O estilo Oshkosh

CÓDIGO DE ÉTICA E PADRÕES DE CONDUTA

um sistema.
uma equipe.
uma Oshkosh.

Somos uma equipe global e diversificada, que busca oferecer grandes rendimentos aos
nossos acionistas. Construímos os melhores caminhões especializados e equipamentos de
acesso do mundo para que sejam seguros e confiáveis, até mesmo nas condições mais
perigosas e exigentes.
Nós lideramos e administramos nossa empresa para fazer o que é certo em cada aspecto
do nosso negócio. Escolhemos o crescimento em longo prazo em vez de ganho em curto
prazo. Preservamos nossa reputação conquistada com muito esforço e damos continuidade
a uma tradição de inovação e serviço honesto que teve início quando nosso primeiro
caminhão com tração nas quatro rodas saiu da linha de produção em 1917.
Os membros da equipe da Oshkosh Corporation no mundo inteiro permitem que nós
utilizemos uma grande variedade de talentos, experiência e perspectivas para satisfazer
plenamente nossos clientes e construir as marcas da Oshkosh. Mais importante ainda do
que a nossa diversidade é o que temos em comum: nossos valores essenciais e o
compromisso conjunto de fazer negócios de maneira correta — o Estilo Oshkosh. É assim
que o nosso código de conduta conseguiu este nome.
Nossos produtos salvam vidas, protegem nações e constroem comunidades. Esta é uma
enorme responsabilidade que assumimos.
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declaração da nossa missão:

A Oshkosh Corporation faz parceria com os clientes
para fornecer soluções distintas que transportam
com segurança e eficiência pessoas e materiais em
operação, no mundo inteiro, 24 horas por dia.
PREZADOS MEMBROS DA EQUIPE,
Todos nós somos líderes. Nós somos membros fundamentais de uma equipe global dedicada a satisfazer
plenamente nossos clientes fazendo de maneira correta, o Estilo Oshkosh.
Ainda que estejamos espalhados pelo mundo, lidando com desafios complexos em diversas circunstâncias,
cada um de nós pode confiar em nossos valores essenciais para nos orientar: honestidade, integridade,
responsabilidade, respeito e cidadania. Juntos, eles formam a bússola que guia nossa Empresa desde 1917.
Nossos valores, junto com o sistema operacional da Oshkosh, nos levam a melhorar incansavelmente e nos
ajudam a unir nosso conjunto de habilidades e experiência diversas e poderosas em um sistema, uma equipe,
uma Oshkosh.
O Estilo Oshkosh é mais do que apenas um documento que contém princípios orientadores e um resumo das
nossas políticas. É a validação de tudo o que defendemos e da confiança que construímos por décadas de
resultados comprovados. É um lembrete de que dizemos o que pensamos e fazemos o que prometemos. É uma
promessa a nossos clientes, parceiros comerciais, acionistas e cada um de nós que por maior que seja a
dificuldade da estrada, nunca deixaremos de nos esforçar para fornecer soluções superiores que transportam
com segurança e eficiência pessoas e materiais em operação, no mundo inteiro, 24 horas por dia.
Embora o Estilo Oshkosh não possa oferecer orientações específicas para cada situação que você possa enfrentar,
ele pode indicar a direção certa e facilitar para que você encontre a ajuda de que precisa. Cada um de nós tem o
dever de conhecer e entender o Estilo Oshkosh. Também dividimos a obrigação de ajudar os outros a preservá-lo e
notificar instâncias em que seus altos padrões não estão sendo cumpridos. É isso que os líderes fazem.
Nós todos temos a qualificação, o conhecimento e os recursos para resolver praticamente qualquer problema.
Mas se nos encontrarmos em uma situação de indefinição em que as respostas não estão claras,
sempre podemos recorrer a um recurso que esteve disponível desde o começo – nossos valores. Se os
seguirmos/cumprirmos, certamente encontraremos a solução.
Atenciosamente,

W I LSO N J O NES

Presidente e Diretor Executivo
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nossos valores e
marcas principais
Ao mesmo tempo que nossas habilidades e conhecimento nos tornam uma equipe
forte, os valores – honestidade, integridade, responsabilidade, respeito e cidadania
– nos fortalecem ainda mais e nos mantêm no caminho certo. Às vezes é fácil
saber o que é certo. Outras vezes, não é tão evidente. Leis, políticas e regras
podem nos orientar até um ponto, mas não podem abranger todas as situações.
Quando a estrada nos leva a uma curva inesperada ou a um bloqueio, podemos
confiar em nossos valores para nos guiar.

Honestidade

Somos sempre verdadeiros com os outros. Somos sinceros em todos os nossos esforços. Somos honestos e
francos com todas as pessoas. Nós dizemos o que pensamos e cumprimos o que dizemos.

Integridade

Somos fiéis a nós mesmos, aos nossos próprios princípios morais e aos nossos valores corporativos.
Fazemos o que é certo, mesmo quando ninguém está observando. Fazemos promessas verdadeiras e
nossos atos para cumpri-las são honestos. Nós defendemos o que é certo.

Responsabilidade

Nós honramos nossas obrigações e cumprimos as promessas que assumimos. Nós nos manifestamos e
informamos problemas no ambiente de trabalho sem medo de represálias. Buscamos esclarecimento e
orientação sempre que temos dúvidas. Não procuramos culpados, mas a verdade para poder melhorar tudo
o que fazemos.

Respeito

Tratamos os outros com dignidade e igualdade. Somos educados e corteses uns com os outros em todas as
circunstâncias. Apreciamos a diversidade da nossa força de trabalho e do nosso mundo. Celebramos a
singularidade de cada pessoa.

Cidadania

Nós obedecemos fielmente a todas as leis de todos os países onde trabalhamos. Fazemos nossa parte para
tornar nossas comunidades e nosso mundo lugares melhores para se viver. Nós respeitamos o meio ambiente.

Nossos valores essenciais são desenvolvidos em harmonia com o Estilo Oshkosh. Eles são a base para os
padrões e expectativas de todos os nossos membros. Também nos guiarão e permitirão as decisões e ações
necessárias para continuar agradando nossos clientes por mais um século.
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equipamentos de acesso
O segmento de equipamentos de acesso é composto pela JLG Industries, Inc. e
Jerr-Dan Corporation. A JLG é uma das maiores desenvolvedoras, fabricantes e
comerciantes do mundo de plataformas de trabalho aéreo, manipuladores
telescópicos de materiais e uma variedade de acessórios complementares que
aumentam a versatilidade e a eficiência desses produtos. Estes produtos são
vendidos com a marca da JLG e da® SkyTrak. A Jerr-Dan é a principal fabricante
de equipamentos de reboque e recuperação, incluindo veículos transportadores
e guinchos leves, médios e pesados, transportadores industriais e caminhões
cegonha para quatro carros.

defense
A Oshkosh Defense é a principal desenvolvedora e fabricante de veículos táticos
e serviços de apoio logístico de ciclo de vida. Por décadas, a Oshkosh vem
mobilizando forças militares e de segurança no mundo inteiro com a oferta de um
portfólio completo de veículos militares pesados, médios, leves e altamente
protegidos para dar suporte às missões dos nossos clientes. Além disso,
a Oshkosh oferece tecnologias avançadas, componentes de veículos e uma linha
completa de serviços de apoio logístico e de treinamento para aperfeiçoar a
disponibilidade e o desempenho da frota.

incêndio e emergência
O segmento de incêndio e emergência da Oshkosh Corporation é um desenvolvedor
e fabricante de fonte única de aparato contra incêndio, veículos de segurança
interna, centros de controle e comando móveis, veículos de comunicação e
transmissão por satélite, simuladores, veículos simuladores e de combate a
incêndios em aeroportos e veículos para remoção de neve. Pierce, Oshkosh Airport
Products, Frontline Communications e Kewaunee Fabrications são todas marcas
que pertencem ao segmento de incêndio e emergência.

comercial
O segmento comercial oferece diversos produtos sob as marcas McNeilus,
London, Oshkosh, CON-E-CO e Iowa Mold Tooling (IMT). Os produtos incluem:
veículos compactadores de lixo de carregamento frontal, traseiro ou lateral;
betoneiras com descarga frontal e traseira, bem como plantas de mistura de
concreto móveis ou fixas; e veículos de serviço de campo e lubrificação,
guindastes altamente especializados, veículos de manutenção de pneus e outros
dispositivos exclusivos para construção, manipulação de materiais, materiais de
construção, manutenção de pneus, revendedor de equipamentos, obras públicas,
serviços públicos, ferrovias, compactação de lixo e mercados de mineração do
mundo inteiro. Além disso, a marca McNeilus também é conhecida como a
indústria líder em sistemas e serviços de gás natural comprimido (GNC).
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aplicar o estilo Oshkosh

UM RECURSO PRÁTICO

A atuação global significa que temos que levar em consideração as leis e normas culturais que podem variar
significativamente. Em um ambiente complexo e inseguro, a clareza e a consistência são vitais.
Nenhum documento pode prever ou abordar cada situação ou questão que possivelmente nos confrontará.
Porém quando as circunstâncias são difíceis e as escolhas não são claras, o Estilo Oshkosh é uma ferramenta
em que podemos confiar. O Estilo Oshkosh nos mostra como e onde obter ajuda quando necessário.

