos e outras armas dentro das
instalações da Empresa, a menos que essa proibição seja contrária à lei local. Para obter mais informações, consulte
seu representante local de Recursos Humanos ou consulte a política local, se aplicável.
Você deve relatar todas as ameaças e atos de violência para seu gerente, supervisor, seu representante de Recursos
Humanos ou um representante de segurança da Empresa. Nos casos em que você perceber que alguém está em
perigo imediato, entre em contato com as autoridade de aplicação da lei locais.
A Empresa não tolerará qualquer comportamento violento ou ameaçador a colegas de trabalho. Os comportamentos
ameaçadores ou atos de violência serão investigados e ação disciplinar apropriada será tomada, até e incluindo a
demissão. Uma ameaça ou ato de violência pode assumir várias formas. Alguns exemplos são:
•
•
•
•

Ameaças diretas ou indiretas de dano ou ferimento por escrito ou verbais
Palavras, gestos ou gritaria que criam um medo razoável de dano ou ferimento
Perseguir uma pessoa
Intimidação ou agressão física

Para obter mais informações, consulte nossa Política de Local de Trabalho Livre de Violência (Violence Free
Workplace Policy).

Local de trabalho livre de drogas e de abuso de
álcool
Como parte de nosso compromisso de fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Empresa mantém
um local de trabalho que seja livre de todas as drogas ilegais e de abuso de álcool. Estar sob a influência de drogas
ou álcool pode prejudicar o desempenho e comprometer nossos padrões de segurança. O uso, solicitação, venda
ou posse de drogas ilegais ou substâncias controladas sem uma prescrição nas instalações da Empresa ou nas
dependências da Empresa é proibido.
Você não pode consumir álcool nas dependências da Empresa ou em ambientes relacionados ao trabalho, exceto
conforme permitido pelo gerente ou supervisor com a responsabilidade final para instruir as atividades diárias
nas dependências. Se álcool for permitido, deve ser consumido com moderação, inclusive enquanto estiver fora
das dependências da Empresa, mas enquanto representar a Empresa. Qualquer um que violar essa política estará
sujeito à ação disciplinar, até e incluindo a demissão. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Abuso
de Álcool e Drogas (Alcohol and Drug Abuse Policy).
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Nosso compromisso com nossos acionistas
Relatórios e divulgações financeiras
Nossos acionistas também confiam em nós para manter livros e registros precisos e completos que também são
usados pela Barnes para avaliar as operações da Empresa e tomar decisões de negócios importantes.
Certos funcionários da Empresa, incluindo o diretor executivo (CEO), o diretor financeiro (CFO), o controlador
(Controller) e os funcionários do departamento de Contabilidade devem manter padrões mais elevados e devem se
familiarizar e respeitar as práticas de contabilidade da Empresa e leis e regulamentos financeiros. Como a Barnes
é uma empresa de capital aberto com sede nos EUA, devemos apresentar vários relatórios financeiros e outros
arquivamentos para as autoridades regulatórias dos EUA. Se você tiver uma responsabilidade relacionada ao
preparo ou envio desses relatórios, deve cumprir com os requisitos legais e regulatórios que os regulamentam. É
fundamental que essas apresentações sejam precisas e oportunas e você deve atuar de forma franca e honesta com
as pessoas que preparam nossos demonstrativos financeiros, bem como nossos auditores externos. Você também
deve conhecer e cumprir com todos os controles e políticas internos relacionados à Empresa.
A integridade do relatório financeiro da Barnes é da maior importância. As práticas de relatório contábil e financeiro
devem ser justas e apropriadas, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e usando o bom senso
da gerência quando necessário.
A Barnes proíbe práticas que possam levar a relatório financeiro fraudulento. Apesar de ser difícil dar uma
definição totalmente abrangente de relatório financeiro, ele é, em geral, qualquer conduta intencional ou
conduta imprudente, seja por ato ou omissão, que resulte em declarações financeiras materialmente enganosas
e incompletas. Comunicação clara, aberta e frequente entre todos os níveis de gerência e pessoal em todos os
assuntos financeiros e operacionais reduzirão substancialmente o risco de problemas nas áreas de relatórios
contábeis e financeiros, bem como ajudarão a atingir metas operacionais. Espera-se que todos os funcionários da
gerência estejam cientes sobre estes riscos e comuniquem-nos adequadamente.
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Manutenção de registros
Como uma empresa de capital aberto, temos o dever de manter registros precisos que entreguem uma descrição
verdadeira, completa e honesta de nossa situação financeira. Os registros podem ser impressos ou eletrônicos e
incluir dados do estoque, documentação de contratação, e-mail e outros documentos e correspondência. Temos a
responsabilidade de manter documentação de apoio apropriada e descartar os registros de acordo com as políticas
de retenção de documentos de nossa Empresa, retenções legais de documentos e leis aplicáveis. Uma retenção legal
de documentos é uma diretiva emitida pelo setor de serviços jurídicos para manter certos registros relacionados a
um assunto que razoavelmente poderia resultar em litígio.
Todos os registros comerciais da Empresa podem ficar sujeitos à revelação ao público no evento de um litígio ou
investigações governamentais. Os registros muitas vezes também são obtidos por partes externas ou pela mídia
e, portanto, devemos tentar ser o mais claros, concisos, verdadeiros e precisos possível ao registrar qualquer
informação. Evite tirar quaisquer conclusões legais ou comentar sobre as posições legais tomadas pela Empresa
ou por terceiros. A Empresa não tolerará qualquer conduta que crie uma impressão errônea de suas operações de
negócios.
Também devemos cumprir com os princípios de contabilidade geralmente aceitos ao criar e manter nossos registros
financeiros. A Barnes incentiva os funcionários a analisarem os registros regularmente e eliminar documentos
antigos de acordo com as políticas relevantes. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Retenção de
Registros (Records Retention Policy).

