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Uma Mensagem do Presidente
Na Electrolux, temos uma estrutura estratégica para nos guiar em nosso
comportamento, fornecer orientação e inspirar nossa comunicação.
Essa estrutura consiste em nosso propósito, modelo de negócios
e caminho para o crescimento lucrativo.
O Código de Conduta da Electrolux é parte fundamental de nossa estratégia.
Ele serve como uma introdução para as nossas políticas e princípios mais
importantes, e é um guia para a forma como a Electrolux faz negócios.
Temos um firme compromisso de sempre agir com ética e respeitar os direitos
humanos. Fazer isso é responsabilidade de todos, começando pelo topo.
Acredito firmemente que uma abordagem ética é vital para o sucesso de
nossa empresa.
Comportamento ou ações ilegais ou antiéticos da Electrolux ou de qualquer
representante do Grupo pode minar nossa reputação de longa data de
honestidade e integridade, e não será tolerado.
Cabe a cada um de nós criar uma empresa em que tenhamos orgulho
de trabalhar, um lugar onde tudo o que fazemos e todas as decisões que
tomamos são regidas pelos princípios de ética, integridade, respeito
pelas pessoas e pelo nosso planeta.
Leia o Código de Conduta para entender o que se espera de você. Use-o
como uma referência e um guia. Tenha em mente que o Código pode não
cobrir todas as situações que você venha a enfrentar e, às vezes, o caminho
certo para agir não é óbvio. Sempre que tiver dúvidas, não hesite em pedir
ajuda.
Jonas
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A quem se aplica o Código de Conduta
se aplica e como deve ser usado?
Este Código aplica-se a todos os funcionários da Electrolux e a todas as
demais pessoas que atuem em nome da empresa, incluindo funcionários
permanentes e temporários, consultores, terceiros, gestores e membros da
diretoria das empresas do Grupo Electrolux.
Todos as pessoas mencionadas acima são responsáveis por seguir este
Código. Os funcionários também devem consultar as políticas e diretrizes do
Grupo Electrolux, pois fornecem orientações e detalhes adicionais, os quais
podem ser encontrados no eGate.

Parceiros de negócios e fornecedores
A Electrolux coloca grandes expectativas em seus fornecedores e outros
parceiros de negócios.
Estamos comprometidos em manter altos padrões de direitos humanos,
direitos trabalhistas, responsabilidade ambiental e práticas anticorrupção
em todas as nossas atividades, o que significa que exigimos o mesmo de
nossos parceiros.
Esperamos que nossos fornecedores sigam os princípios estabelecidos
em nosso Supplier Workplace Standard, que são baseados nos mesmos
requisitos que se aplicados às nossas próprias operações (detalhado em
nossa política de Group Workplace Policy e Group Workplace Directive).
Nosso Programa de Fornecimento Responsável apoia as decisões de
fornecimento, avaliando parceiros potenciais, monitorando seu desempenho
do fornecedor e promovendo treinamento dentro da Electrolux, bem como
entre fornecedores.
Políticas relacionadas:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy
e Group Purchasing Policy

Mensagem de
Jonas
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Espera-se que os gestores sejam modelos
Se você é um gestor da Electrolux, espera-se que seja um modelo e um bom
exemplo pela sua própria conduta, ações e decisões. Isso significa que você
deve trabalhar de acordo com o Código de Conduta. Você é obrigado a
garantir que as pessoas de sua equipe recebam o treinamento necessário
para entender e se comprometer com o Código, bem como as políticas
e diretrizes relacionadas a ele. Você também é obrigado a agir e relatar
todas as violações deste Código e das políticas do Grupo. Como gestor,
você poderá procurar orientação do HR, Legal, Internal Audit, Sustainability
Affairs ou o Detentor da Política relevante.

Compliance legal
Devemos agir em total conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis às
 nossas operações. Também conduziremos todos as
nossas atividades de acordo com este Código de Conduta e nossas
políticas e diretrizes. Havendo qualquer conflito entre o Código e
a lei, o mais rigoroso deve ser aplicado, desde que aplicação do
Código não resulte em violação à lei.