CAUSA IMPACTO
EM TODOS NÓS

O Estilo Oshkosh se aplica a todos os administradores, diretores, membros da equipe, prestadores de serviço,
internos, consultores e agentes da Oshkosh Corporation e suas subsidiárias, divisões e afiliadas ao redor do mundo.
Salvo se a lei local limitar uma disposição ou contradizê-la especificamente, não existem exceções a qualquer
princípio ou requisito do Estilo Oshkosh.
Todos nós temos a responsabilidade de seguir o Estilo Oshkosh. Isso significa que nós:
• honramos e aplicamos os valores sempre
• cumprimos os nossos compromissos uns com os outros, com os clientes, acionistas, parceiros comerciais e
com as nossas comunidades
• lemos, entendemos e adotamos o Estilo Oshkosh e sabemos como este se aplica ao nosso trabalho
• assumimos a responsabilidade pela nossa conduta pessoal e escolhas no trabalho
• notificamos sempre que presenciamos ou suspeitamos de algo que infrinja, ou possa infringir, o Estilo Oshkosh
• lideramos pelo exemplo, ajudando e influenciando outras pessoas em suas escolhas e ações
• buscamos a orientação da pessoa a quem nos reportamos, do departamento de recursos humanos ou do
grupo de ética e conformidade global, sempre que temos uma dúvida ou preocupação

EXPECTATIVA
DOS LÍDERES E
SUPERVISORES

Se lideramos ou supervisionamos outras pessoas, temos as responsabilidades adicionais de:
• promover um ambiente de trabalho positivo, no qual somente atitudes éticas e legais são aceitas e recompensadas
• manter a responsabilidade pelo Estilo Oshkosh, independentemente da função ou do grau de hierarquia
• usar como modelo as condutas que seguem o Estilo Oshkosh e corroboram nossos valores
• comunicar regularmente a importância das práticas éticas e o valor em longo prazo de fazer a coisa certa
• fornecer treinamento aos membros da equipe para que possam realizar seu trabalho corretamente
• usar análises de desempenho para avaliar os membros da equipe quanto à maneira como eles atingem os
objetivos da empresa em vez de simplesmente observar se eles atingem ou não estes objetivos
• promover um ambiente “aberto”, que ajude os membros da equipe a se sentirem confortáveis para expressar
preocupações, responder de maneira adequada e imediata quando for solicitado e protegê-los de retaliações
• identificar e ajudar a minimizar os riscos contra a ética e a conformidade, bem como outros riscos de negócios
• criar um ambiente de trabalho seguro para os nossos membros da equipe
• fornecer produtos e serviços de qualidade excepcional para os nossos clientes
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Manifestar-se
e buscar ajuda

COMO EXPRESSAR
PREOCUPAÇÕES

Não se espera que saibamos sempre o que fazer em cada situação. Entretanto, temos o dever de procurar ajuda
quando alguma situação não está clara ou causa preocupação e devemos nos manifestar quando vemos ou
suspeitamos de uma conduta que cria o risco de violação legal ou ética. Isso sempre pode ser feito de forma anônima.
Caso você queira informar uma preocupação ou uma possível infração, existem diversas formas de se fazer isso:
• Supervisor/Gerente
• Recursos Humanos
• Grupo de ética e conformidade global
• Departamento Jurídico
• Contatos identificados nas políticas e procedimentos corporativos
• Linha de apoio de conexão do código
Fazemos o que é correto pela nossa Empresa quando nos manifestamos. Seja qual for o meio que você
escolher, os recursos e o sistema de apoio o ajudarão a verificar sua preocupação, mas eles não podem
ajudá-lo se você não der o primeiro passo.

COMO USAR A LINHA
DE APOIO DE CONEXÃO
DO CÓDIGO

A Linha de apoio de conexão do código está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode fazer
perguntas, pedir ajuda ou denunciar possíveis infrações. Ela é administrada por uma empresa terceirizada
independente. Todas as informações recebidas pela Linha de apoio de conexão do código são confidenciais e
somente são compartilhadas com os indivíduos que tenham a necessidade corporativa de conhecê-las.
A denúncia anônima está disponível em alguns países, inclusive nos Estados Unidos.
Você é responsável por relatar problemas de contabilidade questionável, controles contábeis internos e
questões de auditoria. Estas informações serão prontamente encaminhadas para o Comitê de auditoria do
conselho de administração.
Quando uma preocupação é apontada, o Grupo de ética e conformidade global garantirá que esta preocupação
seja tratada de maneira imediata, justa e cuidadosa, de acordo com nossos valores e obrigações legais. Todos
os membros da equipe devem cooperar totalmente com qualquer investigação ou auditoria realizada pela
Oshkosh, dividindo todo o conhecimento relevante com os investigadores e mantendo possíveis evidências em
segurança. A não cooperação ou interferência em uma investigação será razão para uma ação disciplinar.
Após os fatos serem apurados, uma decisão será tomada. Se necessário, ações corretivas serão recomendadas,
juntamente com quaisquer medidas que possam evitar futuros acidentes.
Você pode fazer uma ligação para o Code Connection ou encaminhar uma denúncia diretamente para o site do
Code Connection, www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

COMPROMISSO
ANTIRRETALIAÇÃO

A Oshkosh Corporation não tolera retaliação. Se você manifestar preocupação de boa-fé sobre uma violação
legal ou ética, discriminação, assédio ou qualquer comportamento que esteja em conflito com nossas políticas
ou nossos valores, pode ter certeza de que a sua preocupação será levada a sério.
Retaliação é um crime sério que será atendido com ação disciplinar, até e inclusive o desligamento dos
responsáveis. Se você acredita que está sendo alvo de retaliação, entre em contato imediatamente com o
departamento de Recursos Humanos ou com o Grupo de ética e conformidade global.
Para obter mais informações, consulte a nossa Política de não retaliação.
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valorizar os
membros da equipe
Somos Um sistema, Uma equipe, Uma Oshkosh: diversa, dedicada e criativa,
trabalhando junto com o Estilo Oshkosh. Percebemos que a nossa missão de
transportar pessoas e materiais com segurança e eficiência em operação
começa conosco.

NOSSO COMPROMISSO COM OS MEMBROS DA EQUIPE
Assumimos o compromisso de trabalhar juntos como Uma equipe, oferecendo uma gestão justa e segura,
um ambiente de trabalho saudável e, ao mesmo tempo, respeitando a dignidade e a privacidade de cada pessoa.
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PRESERVAR A SEGURANÇA, A PROTEÇÃO
E A SAÚDE DOS MEMBROS DA EQUIPE

POR QUE PRESERVAMOS A SEGURANÇA, A PROTEÇÃO
E A SAÚDE DOS MEMBROS DA EQUIPE?
Os membros da equipe preservam a segurança e a saúde uns dos
outros e dos nossos visitantes, o que permite que nos concentremos
no fornecimento de equipamentos operacionais de alta qualidade
e segurança aos clientes que enfrentam dificuldades e até mesmo
condições perigosas diariamente. Nossos equipamentos protegem
os clientes da forma como eles protegem e cuidam das nossas
comunidades e nações. A segurança deles depende de nós.

COMO PRESERVAMOS A SEGURANÇA, A PROTEÇÃO
E A SAÚDE DOS MEMBROS DA EQUIPE?
Nosso objetivo é evitar lesões em todos os membros da equipe,
fornecedores, clientes e visitantes. Para atingir este objetivo,
todos nós assumimos a responsabilidade de manter um ambiente
de trabalho seguro de forma proativa. Isso significa que nós:
• utilizamos o Sistema de Gestão de Segurança (SGS) da
Oshkosh e fornecemos financiamento anual para dar apoio a
condições de trabalho que promovem um local de trabalho sem
risco de lesões
• trabalhamos juntos para desenvolver um trabalho seguro
e padronizado
• cuidamos uns dos outros e evitamos ou impedimos o trabalho
dos membros da equipe em condições inseguras
• conhecemos, praticamos regularmente e seguimos todos os
procedimentos de gerenciamento de crise, que inclui planos
para lidar com desastres naturais e incidentes ambientais
• seguimos todas as diretrizes, políticas e leis de segurança e
mantemos Políticas de tolerância zero para drogas, álcool,
armas e violência no trabalho
MAIS RECURSOS

• Programa de assistência ao funcionário (PAF)
• Política de segurança corporativa
• Política de testes de drogas e álcool
• Política de prevenção de violência no local de trabalho
• Política de ambiente de trabalho sem armas
• Manual do funcionário
• Plano de evacuação

VALORES EM AÇÃO
Q: S
 ou operador de empilhadeira. Meu médico prescreveu um
remédio que pode causar sonolência. Já que é lícito e não
venho sentindo sonolência, ainda preciso informar isso?
R: S
 im. Quando você perceber os efeitos, pode ser tarde demais.
O uso de medicações no trabalho – mesmo se for um
medicamento de prescrição médica – pode comprometer o
julgamento e diminuir o estado de alerta, causando acidentes.
É importante informar o seu supervisor sobre a medicação
para que você possa ser observado e avaliado adequadamente
e, assim, ajudar a garantir a segurança de todos.
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CULTIVAR UM AMBIENTE
DE TRABALHO RESPEITÁVEL

POR QUE CULTIVAMOS UM AMBIENTE
DE TRABALHO RESPEITÁVEL?
Como Uma Oshkosh, estamos cientes sobre como afetamos os
outros membros da equipe. Palavras e atitudes que criam um
ambiente de trabalho ofensivo, desrespeitoso ou hostil prejudicam
a confiança e dificultam a comunicação aberta. Podem causar
prejuízos no local de trabalho e impedir a satisfação de
nossos clientes.