Auditorias e investigações
Todos nós temos a responsabilidade compartilhada de cooperar com auditorias e investigações externas e internas.
Você deve fornecer as informações a que os auditores e investigadores têm direito. Se você tiver dúvidas sobre
a quais informações um auditor ou investigar tem direito, deve buscar orientação de um advogado no setor de
Serviços Jurídicos antes de responder ao pedido. Se você tiver de produzir informações, garanta que as informações
sejam precisas e que mantenham a confidencialidade das informações e da investigação.
Os diretores e funcionários não devem tomar qualquer ação para
coagir, manipular, enganar ou influenciar de maneira fraudulenta os
auditores e investigadores da Empresa, incluindo auditores públicos
independentes envolvidos no desempenho de uma auditoria ou
análise dos demonstrativos financeiros da Empresa. As ações proibidas
incluem ações diretas ou indiretas que uma pessoa sabia ou deveria
saber que poderiam resultar em tornar uma auditoria ou relatório
de investigação materialmente impreciso ou os demonstrativos
financeiros substancialmente enganosos.
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Reconhecendo e evitando suborno e corrupção
Todas as transações com clientes, fornecedores e parceiros de negócios devem ser imparciais, objetivas, livres
de influência externa e de acordo com as políticas da Empresa. Não faremos ou receberemos pagamentos
impróprios para ou de quem quer que seja. Pagamentos impróprios podem incluir dinheiro, presentes, favores,
viagens, honorários ou entretenimento e podem ser dados como suborno, comissão ou pagamento de facilitação.
Pagamentos impróprios podem colocar nossa Empresa e as pessoas envolvidas em risco de penalidades criminais
e civis. Em muitos dos países em que fazemos negócios, leis que proíbem dar ou receber pagamentos impróprios
em qualquer lugar no mundo foram promulgadas. Exemplos são a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA) dos EUA, a Lei Antissuborno (Bribery Act) do Reino Unido e a Lei da Empresa Limpa do
Brasil. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Ética Empresarial e Anticorrupção Global (Business
Ethics and Global Anti-Corruption Policy).

•

Um suborno é dar ou receber qualquer coisa que possa influenciar impropriamente a tomada de decisão
individual.

•

Uma comissão é o retorno de uma soma paga ou que deva ser paga como uma recompensa para promover
arranjos de negócios.

•

Um pagamento de facilitação é um pagamento feito a uma pessoa para acelerar ações governamentais de
rotina, como a emissão de um alvará.