Em caso de dúvida,
procure o departamento Jurídico.
A consulta legal oportuna é essencial para proteger os interesses da
Electrolux e para garantir que estamos em conformidade com as leis
e regulamentos pertinentes. Você provavelmente se deparará com
situações em que o Código de Conduta não fornece uma resposta clara.
Nessas situações, você deve discutir o assunto com seu superior imediato
ou com o departamento jurídico. Na ausência de um advogado interno
local, você pode sempre entrar em contato com o Corporate Legal
Department em Estocolmo.
Há uma série de questões e situações em que você é obrigado
a consultar o departamento jurídico. Para obter mais orientações
sobre isso, consulte as Group Directive on Matters requiring Legal
Consultation.

Mensagem de
Jonas

Introdução ao Código de Conduta
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Quando uma violação ocorre
Funcionários que não atuam com ética ou violam este Código ou nossas
Políticas do Grupo podem estar sujeitos a ação disciplinar. Dependendo
dos fatos e circunstâncias, a ação pode incluir a demissão.
Em muitos casos, as regras do Código de Conduta, bem como as
políticas e diretrizes relacionadas baseiam-se em exigências da lei, o
que significa que qualquer falha no seu cumprimento pode resultar em
ações disciplinares e sanções legais contra o infrator, bem como contra a
Electrolux.

Comunique suas preocupações Você será apoiado
Se você encontrar violações do Código de Conduta ou de qualquer Política
do Grupo, você contatar seu gerente ou outra pessoa ou departamento
adequada dentro da empresa - por exemplo o HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs, Detentor da Política relevante ou Gerência Local, do
Setor ou do Grupo.
O Helpline é uma forma alternativa de relatar má conduta grave em casos
em que você, como funcionário, não se sente à vontade para acessar os
canais acima. Por meio do Helpline, você pode denunciar a qualquer momento,
em qualquer lugar do mundo, por meio de formulários on-line ou pelo telefone.
O formulário ou ligação é recebido por um profissional independente terceiro
e dedicado ao Helpline, e então encaminhado para a pessoa apropriada
na Electrolux para uma investigação. Você pode permanecerá anônimo se
quiser.1
Espera-se que todos os funcionários relatem qualquer conhecimento que
possam ter sobre conduta criminosa, ainda que em potencial, que venham
a ter conhecimento, envolvendo qualquer funcionário ou representante da
Electrolux.
Qualquer pessoa que relate uma preocupação deve saber que a Electrolux
tem uma política séria de não retaliação. Isso garante que não haja
consequências adversas relacionadas com o trabalho para qualquer
funcionário que, de boa fé, alerte a gestão de possíveis violações a este
Código de Conduta.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Observe que, em alguns países, existem restrições legais ao relatar preocupações
por meio do Helpline.

Código de conduta da Electrolux
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03

Respeito pelas
pessoas e direitos
básicos

A Electrolux está em uma jornada para moldar a forma
de viver para melhor eagir de forma sustentável, criando
experiências melhores para os funcionários e clientes,
sempre se esforçando para melhorar. Esta jornada
só pode ser realizada através dos maiores patrimónios
da empresa: pessoas.
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Direitos Humanos

Nossa Declaração de Direitos
Humanos
A Electrolux tentará ganhar
a confiança de todos aqueles que
são afetados por nossas operações,
demonstrando nosso compromisso
com a ética e os direitos humanos
através de nossas palavras e ações.
Sempre agiremos eticamente e
respeitaremos os direitos humanos,
conforme estabelecido pelas Leis
Internacionais de Direitos Humanos
e da Organização Internacional do
Trabalho.
Nós somos signatários do Pacto
Global das Nações Unidas, apoiamos
as orientações da OCDE para as
empresas multinacionais e aplicamos
os princípios orientadores das Nações
Unidas sobre negócios e direitos
humanos em nosso trabalho para
identificar e corrigir qualquer impacto
negativo sobre as pessoas que seja
direta ou indiretamente resultado
de nossas operações.
As nossas expectativas são
detalhadas neste Código de
Conduta, na Electrolux Workplace
Policy, no Electrolux Supplier
Workplace Standard e na Electrolux
Group People Policy. Outros
requisitos obrigatórios estão
listados em nossa Group Workplace
Directive e Group Human Rights
Directive.