COMO CULTIVAMOS UM AMBIENTE
DE TRABALHO RESPEITÁVEL?
Tratar cada membro da equipe com respeito é um valor que nós
honramos. Isso significa que nós:
• tratamos nossos membros da equipe, parceiros comerciais e
clientes com respeito por meio de palavras e atitudes
• comunicamos regularmente a expectativa de que cada um será
tratado de maneira respeitável
• não toleramos qualquer forma de conduta desrespeitosa ou
indesejada que inferiorize, menospreze ou intimide outras pessoas
• defendemos e assumimos a responsabilidade de denunciar condutas
desrespeitosas, mesmo que não sejam dirigidas a nós mesmos
MAIS RECURSOS

• Política de prevenção de assédio e denúncia

VALORES EM AÇÃO
Q: O
 supervisor de um membro da minha equipe faz
comentários repetitivos sobre como ele é jovem e musculoso
e costuma massagear seus ombros ou tocá-lo sem
necessidade. Mas quando eu o questiono sobre isso,
ele insiste que está tudo bem e que não é nada demais.
O que devo fazer?
R: V
 ocê deve fazer uma denúncia. Mesmo se o membro da
equipe disser que está tudo bem e que não quer se envolver,
ele não está negando que o comportamento é inadequado e
deve ser denunciado.
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PROMOVER
OPORTUNIDADES IGUAIS

POR QUE PROMOVEMOS OPORTUNIDADES IGUAIS?

COMO PROMOVEMOS OPORTUNIDADES IGUAIS?

Quando cada um tem uma chance igual de alcançar o sucesso,
nós obtemos o melhor para os nossos clientes e acionistas.
Os membros da equipe ficam mais satisfeitos e mais eficientes.
A inovação e a colaboração crescem, e o recrutamento melhora,
conforme a nossa reputação de um excelente lugar para
trabalhar aumenta.

Nós contratamos e promovemos por mérito. Proibimos qualquer
prática de trabalho que faça discriminação contra membros da
equipe ou candidatos a emprego com relação a remuneração,
termos, condições ou privilégios empregatícios em razão de:
Raça – Cor – Religião – Nacionalidade – Gênero – Idade –
Deficiência – Status de veterano – Estado civil – Cidadania –
Credo – Orientação sexual – Outras categorias protegidas
conforme a lei aplicável
MAIS RECURSOS

• Política de oportunidades iguais de emprego
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ADOTAR A DIVERSIDADE
E A INCLUSÃO

POR QUE ADOTAMOS A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO?

COMO ADOTAMOS A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO?

Nossa diversidade dá suporte a níveis elevados de satisfação dos
clientes, acionistas ou funcionários. Ela aumenta nosso conjunto
de habilidades e amplia nossa perspectiva. Nos ajuda a entender
melhor nossos diversos clientes e demonstra que nos importamos
com a experiência deles como parte da comunidade da Oshkosh.
Nossos membros de equipe são o que nos distingue da
concorrência. Contamos com a ampla variedade de habilidades e
experiência de vida para nos ajudar a nos conectarmos e
atendermos plenamente nossos clientes no mundo inteiro como
Uma Oshkosh.

A Oshkosh apoia ativamente a diversidade e a inclusão em todos
os níveis e em todos os nossos locais de trabalho no mundo.
Isso significa que nós:
• procuramos representar nossa base diversa de clientes e as
comunidades onde trabalhamos
• cultivamos um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo
• promovemos um ambiente de trabalho que incentiva a
aprendizagem e a colaboração
• assumimos a responsabilidade de garantir que todos sejam
ouvidos e que todos sejam levados em conta
• encorajamos uns aos outros a se manifestar e a continuar
melhorando
MAIS RECURSOS

• Política de oportunidades iguais de emprego
• Política de ação afirmativa
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PROTEGER AS INFORMAÇÕES
DOS MEMBROS DA EQUIPE

POR QUE PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES
DOS MEMBROS DA EQUIPE?
A Oshkosh precisa coletar, armazenar e, ocasionalmente, compartilhar
informações pessoais para conduzir os negócios e cuidar dos
benefícios. Nós respeitamos a privacidade dos membros da nossa
equipe e nos empenhamos para evitar a divulgação não autorizada
das informações pessoais deles. Nós entendemos os enormes danos
que um simples vazamento pode causar. Como administradores das
informações pessoais dos membros da equipe e tratando-as com
respeito e responsabilidade, aumentamos a confiança e fortalecemos
os vínculos que fazem de nós Uma Oshkosh.

COMO PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES
DOS MEMBROS DA EQUIPE?
A Oshkosh cumpre seu dever de proteger os registros pessoais,
médicos e financeiros de cada membro da equipe por meio de:
• aplicação de normas rigorosas de proteção para todas as
informações particulares dos membros da equipe, estando
alerta às implicações de segurança de tudo o que fazemos
• coleta e armazenamento das informações dos membros da
equipe somente pelo tempo necessário, compartilhando-as
somente com base em legítimas razões comerciais.
• obediência aos procedimentos de tratamento de informações de
identificação pessoal (IIP)
• cumprimento de todas as leis aplicáveis de privacidade de
dados e das políticas de segurança da Oshkosh
MAIS RECURSOS

• Política de classificação e tratamento de informações
confidenciais e privilegiadas
• Política de uso aceitável
• Política/Procedimento de tratamento de informações de
identificação pessoal (IIP)

VALORES EM AÇÃO
Q: U
 m dos antigos membros da minha equipe ligou recentemente
e pediu o endereço de um membro atual da equipe para que
ele pudesse mandar a ela uma carta de agradecimento por
tê-lo ajudado a conseguir outro emprego. Eu sei que eram
amigos quando ele trabalhava aqui. Tudo bem se eu fornecer
o endereço a ele?
R: N
 ão, não forneça o endereço. Isso não apenas é contra a nossa
política, como também é possivelmente arriscado. O ex-membro
da equipe precisa solicitar o endereço diretamente ao membro
atual da equipe.
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USAR A MÍDIA SOCIAL
COM RESPONSABILIDADE

POR QUE USAMOS A MÍDIA SOCIAL
COM RESPONSABILIDADE?
Qualquer coisa que é publicada na mídia social torna-se informação
pública. Até mesmo uma publicação que passa uma imagem positiva
sobre a Oshkosh pode ser danosa se contiver informações sigilosas.
Para garantir que as informações públicas estejam corretas,
é importante que as publicações relacionadas à Empresa sejam
autorizadas previamente antes da publicação. Ao deixar as publicações
sobre a Empresa por conta da equipe de comunicações da Oshkosh,
podemos evitar possíveis enganos e reforçar as conexões com os
nossos clientes, parceiros comerciais e comunidades.

COMO USAMOS A MÍDIA SOCIAL COM RESPONSABILIDADE?
Temos a capacidade de alcançar milhares e até milhões de pessoas
com uma única publicação na mídia social, por isso publicamos com
responsabilidade. Isso significa que nós:
• não publicamos informações sobre a Oshkosh, exceto se
recebermos autorização específica para isso
• somos honestos sobre nossas identidades como membros da
equipe da Oshkosh e deixamos isso claro quando expressamos
opiniões pessoais
• não revelamos informações confidenciais que envolvem a
Oshkosh, nossos parceiros comerciais ou clientes, incluindo
segredos comerciais, detalhes de contrato, produtos que serão
lançados, planos de expansão, processos e fórmulas exclusivos e
informações confidenciais do governo
• não publicamos conteúdos que usam o nome da Oshkosh para
apoiar produtos ou causas
• reconhecemos que aquilo que dizemos on-line sobre outros
membros da equipe, clientes e fornecedores poderia prejudicar a
Oshkosh e o nosso próprio trabalho
• não permitimos que as atividades nas mídias sociais interfiram
em nossas responsabilidades de trabalho na Oshkosh
MAIS RECURSOS

• Política de mídia social
• Política de uso aceitável
• Política de prevenção ao uso indevido de informação confidencial

VALORES EM AÇÃO
Q: A
 Oshkosh acabou de obter um grande contrato.
Posso parabenizá-la pelo Twitter?
R: S
 im, contanto que as informações já sejam públicas.
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proporcionar grande
satisfação aos clientes
Nos dedicamos a atender e satisfazer nossos clientes com a criação,
o desenvolvimento e o fornecimento de veículos e equipamentos especiais de
alta qualidade. Nosso compromisso obstinado com a qualidade fortalece a
nossa reputação e faz com que os clientes sempre retornem.

NOSSO COMPROMISSO COM OS CLIENTES
Estamos engajados com o fornecimento de produtos, serviços e tecnologias seguros e de qualidade superior a
preços competitivos, entregues conforme o prometido.
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OFERECER PRODUTOS SEGUROS
E DE ALTA QUALIDADE

POR QUE OFERECEMOS PRODUTOS
SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE?

COMO OFERECEMOS PRODUTOS
SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE?

Nossos clientes trabalham em condições difíceis e exigentes.
Eles devem poder confiar completamente no desempenho e na
segurança dos nossos produtos. Nós fornecemos produtos de
alta qualidade. Sabemos que eles salvam vidas e os nossos
clientes não esperam menos que isso.