Se alguém pedir ou oferecer um suborno, comissão
ou pagamento de facilitação, isso deve ser recusado e
comunicado imediatamente ao diretor de Conformidade
Global (Global Compliance Officer). Também nunca
devemos pedir a alguém para pagar um suborno, comissão
ou dar um pagamento de facilitação em nosso nome
ou ignorar os sinais de que alguém possa estar fazendo
isso. Se você acreditar que alguém, agindo em nosso
nome, possa estar dando ou recebendo um pagamento
improprio, deve comunicar o fato imediatamente ao
diretor de Conformidade Global (Global Compliance
Officer).
Em casos raros você pode ser colocado em uma situação
na qual sua saúde ou segurança pessoal possa ser ameaçada se não fizer um pagamento impróprio. Sua saúde
e segurança são importantes para nossa Empresa e embora nosso Código não possa abordar todas as situações,
você deve usar o bom senso para proteger sua saúde e segurança como uma prioridade, mesmo se isso significar
fazer um pagamento impróprio. Você deve comunicar imediatamente tal incidente para o diretor de Conformidade
Global (Global Compliance Officer), que avaliará as circunstâncias que levaram ao pagamento impróprio.
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Regras para dar e receber presentes
Desenvolver bons relacionamentos de trabalho com nossos clientes, fornecedores e parceiros de negócios é
importante para nosso crescimento. Presentes e entretenimento razoáveis são cortesias que, por vezes, são trocadas
para promover esses relacionamentos e desenvolver a boa vontade. Entretanto, dar presentes e entretenimento
também pode criar a impressão de que as decisões de negócios foram tomadas com base em fatores além de critérios
de negócios justos e objetivos. É por esse motivo que devemos ter cuidado e ser ponderados ao dar ou receber
presentes e entretenimento de negócios.
Temos a responsabilidade de assegurar que presentes, entretenimento ou outros benefícios que damos ou
recebemos sejam adequados e compatíveis com as políticas da Empresa. Evite todos os presentes, entretenimento
ou benefícios que possam comprometer o pareçam comprometer a objetividade de todas as partes envolvidas.
Presentes, entretenimento ou outros benefícios nunca devem influenciar ou dar a aparência de influenciar a tomada
de decisões imparciais. Consulte esse Código e nossa Política de Ética Empresariais e Anticorrupção Global (Business
Ethics and Global Anti-Corruption Policy) quando estiver considerando dar ou receber um presente, entretenimento
ou outro benefício de negócios para assegurar a conformidade com as políticas da Empresa.
Presentes, entretenimento e outros benefícios de negócios criam preocupações legais e éticas quando são dados
ou recebidos com expectativas recíprocas. Não solicitaremos ou aceitaremos presentes, entretenimento ou
outro benefício de alguém em troca de fazer negócios com nossa Empresa. Presentes, entretenimento ou outros
benefícios não devem ser trocados durante negociações de contratos, visto que poderiam influenciar as decisões de
negócios ou comprometer a integridade da negociação e o relacionamento de negócios. Nunca ofereça ou aceite
presentes ou empréstimos em dinheiro sob nenhuma circunstância. Se você não tiver certeza se deve oferecer ou
aceitar um presente, entretenimento ou outro benefício de negócios, consulte nossa Política de Ética Empresarial
e Anticorrupção Global (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) ou entre em contato com o diretor de
Conformidade Global (Global Compliance Officer).

DICA PRÁTICA
Como uma regra geral, você pode dar ou receber presentes, entretenimento ou outros
benefícios que:
•
Sejam raros e de valor razoável;
•
Ocorram no curso normal dos negócios;
•
Sejam compatíveis com as práticas habituais de seu setor e país;
•
NÃO sejam solicitados;
•	
NÃO sejam em dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como certificados de presente ou
cartões-presente;
•
NÃO estejam vinculados a um contrato ou fechamento de negócio potencial;
•
Estejam em conformidade com as todas as leis e regulamentos;
•
NÃO sejam dados a representantes ou funcionários do governo; e
•
Sejam permitidos pelas políticas da empresa da outra parte.
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Representantes e funcionários do governo
Leis mais rígidas regulamentam os presentes ou entretenimento fornecidos a representantes e funcionários do
governo. Representantes e funcionários do governo incluem funcionários de empresas estatais ou controladas pelo
estado, integral ou parcialmente. Em alguns países, pode ser difícil determinar se um indivíduo é um representante
ou um funcionário de um governo, então é necessário ser diligente e compreender exatamente com quem você
está negociando e se o estado tem qualquer participação na entidade. As interações com representantes ou
funcionários do governo também são examinadas mais de perto quanto a pagamentos impróprios potenciais,
então, precisamos ficar alertas a como nossas ações podem ser interpretadas quando examinadas de perto. Antes
de dar qualquer coisa de valor a um representante ou funcionário do governo, você deve buscar a aprovação prévia
do Departamento Jurídico ou do diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer).