Respeito pelas pessoas
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Impacto nas pessoas

O que isto significa para você

Devemos sempre considerar que impacto nossas atividades
e decisões têm em nosso pessoal e naqueles que nos
rodeiam. Nós nos esforçamos para conduzir nossos
negócios de uma forma que não cause danos às pessoas,
seja diretamente causada por nós ou indiretamente por
meio de nossos parceiros de negócios ou fornecedores.

A defesa dos direitos humanos
é responsabilidade de todos os
líderes e funcionários da Electrolux.
Em nossa área de trabalho,
consideramos como nossas
operações, ações e decisões
podem impactar as pessoas
e trabalhamos para minimizar
qualquer impacto negativo.

Uma parte essencial do nosso esforço de direitos humanos
está relacionada aos direitos trabalhistas e condições de
trabalho. Os direitos de nossos funcionários e daqueles
que trabalham para nossos fornecedores ou parceiros
comerciais devem ser sempre respeitados e trabalharemos
para garantir altos padrões trabalhistas.
Não toleramos o trabalho infantil, o trabalho forçado,
a discriminação, o assédio ou o abuso, e estamos
comprometidos com jornadas decentes de trabalho
e remuneração justas, liberdade de associação e
negociação coletiva. A saúde e a segurança de nossos
funcionários
é uma prioridade e trabalhamos para identificar, gerenciar
e mitigar continuamente os riscos de acidentes e doenças.
Políticas e diretivas relacionadas:
Group People Policy, Group Workplace Policy
e Group Human Rights Directive

Se você observar riscos de ofensas
aos direitos humanos, informe
ao seu gerente ou a uma função
apropriada. As preocupações
também podem ser relatadas
através do Helpline.
Para orientação contate
Sustainability Affairs.
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Horas de trabalho e compensação

O que isto significa para você

Na Electrolux, um equilíbrio entre trabalho e vida
privada deve ser incentivado.

Você não será obrigado a trabalhar
quantidades prejudiciais de horas
extras.

Nosso objetivo é ter uma abordagem responsável
em relação a remuneração. Nossos funcionários
devem ser compensados de acordo com os
parâmetros legais.
Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy

Exceto em circunstâncias empresariais
extraordinárias, você terá direito a,
no mínimo, um dia de folga a cada
período de sete dias de trabalho.
Você deve ter informações claras
sobre seus termos e condições de
trabalho, incluindo remuneração
e horário de trabalho.
Para orientação contate o HR
ou Sustainability Affairs.

Respeito pelas pessoas

Liberdade de associação
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O que isto significa para você

A Electrolux está comprometida com um relacionamento
construtivo com os nossos funcionários e continuamente se
esforça para desenvolver um ambiente de trabalho aberto.
Nosso objetivo é ter um diálogo aberto e transparente para
envolver os funcionários diretamente e, quando aplicável,
seus representantes. Isso inclui a liberdade de associação
e o direito de negociação coletivamente.

Você é livre para o formar e se
juntar a organizações de sua
escolha, ou decidir não fazê-lo.

Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy

Um diálogo entre sindicato/
representantes dos trabalhadores
e a gestão deve ser construtivo
e respeitoso.

Os gerentes não devem proibir
os funcionários de exercer essa
liberdade.

Para orientação contate o HR
ou Sustainability Affairs.