Cada um de nós é responsável por garantir produtos de alta
qualidade e segurança, não importa onde trabalhemos na
Oshkosh. Isso significa que nós:
• desenvolvemos todos os nossos produtos para o funcionamento
seguro, obedecendo às normas do governo e aos padrões
da indústria
• nossa equipe de segurança do produto avalia os projetos e os
materiais de suporte dos produtos antes de seu lançamento
• trabalhamos com os clientes em campo, conhecemos as
necessidades exatas deles, observamos o desempenho dos
nossos produtos e procuramos aperfeiçoá-los continuamente
• usamos um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que
emprega um método de “prevenção, controle e correção” para
garantir a satisfação dos clientes
• aplicamos o Planejamento avançado da qualidade do
produto para identificar proativamente possíveis problemas e
abordá-los antes do lançamento de um produto
• trabalhamos com Comitês de avaliação de ações corretivas
em cada segmento de negócios para identificar e abordar
qualquer problema de forma sistemática
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NEGOCIAR E COMPETIR COM
JUSTIÇA E HONESTIDADE

POR QUE NEGOCIAMOS E COMPETIMOS
COM JUSTIÇA E HONESTIDADE?

VALORES EM AÇÃO

Somos fiéis às nossas raízes éticas desde a nossa fundação.
Acreditamos que transações e concorrência justas e honestas são
boas para o mercado e para os nossos negócios. Nossos clientes
esperam de nós uma concorrência honesta e justa em todas as
relações comerciais. Ao assegurar que a nossa conduta de
negócios é verdadeira e sincera, nós construímos confiança e
reforçamos nossa reputação como empresa com integridade.

COMO NEGOCIAMOS E COMPETIMOS
COM JUSTIÇA E HONESTIDADE?
Na Oshkosh, nós garantimos a negociação justa e a concorrência
honesta por:
• sempre procurar agir corretamente e cumprir nossas promessas
• evitar até mesmo a impressão de acordos incorretos com
a concorrência
• não discutir nem fazer acordos com a concorrência sobre
qualquer uma das seguintes circunstâncias:
• Produção
• Mercados
• Clientes
• Territórios
• Custos
• Preços
• Estoque
• Contratos
• Capacidade
• Propostas ou cotações
• não boicotar fornecedores ou clientes específicos
• não limitar a produção ou a venda de produtos para elevar os preços
• nunca fazer falsas alegações sobre os produtos de um concorrente
• nunca compartilhar detalhes sobre as nossas propostas ou
cotações nem aceitar detalhes sobre propostas da concorrência
de clientes ou outras fontes
• assegurar que todas as nossas vendas e práticas comerciais são
verdadeiras, sinceras e devidamente fundamentadas
• cumprir com os requisitos legais durante a escolha de contratação
dos nossos fornecedores
• procurar agir corretamente
transações comerciais

em

todas

MAIS RECURSOS

• Manual da marca
• Manual de GPSC
• Política de integridade na concessão de serviços

as

nossas

Q: A
 o me instalar para uma discussão do painel na WasteExpo
deste ano, iniciei uma conversa com a mulher que estava
sentada ao meu lado, uma diretora de vendas de um
concorrente. A conversa se voltou para aquisições, e a mulher
mencionou como o agente de compras de um município é
particularmente difícil de negociar. Então ela começou a falar
sobre o que aconteceria se ninguém vendesse mais nada
para esse município. Como eu deveria ter respondido?
R: D
 esviar-se imediatamente da conversa e informar sua
preocupação. Exposições e associações comerciais são
maneiras importantes de aprender e se atualizar sobre o
nosso segmento. Contudo, as interações com concorrentes
podem ser carregadas de risco de violações da lei da
concorrência. Nesta situação, a conversa poderia ser uma
tentativa de formar um acordo para excluir empresas de um
determinado mercado ou de pressionar determinado cliente
para “se comportar”.
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REUNIR INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
DE MANEIRA RESPONSÁVEL

POR QUE REUNIMOS INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA DE MANEIRA RESPONSÁVEL?

COMO REUNIMOS INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA DE MANEIRA RESPONSÁVEL?

No nosso mercado global dinâmico e desafiador é essencial
termos uma ideia clara sobre o que os nossos concorrentes estão
oferecendo e buscando. Mas se estas informações não estiverem
disponíveis por meios éticos e fontes públicas, nós não as
procuraremos. Competimos vigorosamente, mas também com
integridade, honestidade e respeito. Nenhuma vantagem
competitiva vale a pena para violar nossos valores ou a lei.

Nós reunimos inteligência competitiva com responsabilidade,
ética e consistência com os nossos valores:
• buscando informações por fontes públicas, como jornais,
pesquisas da indústria, relatórios anuais, observações em sites
públicos e acessíveis ao público
• nunca pagando por informações não públicas ou usando meios
fraudulentos para obtê-las
• não buscando informações da concorrência por candidatos
a emprego ou membros da equipe que trabalham para
os concorrentes
• protegendo as informações confidenciais e exclusivas de
clientes e fornecedores
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ATENDER
AOS GOVERNOS

POR QUE SOMOS COMPROMETIDOS
COM O ATENDIMENTO AO GOVERNO?
Consideramos um privilégio trabalhar lado a lado com os governos
nacionais, regionais e locais e oferecer-lhes veículos e
equipamentos de alta qualidade, avançados e confiáveis.
Fazemos questão de saber as regras complexas do trabalho junto
aos governos e somos bastante protetores com qualquer
informação confidencial. Percebemos que servir os clientes do
governo, na verdade significa servir as pessoas e as comunidades,
e assumimos a nossa responsabilidade de cidadania sólida
com seriedade.

COMO SOMOS ENGAJADOS COM
O ATENDIMENTO AO GOVERNO?
O compromisso da Oshkosh de atender aos governos significa
que nós:
• conhecemos as leis, os hábitos e as práticas comerciais dos
governos com os quais fazemos negócios
• cumprimos o Regulamento de aquisição federal (FAR),
o Suplemento do regulamento de aquisição federal para defesa
(DFARS), os Regulamentos do tráfico internacional de armas
(ITAR) nos Estados Unidos e outros regulamentos nos países
onde fazemos negócios
• temos consciência de informações que são confidenciais ou que
contenham outras restrições específicas e recorremos a uma
assessoria jurídica e/ou a segurança de defesa, se necessário
• não procuramos nem obtemos “proposta ou informações de
oferta do contratado” ou “informações sobre seleção de fonte”
durante a licitação, nos termos da Lei de integridade de
concessão de serviços dos EUA
• evitamos o recebimento de informações não autorizadas
sobre concorrentes
• garantimos que todas as ofertas, cotações, faturas, laudos de
teste ou outras certificações, comunicações e representações a
clientes sejam precisas e verdadeiras
• usamos dados de custo ou de preços atuais, exatos e certificados
quando apresentamos propostas, segundo a Lei da verdade nas
negociações (TINA)
• seguimos todas as regras quando contratamos ou trabalhamos
com ex-membros ou membros atuais do governo
MAIS RECURSOS

• Manual de GPSC
• Política de integridade na concessão de serviços

VALORES EM AÇÃO
Q: C
 onheço uma funcionária talentosa do governo que está
prestes a se aposentar. Posso conversar com ela sobre
trabalhar conosco?
R: A
 inda não. Entre outras regras, as leis dos EUA nos proíbem
de falar com os membros da equipe do governo por um ano
após o último envolvimento deles sobre qualquer assunto
relacionado ao nosso trabalho de contratação. Sempre entre
em contato com o advogado antes de iniciar qualquer tipo de
discussão sobre trabalho com um ex-funcionário ou funcionário
atual do governo.
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FAZER NEGÓCIOS GLOBAIS
COM RESPONSABILIDADE

POR QUE FAZEMOS NEGÓCIOS GLOBAIS
COM RESPONSABILIDADE?

Apropriamo-nos da responsabilidade de conhecer e obedecer às
leis e regulamentos dos países onde atuamos. Reconhecemos que
é um privilégio ter os nossos produtos e equipamentos usados no
mundo inteiro e levamos este privilégio a sério. Nossos clientes não
esperam menos que isso.

COMO FAZEMOS NEGÓCIOS GLOBAIS
COM RESPONSABILIDADE?

Isso significa que nós:
• Classificamos com precisão e valorizamos as mercadorias importadas
e exportadas, e por isso pagamos os impostos adequados
• Mantemos as informações atuais sob sanções por meio do
Grupo de conformidade comercial global
• Monitoramos listas globais de indivíduos, grupos e organizações
que são designados como terroristas, apoiadores de terrorismo,
traficantes ou “usuários finais” de drogas que possam estar
envolvidos no desenvolvimento de armas perigosas
• Aderimos às leis antiboicote dos EUA sempre
  • Não participamos de boicotes internacionais que não sejam
sancionados pelos Estados Unidos.
   • Ficamos atentos quanto a sinais de boicotes anti-israelitas em
cartas de crédito, contratos, apresentações de propostas,
detalhes de expedição e outros documentos.

VALORES EM AÇÃO

Q: U
 m de nossos clientes me disse que não aceitaria
produtos com qualquer peça fabricada em outro país.
Como devo responder?
R: D
 iga a ele que você não pode participar dessa discussão.
Mesmo se não participarmos da atividade de boicote,
o próprio pedido pode ser notificado. Relate a conversa para
o Grupo de serviços compartilhados de controle de
exportação global para orientações sobre como proceder.
Regulações comerciais podem ser extremamente complicadas
e estão sempre mudando. Em caso de dúvidas ou preocupações,
entre em contato com o Grupo de serviços compartilhados
de controle de exportação global antes de prosseguir.
MAIS RECURSOS

• Políticas e procedimentos de ITAR/EAR
• FAR
• Política de visitantes estrangeiros
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criar valor para
os investidores
Somos impulsionados para a produção de rendimentos superiores para os nossos
acionistas. Fazemos isso por meio da inovação constante, do aperfeiçoamento da
estrutura de custos e da busca de estratégias para o crescimento sustentável.
Porém, nós também criamos valor simplesmente por agir de acordo com o
Estilo Oshkosh. Nós priorizamos os valores e a saúde da Empresa a longo prazo,
entendendo que cada um de nós compartilha seus interesses, seu patrimônio e,
por fim, seus sucessos como Uma Oshkosh.