P:

Entendo que algumas leis permitam o pagamento de pequenos montantes em dinheiro para representantes do
governo de nível baixo para ajudar a acelerar algumas atividades administrativas de rotina. Posso fazer estes pagamentos?

R:

Não. Esses tipos de pagamentos, que algumas vezes são citados como “pagamentos de facilitação” ou “propinas”
são proibidos de acordo com a política da Empresa, bem como muitas leis que se aplicam à nossa Empresa (incluindo a Lei
Antissuborno do Reino Unido). Nossa Empresa não faz distinção entre subornos e pagamentos de facilitação.
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Nosso compromisso com nossos clientes,
fornecedores e concorrentes
Princípios gerais
Na Barnes, valorizamos a equidade, a transparência e a honestidade em todas as interações com todos com
que fazemos negócios, incluindo clientes, agências do governo, fornecedores, distribuidores e concorrentes.
Escolhemos trabalhar com outros que, como nós, atuam com integridade e mantêm padrões éticos elevados. Não
usamos ou aceitamos qualquer forma de trabalho forçado ou escravo ou tráfico humano na cadeia de suprimentos,
fabricação ou distribuição de nossos produtos. Obedecemos às leis de trabalho infantil nos locais em que fazemos
negócios e esperamos que os outros façam o mesmo. Nossas atividades de negócios não devem, intencionalmente,
prejudicar os indivíduos, comunidades ou apoiar abusos dos direitos humanos. A Barnes se empenha a proteger
o meio ambiente e espera que aqueles que fazem negócios conosco também façam o mesmo. Para obter mais
informações, consulte nossa Política de Ética Empresarial e Anticorrupção Global (Business Ethics and Global
Anti-Corruption Policy).

Fornecendo produtos e serviços de qualidade
para nossos clientes
Nós nos esforçamos para fornecer produtos de engenharia, serviços de qualidade superior e soluções inovadoras
para nossos clientes em todo o mundo. Para realizar isso, cumprimos com todos os padrões de controle de
qualidade internos e externos que regulamentam nossas atividades de negócios e promovem a segurança na
concepção e manufatura de nossos produtos.

Trabalhando com clientes
Todas as negociações com clientes e clientes em potencial
devem ser justas, transparentes e legais. A Barnes conquistou
uma reputação excelente com nossos clientes ao longo dos
anos sendo ética e fabricando produtos de qualidade elevada,
confiáveis e seguros que atendem e excedem as necessidades de
nossos clientes.

Trabalhando com fornecedores
A decisão de nossa Empresa de comprar mercadorias e serviços dos fornecedores deve ser tomada com base
na qualidade, serviço, preço e adequabilidade. Nossa Empresa visa estabelecer relacionamentos mutuamente
benéficos e de longo prazo com seus fornecedores, com base nesses fatores. Você não deve receber ou esperar
ganho pessoal em retorno por fazer negócios com um fornecedor. Nossa Empresa valoriza seus relacionamentos
com os fornecedores e sempre visa comprar as melhores mercadorias e serviços disponíveis a preços competitivos.
Além disso, cobramos responsabilidade de nossos fornecedores e de outros parceiros de negócios quanto à
qualidade e o preço das mercadorias e serviços que eles fornecem para nossa Empresa.
Temos a responsabilidade de evitar conflitos de interesses ou a aparência de conflitos de interesses ao selecionar e
comprar de um fornecedor. Esperamos que todos os fornecedores cumpram com as disposições em nosso Código
relativas ao trabalho e aos direitos humanos, saúde e segurança, ao meio ambiente e à concorrência justa. Se você
souber ou suspeitar que um fornecedor está violando a política ou a lei da Empresa, notifique imediatamente seu
gerente ou supervisor, um advogado no setor de Serviços Jurídicos ou o diretor de Conformidade Global (Global
Compliance Officer).
25