NOSSO COMPROMISSO COM OS INVESTIDORES
Estamos engajados com a busca pelo crescimento e objetivos de ganhos corretos, aplicando princípios de
alocação de capital prudentes e eficazes e mantendo o mais alto nível de integridade financeira.
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EVITAR CONFLITOS
DE INTERESSE

POR QUE EVITAMOS CONFLITOS DE INTERESSE?
Esperamos ser julgados por nossos méritos e respeitamos
igualmente os nossos fornecedores, parceiros comerciais e uns
aos outros. Se o nosso julgamento for comprometido por
interesses pessoais ou prioridades, não podemos alcançar nosso
potencial pleno como Uma Oshkosh. Também prejudicaríamos o
valor dos acionistas e da nossa reputação. Porém quando agimos
com integridade, honestidade e respeito, sabemos qual a nossa
posição – e os nossos stakeholders também.

COMO EVITAMOS CONFLITOS DE INTERESSE?
Evitamos até mesmo o surgimento de conflitos de interesse em
todas as áreas de negócios quando nós:
• revelamos possíveis conflitos pessoais, ou de nossos colegas,
à Assessoria jurídica geral ou ao Grupo de ética e
conformidade global
• lidamos prontamente com conflitos reais ou percebidos
• fazemos uma divulgação, nos retiramos do processo de decidir
como lidar com a situação e apoiamos qualquer decisão que
for tomada pela Assessoria jurídica geral ou pelo Grupo de
ética e conformidade global
Interesses pessoais podem entrar em conflito com os interesses
da Empresa em diversas áreas, incluindo:
PARENTES E AMI G O S
Nós entendemos que a vontade de ajudar a família e os amigos
próximos pode prejudicar o nosso julgamento, e nos retiramos
das decisões de negócios que os envolvam.

• Não colocaremos amigos íntimos, namorados ou namoradas,
cônjuges nem membros da família em relacionamentos de
reporte direto.
• Não participamos de decisões de contratação que os envolvam.
• Nós revelamos quando eles trabalham com nossos
fornecedores, contratados, clientes ou concorrentes.

I N T E R E S S E S F I N A N C E I RO S P E S S OA I S O U FA M ILIA R ES
Tomamos decisões que não são influenciadas pela possibilidade
de ganhos financeiros para nós mesmos ou para nossos parentes.

• Não temos participação substancial em entidades que
trabalham ou concorrem com a Oshkosh (entre em contato
com o Grupo de ética e conformidade global para uma
definição de “substancial”).
• Nós revelamos quando membros próximos da família
apresentam um interesse substancial em ou são funcionários
de entidade que trabalha ou concorre com a Oshkosh.
O P O RT U N I DA D E S C O R P O RAT I VAS
Usamos o conhecimento que adquirimos como membros da
equipe da Oshkosh, bem como dos recursos e do patrimônio da
Empresa, somente para o benefício da Oshkosh.

• Evitamos usar os bens, as informações ou a posição da
Oshkosh para ganho financeiro externo.
• Impedimos que atividades externas afetem nosso desempenho
no trabalho na Oshkosh.
Recusamos a concorrência direta ou indireta com a Oshkosh.
P R E S E N T E S E E N T R E T E N I M E N TO
Deixamos claro que as nossas decisões de negócios têm base
unicamente no mérito, e não na concessão ou recebimento
indevidos de doações, entretenimento ou qualquer outro item de
valor.

Não queremos criar a impressão de que nossas decisões de
negócios foram influenciadas por presentes, entretenimento,
cortesias ou favores. Ganhamos a confiança dos nossos clientes
e parceiros comerciais por tratá-los com honestidade, integridade
e respeito. A Oshkosh proíbe estritamente a oferta, a procura e o
recebimento de qualquer tipo de suborno ou propina, que envolva
entidades públicas ou privadas.
Para evitar possíveis conflitos que envolvam o oferecimento de
presentes ou de entretenimento, nós:
• somente fornecemos refeições e entretenimento razoáveis
como parte das discussões de negócios e somente se não
violarem as políticas da organização do beneficiário
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• não faremos doações com valor acima do nominal a qualquer
entidade com a qual fazemos ou buscamos fazer negócios
• usamos bom senso para garantir que nada que oferecermos
seja interpretado como uma tentativa inapropriada de
influenciar decisões de negócios
• documentar e registrar adequadamente todas as despesas
com refeições, entretenimento e doações

VALORES EM AÇÃO
Q: U
 m de nossos fornecedores enviou uma cesta de frutas de
presente ao escritório. Posso aceitá-la?
R: S
 im, você pode colocá-la à disposição de todos no escritório.

• não concedemos nem oferecemos nada de valor para os
funcionários do governo sem a aprovação prévia do
departamento jurídico
Para evitar possíveis conflitos que envolvam o recebimento de
presentes ou de entretenimento, nós:
• nunca aceitamos doações que estejam além das cortesias
comuns de negócios de valor nominal e sempre
desencorajamos os fornecedores de nos darem presentes
• aceitamos refeições ou entretenimento somente se forem de
valor nominal, com relação às discussões de negócios e não
fornecidos durante aquisições ou decisões de contratação
• informamos quaisquer ofertas indevidas de fornecedores ao
Grupo de ética e conformidade global
• não aceitaremos dinheiro nem equivalentes (por exemplo,
cartões-presente, cartões com valor armazenado ou
certificados de presente)
As leis e normas culturais sobre a concessão de presentes e
entretenimento variam. Consulte o Grupo de ética e conformidade
global em caso de dúvidas e entregue qualquer presente impróprio
para eles.
Se você acredita que está enfrentando um real ou possível
conflito de interesse, revele-o para a Assessoria jurídica geral
ou para o Grupo de ética e conformidade globais. A aprovação
por escrito da Assessoria jurídica ou do vice-presidente de Ética
e conformidade globais é necessária para o envolvimento
em quaisquer interesses que possam entrar em conflito com os
da Empresa.
MAIS RECURSOS

• Política de conflitos de interesse
• Política de presentes e entretenimento
• Política antissuborno e anticorrupção

VALOR “NOMINAL” SIGNIFICA QUALQUER COISA QUE
NÃO SEJA EXCESSIVA NEM FREQUENTE. EM GERAL,
NÃO PODEMOS DAR NEM RECEBER PRESENTES OU
ENTRETENIMENTO CORPORATIVO COM VALOR DE
MERCADO IGUAL OU SUPERIOR A US$ 100.
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CRIAR, MANTER E DIVULGAR
REGISTROS E CONTAS PRECISOS

POR QUE MANTEMOS REGISTROS PRECISOS?
Contamos com registros de negócios precisos, completos e
acessíveis para tomar decisões essenciais. A gestão de registros
apropriados melhora a eficiência e a produtividade geral, protege as
informações vitais da organização e garante a conformidade
regulatória. Também fornece transparência aos investidores e nos
protege de litígios, multas e processos criminais.

COMO MANTEMOS REGISTROS PRECISOS?
Nós criamos, protegemos e usamos nossos registros com
honestidade, integridade e responsabilidade. Isso significa que nós:
• refletimos com exatidão todas as transações em nossos registros
contábeis, incluindo recibos, faturas, notas fiscais, relatórios de
despesas e registros de folha de pagamento
• registramos todos os ativos, passivos, receitas e despesas em
tempo hábil, de acordo com os regulamentos, princípios
contábeis geralmente aceitos e a política da empresa
• armazenamos e utilizamos os registros de forma segura,
em conformidade com as nossas políticas de gestão de registros
• protegemos quaisquer registros que possam ter relação com
processos judiciais.
MAIS RECURSOS

• Manual de Gestão de Registros e Informações (RIM)
• Manual de CAPP

VALORES EM AÇÃO
Q: E
 u sei que as nossas políticas de gestão de registros exigem
a exclusão de certos registros após um determinado período,
mas estou guardando todos os meus registros para o caso de
alguém precisar deles depois. Isso está certo?
R: N
 ão, você deve fazer tudo o que for possível para aderir aos
nossos cronogramas de retenção de registros. Manter
registros por muito tempo pode sobrecarregar nossos
sistemas de armazenamento e colocar informações sensíveis
e confidenciais em risco de serem acessadas ou utilizadas
de forma inadequada. Reter os registros de acordo com o
cronograma aperfeiçoa o nosso programa de gestão de
registros e protege a empresa.
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RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DA MÍDIA,
DOS INVESTIDORES E DOS ANALISTAS

POR QUE NOS COMUNICAMOS COM O
PÚBLICO COM RESPONSABILIDADE?
Devemos fornecer informações claras, precisas e coerentes sobre
a Oshkosh aos investidores e ao público. Ao mesmo tempo, nós
protegemos nossas informações sigilosas e exclusivas, bem como
as dos nossos fornecedores e clientes. Podemos cumprir essas
obrigações se garantirmos que os questionamentos externos estão
sendo tratados somente por colegas com autoridade e experiência
para lidar com eles.

COMO NOS COMUNICAMOS COM O
PÚBLICO COM RESPONSABILIDADE?
Respondemos a todas as perguntas com integridade e boa
cidadania. Isso significa que nós:
• somos gentis, mas firmes em não fornecer informações sobre a
Oshkosh, nossos parceiros ou clientes, a menos que tenhamos
autorização específica para isso
• encaminhamos os questionamentos da mídia ao departamento
de Comunicações corporativas e os questionamentos de
analistas ou investidores ao departamento de Relacionamento
com investidores
• obedecemos a todas as políticas da Oshkosh sobre a proteção
de informações confidenciais
Para obter mais informações sobre como responder aos
questionamentos da mídia, dos investidores ou de outras fontes
externas, entre em contato com o departamento de Comunicações
corporativas ou de Relacionamento com investidores.

<< LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO
DE INFORMAÇÕES ARRISCADAS >>
Pedidos inadequados de informações podem surgir a qualquer
momento, de diversas fontes. Tome cuidado ao responder
solicitações sobre:
• Desenvolvimento ou envio de produtos
• Nomes ou outros dados de clientes
• Fornecedores
• Funcionários
• Preços ou custos
• Tempo de espera
• Níveis de qualidade
• Tendências comerciais gerais

VALORES EM AÇÃO
Q: U
 m dos fornecedores me perguntou se eu me sentia confiante
sobre as nossas chances de conseguir um contrato para um
pedido grande de misturadores de descarga traseira.
Eles gostariam de saber para poder começar a aumentar a
produção, o que também nos ajudaria a entregar no prazo.
O que devo dizer?
R: M
 esmo sendo um parceiro comercial confiável com um motivo
legítimo para saber essa informação, você não tem permissão
para compartilhá-la. Não faça insinuações, muito menos dê
dicas, já que isso colocaria você e a Empresa em risco de
violações da prevenção do uso indevido de informação
confidencial. Encaminhe o fornecedor ao representante de
compras dele. Ele possui os recursos para determinar se este
parceiro deve saber as informações e a melhor forma de
responder e manter uma boa relação comercial.
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PROTEGER NOSSOS BENS
E NOSSAS INFORMAÇÕES
POR QUE PROTEGEMOS OS BENS DA EMPRESA?
Todos nós ajudamos a criar os bens dos quais a Oshkosh
depende todos os dias. Desde processos patenteados a
equipamentos avançados, para a reputação da Oshkosh, estes
bens beneficiam os investidores da Empresa e a todos nós.
Eles afetam diretamente a nossa capacidade de obter sucesso
individualmente e como Uma equipe. Por isso, cada um de nós é
responsável por protegê-los contra danos, prejuízos, roubo e
mau uso. Nós assumimos a responsabilidade de tratar estes
bens como se fossem nossos – pois, de certo modo, eles são.

CONFIDENCIAL

COMO PROTEGEMOS OS BENS DA EMPRESA?
Nós protegemos todos os bens e as informações da Empresa.
Isso significa que nós:
• usamos os bens da Oshkosh somente para fins comerciais e
informamos quando estão em risco
• evitamos a perda, a destruição, o roubo e o abuso de recursos
da Empresa
• protegemos os recursos dos nossos fornecedores e clientes
da mesma forma como protegemos nossos próprios bens,
instalações e equipamentos
• evitamos a divulgação de informações confidenciais ou
segredos comerciais
• não emprestamos, tomamos emprestado, vendemos ou
usamos os recursos da Empresa sem autorização
• praticamos a consciência de custos, sempre equilibrando
qualidade e preço na aquisição de materiais e serviços e
buscando reembolso somente para despesas relacionadas
aos negócios
• obtemos Acordo de não divulgação e marcamos
adequadamente as informações confidenciais quando há
necessidade de compartilhamento
MAIS RECURSOS

• Manual de CAPP
• TINA

“BENS” OU “ATIVOS” PODE SIGNIFICAR
VÁRIAS COISAS. SÃO ELES:
• Bens de informação, como quaisquer dados relacionados
aos negócios da Oshkosh
• Bens financeiros, como dinheiro, instrumentos financeiros
ou qualquer coisa que possa ser convertida em dinheiro
(inclusive tempo)
• Bens físicos fornecidos aos membros da equipe que
conduzem negócios, como telefones, ferramentas, maquinário,
propriedades, veículos e materiais de escritório
• Bens intangíveis, como ideias, invenções, direitos autorais,
patentes, segredos comerciais e a nossa reputação

I N F O R M AÇ Õ E S C O N F I D E N C I A I S E E XC L U S I VA S
Protegemos com cuidado as informações confidenciais e
exclusivas da Oshkosh, entendemos que são fundamentais
para o nosso crescimento, vantagem competitiva e de valor para
os acionistas.

Nossas informações exclusivas são um ativo comercial crucial.
Cada um de nós é um administrador e parceiro comercial de
confiança deste ativo. Nós honramos essa confiança por meio da
proteção dos dados da Empresa O Estilo Oshkosh.
Isso significa que nós:
• identificamos as informações confidenciais, as mantemos em
segurança e as protegemos do acesso não autorizado
• compartilhamos informações confidenciais somente se houver
uma necessidade de conhecimento, até mesmo entre os
membros da equipe
• atendemos rapidamente aos novos imperativos de segurança
e permanecemos alerta sobre as implicações de segurança de
tudo o que fazemos
• continuamos protegendo as informações da Oshkosh mesmo
quando saímos da Empresa
• somos responsáveis como detentores de dados para a
classificação correta de todos os documentos (inclusive e-mails)
de acordo com as seguintes diretrizes:
• Irrestrito – A divulgação não autorizada não prejudicaria
a Empresa. Qualquer pessoa fora da Empresa pode
visualizá-los.
• Restrito – A divulgação não autorizada prejudicaria a
Empresa. Havendo necessidade comercial e autorização,
podem ser compartilhados dentro da Empresa, bem como
com seus fornecedores e parceiros comerciais.
• Altamente restrito – A divulgação não autorizada prejudicaria
seriamente a Empresa. Havendo necessidade comercial e
autorização, podem ser compartilhados com um pequeno
grupo de funcionários e parceiros comerciais da Empresa.
MAIS RECURSOS

• Política de classificação e tratamento de informações
confidenciais e privilegiadas
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“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” PODEM SER:
• Informações ou projeções financeiras não públicas
• Planos de comercialização
• Criação de processos, fórmulas ou produtos exclusivos
• Patentes pendentes e segredos comerciais
• Planos de pesquisa e desenvolvimento
• Dados sobre salário e informações sobre funcionários
• Planos de aquisição e alienação
• Detalhes sobre propostas
• Estratégias de preços
• Detalhes de dados de preços e custos

• somos profissionais e atenciosos em todos os sistemas de
comunicação da Oshkosh, evitando conteúdos obscenos,
inapropriados, prejudiciais, difamatórios, ilegais ou incorretos
• não compartilhamos senhas ou outros controles de acesso
nem os armazenamos de forma inadequada
• limitamos o uso pessoal de equipamentos e sistemas da
Oshkosh, garantindo que ocorra de maneira incidental e que
não interfira em nosso desempenho no trabalho
• compreendemos que não temos direito a privacidade
quando usamos os equipamentos ou sistemas da Empresa e
temos a consciência de que eles podem ser inspecionados a
qualquer momento

• Listas e informações sobre fornecedores
• Listas e informações sobre clientes

MAIS RECURSOS

• Política de mídia social
• Política de uso aceitável

CONTROLES INTERNOS
Obedecemos e facilitamos todos os controles internos da
Oshkosh, sabendo que eles protegem nossos bens e se
responsabilizam por eles.

Isso significa que nós:
• elaboramos, usamos e mantemos controles internos
que protegem os nossos bens e garantem um relatório
financeiro preciso
• entendemos e seguimos as políticas e procedimentos da
Empresa com relação à criação e armazenamento de registros
oportunos, exatos e completos
• cooperamos plenamente com auditorias e qualquer
investigação interna
• obedecemos à Lei Sarbanes-Oxley, à Lei internacional de
práticas de corrupção (FCPA) e quaisquer outras leis e
regulamentos aplicáveis
MAIS RECURSOS

• Manual de CAPP
• Manual de retenção de registros
• Matriz de notificação e autorização de transações corporativas
• Política de classificação e tratamento de informações
confidenciais e privilegiadas
• Política de uso aceitável
U S O A D E Q UA D O D E S I S T E M A S D E I N F O R M AÇÃO
E C O M U N I CAÇÃO
Utilizamos corretamente os nossos sistemas e equipamentos de
comunicação, garantindo que nossas atividades sejam seguras,
profissionais e não prejudiciais.

Isso significa que nós:

U S O I N D E V I D O D E I N F O R M AÇÃO C O N F I D E N C I A L
Não usamos nem compartilhamos informações internas se isso
criar o risco ou até mesmo sugerir a negociação ilegal de títulos.