Trabalhando com distribuidores e representantes
de vendas
Nossos distribuidores e representantes de vendas são uma parte valiosa de nossos negócios globais. Devemos
reconhecer que os distribuidores são empresas independentes e que os representantes de vendas não são nossos
funcionários e tratá-los de acordo. Esperamos que os distribuidores e os representantes de vendas estejam
informados e cumpram com todas as leis e regulamentos, bem como nosso Código. Se você tiver uma preocupação
a respeito de um distribuidor ou representante de vendas, entre em contato com seu gerente ou supervisor, um
advogado no setor de Serviços Jurídicos ou o diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer).

P:

Tem sido difícil para a Barnes estabelecer negócios em um novo país. Recentemente me encontrei com um
representante de vendas que pode ajudar nossa Empresa nesse caso. Posso contratar este representante em nome de nossa
Empresa?

R:

Você pode, mas uma verificação de antecedentes do representante será necessária como parte de nosso processo de
análise detalhada. Entre em contato com um advogado do setor de Serviços Jurídicos para ajudar você na análise detalhada e,
se o representante de vendas for liberado pela análise detalhada, ponha o contrato adequado em vigor com o representante de
vendas.

Concorrendo de maneira honesta em todo o mundo
Acreditamos na concorrência honesta, à medida que beneficia nossa Empresa, clientes, fornecedores,
distribuidores, representantes de vendas e o mercado global geral. Nossa Empresa não aceita, sob nenhuma
condição, a oferta ou o pagamento de “comissões”, pagamentos “debaixo do pano”, abatimentos ilegais ou outros
pagamentos impróprios em troca de negócios. Quando concorremos de forma legal e com integridade, todos
ganham. Fazemos nossa parte para preservar a equidade, coletando informações sobre a concorrência através
de meios legais e honestos. Se um novo funcionário vier para nossa Empresa de um de nossos concorrentes,
acolhemos positivamente o novo integrante de nossa equipe, mas não acolhemos positivamente qualquer
informação confidencial que essa pessoa possa ter sobre os negócios de seu antigo empregador. De modo
semelhante, devemos proteger as informações confidenciais e sigilosas do ponto de vista da concorrência, mesmo
depois de deixarmos a Empresa.

Protegendo as informações dos clientes
Pode haver momentos em que nossos clientes compartilham
informações confidenciais deles conosco, de modo que possamos
fornecer mercadorias ou serviços a eles. É responsabilidade de todos
nós usar, armazenar e proteger com cuidado essas informações
cumprindo com todas as leis aplicáveis. Devemos tomar as medidas
necessárias para proteger as informações dos clientes e assegurar
que sejam usadas apenas para fins de negócios aprovados. Se você,
inadvertida ou inadequadamente, obtiver informações marcadas como
“confidenciais da empresa” de outra empresa ou tiver dúvidas ou
preocupações, entre em contato com um advogado do setor de Serviços
Jurídicos ou o diretor de Conformidade Global (Global Compliance
Officer) para obter orientação.
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Antitruste e concorrência internacional
Em muitos países em que fazemos negócios, existem leis que ajudam a preservar a concorrência justa. Essas leis
algumas vezes são chamadas de leis antitruste, leis de concorrência ou leis de regulamentação do comércio, e foram
criadas de modo que os consumidores tenham acesso às melhores e mais inovadoras mercadorias ou serviços a
preços competitivos. Essas leis de concorrência frequentemente são complexas e geralmente nos proíbem de discutir
assuntos com os concorrentes que possam restringir o comércio ou a concorrência justa, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•

Definição de preços com um concorrente
Divisão das oportunidades ou territórios de vendas
Concordar com um concorrente em dividir ou “definir” concorrências
Boicotar ou recusar-se a negociar com um fornecedor ou cliente
Abusar de uma posição forte de mercado
Exigir que um revendedor mantenha um preço específico ou aceitar uma combinação de produtos específica
Definição de preços artificialmente baixos para tirar um concorrente do mercado