Nós respeitamos os acionistas e a integridade dos mercados
financeiros. O uso indevido de informação confidencial pode
distorcer os mercados, prejudicar reputações, provocar multas
ou até mesmo levar à prisão. Por isso, nos responsabilizamos
por evitar a divulgação indevida de informações internas
(ou relevantes e particulares). Isso significa que nós:
• cumprimos com todas as leis e regulamentos sobre o uso
indevido de informação confidencial
• não adquirimos nem vendemos títulos, nem oferecemos
indicações a outros quando temos acesso a informações internas
• somente compartilhamos informações internas com membros da
equipe autorizados com base em necessidade de conhecimento
• oferecemos ao público uma oportunidade de digerir
informações internas depois que são publicadas antes de
fazermos qualquer comercialização
MAIS RECURSOS

• Política de prevenção so uso indevido de informação confidencial

INFORMAÇÕES RELEVANTES E
PARTICULARES (“INTERNAS”)
são informações sobre qualquer empresa que não tenham sido
disponibilizadas ao público e que um investidor razoável
consideraria importante ao decidir pela comercialização de
títulos. Podem incluir:
• Resultados e dividendos financeiros

• empregamos todos os controles de segurança exigidos pelas
políticas da Oshkosh

• Novas adjudicações de contratos

• protegemos as informações da Empresa de uso não autorizado,
distribuição, alteração ou remoção

• Novos produtos ou iniciativas comerciais

• não usamos software nem aplicativos não autorizados nos
equipamentos da Empresa

• Incorporações ou aquisições previstas

• Leis, acordos ou litígios em andamento
• Mudanças na alta administração
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colaborar COM
parceiros comerciais
Buscamos fazer parcerias mutuamente benéficas com nossos fornecedores,
contratados e distribuidores. Nos dedicamos ao máximo para encontrar
parceiros que compartilham nossos valores essenciais de integridade,
honestidade e cidadania. Lutamos ativamente contra a corrupção e nos
recusamos a nos desviar do caminho no que diz respeito à proteção de nossos
bens, direitos e dignidade de outros.

NOSSO COMPROMISSO COM OS PARCEIROS COMERCIAIS
Temos o compromisso de fazer negociações justas e satisfazer mutuamente as relações de negócios com
base em confiança, transparência e cooperação.
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CONSTRUIR
PARCERIAS SÓLIDAS

POR QUE CONSTRUÍMOS PARCERIAS SÓLIDAS?

COMO CONSTRUÍMOS PARCERIAS SÓLIDAS?

A construção de veículos e equipamentos especiais avançados
envolve a compra de uma grande quantidade de componentes e
subsistemas de fornecedores. Da mesma forma, a venda destes
equipamentos para os governos e outros clientes no mundo todo
geralmente requer a ajuda de contratados, consultores,
comerciantes, representantes independentes de vendas,
distribuidores e outros parceiros comerciais. Consideramos estes
terceiros como parte da equipe como Uma Oshkosh. Por essa
razão, esperamos que eles adotem o Estilo Oshkosh. Precisamos
dos produtos e serviços deles para atender aos nossos próprios
padrões de segurança, valor e integridade. Nossos clientes
dependem disso.

Selecionamos nossos parceiros comerciais por meio de
um processo rigoroso, mas de concorrência justa. Isso significa
que nós:
• baseamos nossas aquisições em exigências de desempenho
claras e específicas e resultados mensuráveis
• proporcionamos uma oportunidade igual de obter contratos a
todos os parceiros em potencial qualificados
• procuramos adquirir produtos seguros e de alta qualidade que
sejam fornecidos no prazo e dentro do orçamento
• praticamos a consciência de custos e verificamos se não
pagamos mais que o valor justo de mercado
• esperamos que os nossos parceiros comerciais façam negócios
justos conosco, da mesma forma como agimos com eles
• conduzimos diligência prévia com terceiros para nos
certificarmos de que são qualificados e com boa reputação
• formalizamos relacionamentos por escrito, para que todas as
transações sejam transparentes
• obedecemos a Lei americana de integridade de aquisição,
a FCPA e outras leis aplicáveis
MAIS RECURSOS

• Código de conduta do fornecedor
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PREVENIR O SUBORNO
E A CORRUPÇÃO

POR QUE PREVENIMOS O SUBORNO E A CORRUPÇÃO?
Ganhamos a confiança dos clientes em longo prazo por contarmos
com os membros da equipe e os nossos produtos inovadores e de
alta qualidade. Não nos envolvemos em suborno nem em outras
práticas de corrupção, independentemente de onde atuamos e de
como outras pessoas possam agir. Achamos que isso não é apenas
uma obrigação legal, mas também uma obrigação moral. A corrupção
rouba nossas comunidades com a destruição da confiança,
enfraquecendo a lei, prejudicando os direitos humanos e deturpando
os mercados. Nossos valores essenciais de honestidade, integridade
e cidadania nos impulsionam a combater a corrupção. Mantendo-nos
responsáveis por esses valores, fortalecemos e tornamos mais
sustentáveis os nossos negócios e as nossas comunidades.

COMO PREVENIMOS O SUBORNO E A CORRUPÇÃO?
A Oshkosh assume uma posição contra a corrupção e atua somente
com ética. Isso significa que nós:
• não oferecemos, prometemos, exigimos ou entregamos nada de
valor a uma autoridade pública ou a qualquer outra pessoa para
obter vantagem inapropriada
• não aceitamos suborno, propina nem presentes inadequados
• informamos qualquer indicação de pagamento impróprio
• obedecemos a Lei internacional de práticas de corrupção
(FCPA), a Lei anticorrupção do Reino Unido e as leis dos países
onde atuamos
• realizamos a diligência prévia para garantir que os nossos
representantes e agentes compartilham o nosso compromisso
com o combate à corrupção
• envolvemos terceiros somente se necessário e apenas se
tiverem a qualificação adequada, trabalharem com honorários
razoáveis e aderirem aos nossos valores essenciais
MAIS RECURSOS

• Política antissuborno e anticorrupção
• Política de presentes e entretenimento
• Sinais de alerta de corrupção

VALORES EM AÇÃO
Q: E
 stamos planejando a abertura de uma nova instalação de
distribuição em um mercado emergente, porém as licenças
de construção foram atrasadas. Entrei em contato com o
inspetor local e ele me disse que pode emitir as licenças se
eu fizer um favor a ele. O que devo fazer?
R: O
 inspetor está pedindo um valor para suborno. Fazer um
favor para o inspetor local em troca do recebimento da licença
é contra as nossas políticas e a lei.
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PROTEGER AS INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS DE TERCEIROS

POR QUE PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS DE TERCEIROS?

COMO PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS DE TERCEIROS?

Às vezes, nossos parceiros e clientes precisam compartilhar
informações confidenciais conosco. Um fornecedor pode precisar
compartilhar seus planos para uma nova peça, ou um cliente pode
ter que revelar informações militares confidenciais. Quando os
outros confiam detalhes sigilosos a nós, eles colocam o esforço,
a pesquisa, as expectativas, os bens e, algumas vezes, até mesmo
a vida em jogo. Temos o dever de honrar essa confiança aceitando
a responsabilidade de proteger essas informações.

Esforçamo-nos para proteger as informações confidenciais de
terceiros do uso indevido. Isso significa que nós:
• não solicitamos informações confidenciais, exceto se
totalmente necessário
• garantimos que revelações sejam feitas mediante um Acordo
de não divulgação de informações confidenciais
• asseguramos que as informações sejam claramente indicadas
e não compartilhadas com ninguém dentro ou fora da nossa
Empresa sem autorização nem necessidade legítima de saber
• usamos as mesmas medidas de segurança que empregamos
com as nossas próprias informações confidenciais, incluindo
criptografia, senhas e controles de acesso
• não usamos informações confidenciais que não devemos
ver – nem mesmo sobre a concorrência
• devolvemos informações confidenciais quando suspeitamos
que foram compartilhadas por engano e entramos em contato
com o departamento jurídico
MAIS RECURSOS

• Política de classificação e tratamento de informações
confidenciais e privilegiadas
• Manual de GPSC
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RESPEITAR A PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE TERCEIROS

POR QUE RESPEITAMOS A PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE TERCEIROS?
Devido ao valor comercial das nossas próprias ideias, processos e
outras propriedades intelectuais (e o empenho que empregamos
para criá-las e protegê-las), devemos respeitar igualmente a
propriedade intelectual dos outros.

COMO RESPEITAMOS A PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE TERCEIROS?
Respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros,
inclusive dos nossos concorrentes. Isso significa que nós:
• obtemos todas as autorizações e contratos de licenciamento
necessários antes de usar propriedades intelectuais e obedecemos
a todos os termos de uso
• usamos corretamente marcas, direitos autorais, logotipos, nomes
e projetos em nossos materiais de propaganda e marketing
• respeitamos os direitos de patente, os segredos comerciais e as
informações exclusivas de terceiros, inclusive durante a nossa
pesquisa e processo de desenvolvimento
• ficamos atentos quanto ao reconhecimento e à denúncia de produtos
falsificados, pirataria e outros crimes de propriedade intelectual
Entre em contato com o Departamento jurídico ou com o Grupo
de conformidade e ética global em caso de dúvidas.
MAIS RECURSOS

• Manual de CAPP

VALORES EM AÇÃO
Q: T
 rabalhei para uma empresa concorrente da Oshkosh e
tenho bastante conhecimento sobre o sistema de
produtos eletrônicos patenteados dela. Posso usar essas
informações agora?
R: S
 e você está se referindo a algo que é de conhecimento
público geral e não específico do sistema patenteado, talvez
você possa usá-las. Entretanto, você também pode acabar
violando leis de propriedade intelectual, o que, além de ser
antiético, também pode levar a processos civis ou criminais.
Consulte o Departamento jurídico antes de prosseguir.
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RESPEITAR E PROTEGER
OS DIREITOS HUMANOS

POR QUE RESPEITAMOS E PROTEGEMOS
OS DIREITOS HUMANOS?
Com as nossas operações globais, podemos fazer mudanças
significativas no mundo. Trabalhando somente com parceiros
comerciais que respeitam os direitos humanos, ajudamos os
membros da equipe com altos padrões éticos a continuar obtendo
sucesso. Nos recusamos a nos envolver em trabalho infantil, trabalho
forçado, escravidão, tráfico humano e condições de trabalho
inseguras. Honramos nossos valores essenciais, reforçamos nossa
reputação e demonstramos o que pensamos ao expressar que todos
nós somos parte de Uma equipe, Uma Oshkosh.

COMO RESPEITAMOS E PROTEGEMOS
OS DIREITOS HUMANOS?
Ficamos atentos para proteger os direitos dos trabalhadores em
nossas instalações, bem como o dos funcionários de nossos
fornecedores e parceiros comerciais. Isso significa que nós:
• realizamos a diligência prévia ao procurar fornecedores e
parceiros comerciais que não infringem os direitos humanos
• esperamos que os parceiros demonstrem altos padrões de ética
• orientamos os fornecedores a não adquirirem minerais de conflito
Relatamos quaisquer preocupações de que um parceiro comercial
possa estar agindo de forma antiética ao Departamento jurídico
ou ao Grupo de ética e conformidade global, independentemente
da possibilidade de existir ou não um risco iminente aos negócios
ou à reputação da Oshkosh.
MAIS RECURSOS

• Código de conduta do fornecedor
• Política de direitos humanos
• Política de minerais de conflito

VALORES EM AÇÃO
Q: D
 urante a visita à um local de produção de um dos nossos
fornecedores, percebi que alguns funcionários pareciam ser
menores de idade. Meu anfitrião assegurou que eles eram
mais velhos do que pareciam. O que devo fazer?
R: V
 ocê deve relatar suas preocupações ao Grupo de ética e
conformidade global, para que eles possam investigar o caso.
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contribuir com
as comunidades
Nós respeitamos os nossos vizinhos e cidadãos apoiadores. Trabalhamos com
parceiros que ouvem as preocupações e buscam soluções seguras e
sustentáveis. Como uma empresa global, vemos a oportunidade e a
responsabilidade de fazer mudanças reais e positivas no mundo.

NOSSO COMPROMISSO COM AS COMUNIDADES

Temos o compromisso de sermos vizinhos responsáveis e demonstrar boa cidadania.
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PROTEGER
O AMBIENTE

POR QUE PROTEGEMOS O AMBIENTE?

COMO PROTEGEMOS O AMBIENTE?

A Oshkosh tem o compromisso de transportar o mundo em
operação, de maneira não apenas segura e eficiente,
mas também responsável. Ao conservarmos recursos, somos
mais eficientes e produtivos no trabalho e nas comunidades.
Por meio da inovação de produtos, podemos realmente fazer a
diferença. Podemos ajudar a formar um mundo ambientalmente
consciente – onde trabalhamos, onde vivemos e quaisquer que
sejam os nossos produtos usados.

Promovemos a responsabilidade e a administração ambiental
sempre. Isso significa que nós:
• conhecemos e seguimos as leis, as políticas e os procedimentos
ambientais aplicáveis a nós
• atendemos ou superamos as exigências para as licenças
ambientais
• assumimos responsabilidade pessoal na ajuda para a redução
de resíduos e emissões
• buscamos oportunidades de conservar energia em nossas
instalações, processos e veículos
• descartamos resíduos perigosos de maneira segura
• usamos um Programa de Avaliação de Conformidade
Ambiental (eCAP) em nossas instalações
• recondicionamos nossas máquinas, veículos e equipamentos
para economizar matéria-prima
• informamos qualquer incidente ambiental ou risco de incidente
ao Departamento de assuntos ambientais
MAIS RECURSOS

• Política de proteção ambiental
• Política de gestão de energia
• Política de segurança corporativa
• Relatório de sustentabilidade corporativa
• Código de conduta do fornecedor
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APOIAR NOSSAS
COMUNIDADES

POR QUE APOIAMOS NOSSAS COMUNIDADES?

COMO APOIAMOS NOSSAS COMUNIDADES?

A Oshkosh é uma empresa global que trabalha localmente.
Nós satisfazemos nossos clientes ao redor do mundo
principalmente em razão do talento que atraímos e do apoio que
recebemos das comunidades onde atuamos. Não ignoramos as
comunidades. Buscamos oportunidades de contribuir com o
crescimento e o sucesso delas. Dar retorno e ajudar os outros a
alcançarem seu mais completo potencial é uma parte fundamental
do Estilo Oshkosh.

Procuramos formas de criar oportunidades para os outros e
contribuir para uma melhor qualidade de vida. Isso significa que nós:
• incentivamos o trabalho voluntário, a orientação,
o desenvolvimento de carreira e o trabalho de caridade
• compartilhamos os recursos da Empresa quando obtemos
autorização prévia
• verificamos se todas as ações de caridade com a qual nos
envolvemos são legítimas
• não buscamos nem recebemos favores em retribuição por
contribuições para caridade nem pressionamos os outros a
fazerem contribuições
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PARTICIPAR DE
PROCESSOS POLÍTICOS

POR QUE PARTICIPAMOS DE PROCESSOS
POLÍTICOS DE FORMA RESPONSÁVEL?

COMO PARTICIPAMOS DE PROCESSOS
POLÍTICOS DE FORMA RESPONSÁVEL?

Todos nós temos o direito de nos envolvermos em nossos
assuntos cívicos e participar de campanhas políticas.
Porém devemos separar claramente nosso envolvimento pessoal
político da Oshkosh. Caso contrário, nossas atividades poderiam
afetar a Oshkosh negativamente, ser mal interpretadas como
tendo o apoio da Empresa ou pior, parecer atividades lobistas
ilegais. Uma vez que a Oshkosh trabalha diretamente com os
governos todos os dias, devemos ser precisos e cuidadosos
sobre o envolvimento legal e ético com a política ou corremos o
risco de prejudicar a confiança dos nossos clientes e comunidades
e nos expor a outros riscos.

Nos envolvemos no processo político com cautela como cidadãos
privados e com transparência como empresa. Isso significa que nós:
• revelamos nosso relacionamento com a Oshkosh quando
adotamos medidas políticas como indivíduos e deixamos claro
as opiniões que expressamos como nossas
• participamos de política somente em nome próprio e por
nossa conta
• não entramos em contato com legisladores ou funcionários do
governo para influenciar a concessão de contratos para
a Oshkosh
• entramos em contato com o vice-presidente executivo de
operações do governo antes de falar com qualquer legislador
sobre contas que estejam afetando a Oshkosh
• não usamos o nome da Oshkosh para promover um partido,
um candidato ou uma causa sem autorização
• sabemos quais atividades poderiam ser vistas como lobistas e
obedecemos a todas as exigências de relato e outras
exigências legais quando realizamos atividades de lobbying
como membros autorizados da equipe da Oshkosh
• não fazemos qualquer tipo de contribuição política em nome da
Oshkosh sem a aprovação prévia do Departamento jurídico
A Oshkosh tem um comitê de ações políticas pelo qual os
membros da equipe podem apoiar causas políticas que afetam
diretamente a nossa Empresa, produtos ou indústria.
A participação no Comitê de ações políticas de funcionários da
Oshkosh Corporation (OCEPAC) é totalmente voluntária e
rigorosamente regulamentada pela Comissão federal de eleições.
(Este parágrafo não constitui uma solicitação de doações para
o OCEPAC).
MAIS RECURSOS

• Política de uso aceitável
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COMO TOMAR DECISÕES
DE MANEIRA CORRETA

tomar decisões DE
MANEIRA CORRETA
Fazemos escolhas todos os dias. Algumas são simples. Outras são mais
complexas. Geralmente é benéfico ter um panorama que nos ajuda a recuar e
ter certeza de que estamos conduzindo negócios com o Estilo Oshkosh.

RESPONDA ESSAS QUATRO PERGUNTAS ANTES DE AGIR:
1. Isso é lícito?
2. Isso é coerente com as políticas da Empresa?
3. Isso é coerente com cada um dos valores essenciais: honestidade, integridade, responsabilidade,
respeito e cidadania?
4. V
 ocê teria orgulho caso isso se tornasse matéria de capa do jornal para a sua família, seus amigos e
colegas lerem?

Se alguma das respostas a essas perguntas for “não”, não prossiga sem conversar com o seu supervisor ou
com o Grupo de ética e conformidade global.
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preservar
O estilo Oshkosh
Nós recompensamos ações que preservam o Estilo Oshkosh porque elas
refletem e reforçam a cultura com base em valores que é tão importante para
nós. Quando a ocorrência de uma violação do Estilo Oshkosh ou de uma
política básica é apurado em uma investigação, uma disciplina apropriada será
aplicada. A disciplina pode consistir em diversas ações, inclusive o desligamento,
o reembolso dos prejuízos ou danos causados à Oshkosh ou até mesmo o
encaminhamento para processo criminal.

informações de

contato

ÉTICA E CONFORMIDADE GLOBAL

MÍDIAS SOCIAIS

Bettye J. Hill
Vice-presidente, diretora executiva de ética e conformidade
bhill@oshkoshcorp.com
Amy Thiel
Diretora, Ética e conformidade global
athiel@oshkoshcorp.com
Chad Kleist
Gerente de comunicações e treinamento global
ckleist@oshkoshcorp.com

SITE DA LINHA DE APOIO
www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh

NÚMERO DA LINHA DE APOIO (EUA E CANADÁ)
1-866-554-3844

SITE DE ÉTICA E CONFORMIDADE
GLOBAIS DA OSHKOSH CORPORATION
http://www.oshkoshcorporation.com/about/
global~ethics~compliance.html
*Entre em contato também com o seu departamento de Recursos humanos local
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