Se você for abordado para discutir qualquer desses tópicos ou se estiver em uma reunião em que esses assuntos
estiverem sendo discutidos, não participe da conversa. Retire-se da conversa e deixe muito claro através de ação
escrita e verbal que você não cooperará com outros ou discutirá esses tópicos. Notifique a questão imediatamente
ao diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer).
Embora as leis de concorrência variam em todo o mundo, uma coisa permanece a mesma: violações das leis de
concorrência têm consequências graves, incluindo penalidades criminais e civis. Se você não tiver certeza se um
tópico ou discussão pode violar as leis de concorrência, entre em contato com um advogado do setor de Serviços
Jurídicos ou com o diretor de Conformidade Global (Global Compliance Officer) para obter orientação antes de se
envolver no tópico ou na discussão.
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Associações comerciais
Pode haver momentos em que participamos de associações comerciais. As associações comerciais podem ser
úteis na promoção de nossas mercadorias e serviços, mas precisamos ser conscientes de nossas interações.
Os representantes dos concorrentes muitas vezes também participam dessas reuniões e há um risco de que as
interações sociais poderiam levar a discussões de negócios impróprias, como aquelas que podem violar as leis de
concorrência. Lembre-se, as leis de concorrência se aplicam durante reuniões de associações comerciais.
Você só pode participar de pesquisas de preços, custos e salários sob as condições seguintes: (i) a pesquisa deve
ser conduzida por um terceiro; (ii) a pesquisa deve envolver um número apropriado de empresas de tamanho
semelhante; e (iii) as informações de preço, custo ou salário liberadas pela Empresa não devem incluir informações
relevantes privadas. Se for solicitado a fornecer às associações comerciais informações sobre preços, custos,
salários ou outros assuntos de negócios da Empresa, você não pode fazê-lo sem primeiro obter a aprovação do
presidente da sua unidade de negócios estratégica. Qualquer compra conjunta através de uma associação comercial
deve ser analisada e aprovada antecipadamente por um advogado do setor de Serviços Jurídicos ou pelo diretor
de Conformidade Global (Global Compliance Officer). Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre uma atividade
em uma associação comercial, busque orientação de um advogado do setor de Serviços Jurídicos ou do diretor de
Conformidade Global (Global Compliance Officer).
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Nosso compromisso com nossas comunidades
A Barnes tem o compromisso de apoiar e envolver-se nas comunidades em que fazemos negócios e em que nossos
funcionários vivem. Esse compromisso também significa que evitamos prejudicar intencionalmente os indivíduos,
nossa comunidade e nosso ambiente. Esperamos o mesmo daqueles com quem fazemos negócios.

Protegendo o ambiente
Valorizamos a preservação ambiental e esforçamo-nos para proteger o meio ambiente através de nossos processos
operacionais. Também trabalhamos para assegurar que nossos locais de trabalho sejam eficientes do ponto de vista
energético, ambientalmente seguros, sustentáveis e em conformidade com as leis e regulamentos de onde fazemos
negócios.
Dedicamos recursos e esforços significativos para projetar e
fabricar produtos inovadores que satisfaçam às necessidades dos
clientes de maneira mais eficaz e eficiente. Em conjunto com esses
esforços, também projetamos e fabricamos produtos que cumpram
com as exigências ambientais, minimizem os prejuízos ambientais e
mantenham os recursos naturais.
A Barnes está sujeita às leis e regulamentos de proteção ambiental
que variam de acordo com o local. Trabalhamos para cumprir
com esses requisitos e estamos comprometidos com as práticas
de gestão ambiental adequadas. Todas as operações da Empresa
devem considerar o impacto ambiental e o risco na tomada de
decisões de negócios, ter um sistema de gestão ambiental e
comunicar exceções importantes quanto à conformidade de acordo
com nossa Política de Conformidade de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Health, Safety and Environmental
Compliance Policy).

Contribuições políticas
Todos nós somos incentivados a ser cidadãos ativos em nossas comunidades. Acreditamos que a liberdade de crença
e a consciência são direitos fundamentais e somos livres para comunicar nossas opiniões sem ameaça de censura.
Entretanto, quando participamos dessas atividades, devemos fazê-lo em nosso tempo livre, às nossas próprias custas
e manter a conformidade com nosso Código. Você não deve representar a Empresa em qualquer evento político,
cívico ou beneficente sem a aprovação prévia de seu gerente ou supervisor e de um advogado do setor de Serviços
Jurídicos. Não devemos coagir colegas de trabalho, especialmente aqueles com quem temos um relacionamento de
subordinação, a apoiar nossas causas particulares.
Não devemos fazer contribuições políticas em nome da Empresa ou usar fundos corporativos para fazer uma
contribuição política. Você pode fazer contribuições políticas pessoais para um candidato ou comitê de ação política
com fundos pessoais não reembolsáveis. Somos proibidos de usar as propriedades ou instalações da Empresa ou o
horário de trabalho dos funcionários em atividades políticas.
Para obter mais informações, consulte nossa Política de Despesas Políticas e de Questões de Política Pública (Political
Expenditures and Public Policy Matters Policy).
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Cumprindo com os controles comerciais
internacionais
Como uma empresa global, exportamos e importamos mercadorias e serviços em todo o mundo todos os dias.
Essas transações comerciais sujeitam a Empresa a diversas leis e regulamentos complexos que regulamentam
o comércio. Antes de enviar qualquer mercadoria, serviço, tecnologia ou informações para outro país, é crucial
conhecermos, compreendermos e cumprirmos com as leis de exportação e importação aplicáveis para esses itens.
As leis de controle de exportação regulamentam a transferência de mercadorias, serviços e tecnologia para outro
país. Os controles de exportação regulamentam muitos tipos de trocas de informações entre as fronteiras nacionais,
incluindo transmissões por e-mail e acesso pela Web a servidores diferentes que poderiam conter dados técnicos
com exportação controlada. Os EUA também controlam a transmissão de determinados dados técnicos com
exportação controlada para estrangeiros nos EUA. Certas transações exigem licenças da autoridade governamental
aplicável para exportação e temos o dever de cumprir com essa exigência quando aplicável. Além disso, antes da
exportação, devemos verificar se:
•

O item é elegível para ser exportado para o destino pretendido

•

O destinatário, ou usuário final se conhecido, não está em uma “lista das entidades ou parceiros proibidos”

•

O uso final pretendido é para um objetivo permitido

•

As taxas alfandegárias adequadas foram ou serão pagas

As leis e regulamentos de importação regulamentam a importação
de mercadorias. Essas leis asseguram que apenas mercadorias
admissíveis entrem no país importador e que o montante correto de
taxas alfandegárias e impostos seja pago sobre essas mercadorias.
Nossa Empresa se esforça para manter, entre outras coisas,
informações precisas sobre a mercadoria, valor comercial e país
de origem de todas as mercadorias que importamos. Além disso,
as importações podem estar sujeitas a restrições de importação,
pagamentos de taxas alfandegárias e o arquivamento dos formulários
exigidos.
Embora sejamos uma empresa mundial, a Barnes tem sua sede nos EUA. Isso significa que devemos cumprir com
as leis dos EUA que nos impedem de concordar com, ou participar de certos boicotes fora dos EUA. Solicitações
para participar de boicotes ilegais podem ser por escrito ou verbais e, algumas vezes, podem ser difíceis de
identificar. Todas essas solicitações devem ser comunicadas ao diretor de Conformidade Comercial (Director of
Trade Compliance) ou um advogado do setor de Serviços Jurídicos imediatamente após a solicitação. Para obter
mais informações, consulte nossa Política de Conformidade Comercial (Trade Compliance Policy) e nossa Política de
Sistemas, Redes e Dispositivos de Comunicações Eletrônicas (Electronic Communications Systems, Networks and
Devices Policy).
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Investindo em nossas comunidades
Em que acreditamos
Nossa Empresa tem o compromisso de contribuir para as comunidades em que nossos funcionários vivem e
trabalham. Fazemos contribuições de caridade compatíveis com nossas metas de doações e incentivamos os
funcionários a apoiarem as comunidades deles através de atividades de voluntariado adequadas.
O que isso significa para você
Muitos de nossos funcionários dedicam o tempo, talentos e energia deles para apoiar causas beneficentes e
organizações sem fins lucrativos. Nossa Empresa tem orgulho do espírito generoso de nossos funcionários e incentiva
esses tipos de atividades, desde que não entrem em conflito com os interesses de nossa Empresa ou reflitam
negativamente na Empresa. Os esforços de voluntariado em apoio aos programas de envolvimento comunitário
patrocinados por nossa Empresa podem ser realizados durante a jornada de trabalho se aprovado por seu gerente
ou supervisor antecipadamente. Todos os outros esforços de voluntariado devem ser feitos em seu tempo livre e
não devem comprometer sua produtividade ou capacidade de realizar suas obrigações do trabalho. O uso ocasional
e limitado de equipamentos e recursos da Empresa para atividades beneficentes pessoais pode ser permitido com
a aprovação prévia de seu gerente ou supervisor. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Ética
Empresarial e Anticorrupção Global (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) e a Política de Autoridade de
Aprovação Fiscal (Fiscal Approval Authority Policy).
Solicitações de doações e presentes
Há momentos em que lhe possa ser solicitado fornecer financiamento, uma doação ou um presente da Empresa para
uma causa beneficente ou para um evento da comunidade. Todas as solicitações devem cumprir com este Código, a
Política de Ética Empresarial e Anticorrupção Global (Business Ethics and Global Anti-Corruption Policy) e a Política
de Autoridade de aprovação Fiscal (Fiscal Approval Authority Policy), bem como ser aprovadas por seu gerente ou
supervisor.
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Respeitando os direitos humanos
Nossa Empresa respeita e valoriza a diversidade refletida em nossas várias origens, experiências e ideias. Juntos,
proporcionamos uns aos outros um ambiente de trabalho inclusivo que promove o respeito por todos os nossos
funcionários e o respeito por aqueles com quem fazemos negócios. Como parte de nosso compromisso com nossas
comunidades e nosso mundo, a Barnes não tolerará qualquer instância de tráfico humano ou outro tipo de trabalho
forçado. Também nunca conduziremos intencionalmente negócios com terceiros que se envolvem em tráfico
humano, trabalho forçado ou abusos dos direitos humanos.

Alterações e isenções de nosso Código
Este Código se aplica a todos os diretores, executivos e funcionários da Empresa. O Conselho de Administração
ou seu comitê designado é responsável por verificar se qualquer alteração substantiva neste Código é apropriada.
A Empresa pode fazer uma alteração substantiva a qualquer parte deste Código, exceto pelo voto afirmativo do
Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria do Conselho de Administração é responsável pela administração
deste Código e tem a autoridade exclusiva para conceder isenções de suas provisões que afetam diretores
executivos, o controlador e outras pessoas realizando funções semelhantes. O Conselho de Administração ou o
Comitê de Auditoria assegurarão que qualquer isenção seja acompanhada pelos controles apropriados, designados
a proteger a Barnes.
No caso de qualquer alteração substancial ser feita ou de qualquer isenção ser concedida a um diretor executivo,
o controlador ou outras pessoas realizando funções semelhantes, a alteração ou isenção será divulgada
imediatamente para os acionistas, conforme exigido pela Lei de Valores Mobiliários (Securities Exchange Act) de
1934 dos EUA e as com as regras adotadas em consequência, e as regras aplicáveis da Bolsa de Valores de Nova
Iorque dos EUA. O Comitê de Auditoria avaliará a conformidade com este Código, relatará violações substanciais ao
Conselho de Administração e recomendará a ação apropriada ao Conselho de Administração.
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Declaração de recebimento
Recebi o Código de Ética e Conduta Empresariais da Barnes (nosso “Código”). Reconheço que tenho a
responsabilidade de ler nosso Código e de me familiarizar com as políticas da Empresa. Confirmo que nosso Código
é destinado a fornecer uma visão geral das políticas de nossa Empresa e não representa necessariamente todas as
políticas em vigor em um período específico. Também reconheço que nem o Código, nem as políticas da Empresa
nele mencionadas, constituem um contrato de trabalho ou uma garantia de emprego contínuo na Barnes, suas
subsidiárias ou divisões e que a Empresa se reserva o direito de modificar suas politicas e este Código a qualquer
momento.

________________________
Assinatura

________________________
Nome (em letra de forma)

________________________
Cargo

________________________
Divisão

________________________
Data
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