Respeito pelas pessoas

Discriminação não é aceitável

Discriminação não tem lugar no nosso ambiente de
trabalho. Ninguém deve ser discriminado com base em
características pessoais ou crenças, tampouco em razão
de sexo, idade, religião, estado civil, raça, casta, origem
social, doença, deficiência, gravidez, origem étnica e
nacional, nacionalidade, participação em organizações
de trabalhadores, incluindo sindicatos, filiação política,
orientação sexual ou similar. Todos os funcionários
devem sempre ser tratados estritamente de acordo
com suas habilidades e qualificações em qualquer
decisão relativas às funções exercidas.
Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy
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O que isto significa para você

Independentemente das diferenças,
posições, idades ou outros tipos de
distinção, trate todos com respeito,
dignidade e cortesia.
Garantir que qualquer decisão de
emprego que você toma seja livre
de discriminação.
Para orientação, contate o HR.

Respeito pelas pessoas

Nós temos tolerância zero
para qualquer tipo de assédio

Como parte de nosso compromisso de ter
um local de trabalho diversificado e inclusivo,
temos tolerância zero para assédios e bullying.
A vitimização ou retaliação no trabalho, como
recorrentes ações negativas contra um funcionário
em específico, não é permitida. Todos os
funcionários devem tratar uns aos outros
com respeito, dignidade e cortesia comum.
O assédio pode tomar a forma de comentários
escritos ou verbais, boatos, piadas e brincadeiras,
linguagem difamatória ou ofensiva e comentários
ou intimidação em que pessoas em posição de
autoridade abusam de sua posição por meio
de um comportamento insultante, intimidador
ou malicioso.
Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy
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O que isto significa para você

Trate todos com respeito e cortesia.
Nunca envie e-mails ou faça
comentários sexualmente explícitos
ou sugestivos, ou faça comentários
depreciativos ou provocações sobre
etnia ou religião de alguém.
Não faça perguntas intrusivas sobre
a vida pessoal de alguém e não faça
convites inapropriados ou sexuais.
Não abuse da sua posição
em relação a um funcionário
de cargo inferior.
Manifeste-se caso se deparar em
uma situação em que alguém está
sendo intimidado ou assediado.
Para orientação, contate o HR.

Respeito pelas pessoas

Não há tolerância ao
trabalho infantil e forçado

A Electrolux não tolera qualquer forma ilegal de trabalho,
tais como infantil, forçado ou decorrente de tráfico de
pessoas.
Além disso, temos tolerância zero para qualquer
abuso, exploração ou atividade sexual com qualquer
pessoa contra a sua vontade, ou de forma remunerada
(prostituição), quando viajar por motivos profissionais ou
de qualquer outra forma representando a empresa.
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O que isto significa para você

Se você observar qualquer indício
de trabalho infantil, trabalho forçado
ou tráfico ligado às atividades da
Electrolux ou mesmo com nossos fornecedores ou parceiros de
negócios, entre em contato com a
área de Sustainability Affairs ou HR.

Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy

Nosso ambiente de trabalho
estimula o bem-estar e segurança

O que isto significa para você

Sabendo que os nossos funcionários são o fator mais
importante para alcançar o sucesso a longo prazo,
a Electrolux está comprometida em desenvolver
continuamente um ambiente de trabalho que
possibilite um desempenho sustentável, no qual todos
os funcionários possam oferecer o melhor. Nosso
compromisso com a saúde e segurança vai além
de garantir o cumprimento das regras e legislação.

A segurança é o resultado do
empenho de todos e todos nós
podemos contribuir para um
ambiente de trabalho saudável
e seguro.

Saúde e segurança são prioridades fundamentais na
concepção e desenvolvimento de nossos processos
de trabalho e como organizamos as nossas atividades.
A Electrolux sempre se esforça para reduzir ou
eliminar acidentes no local de trabalho e doenças
ocupacionais. A liderança, em todos os níveis,
é responsável em trabalhar para minimizar potenciais
impactos negativos para os indivíduos.

Considere se há riscos à saúde,
segurança e bem-estar em sua
área de trabalho e sugira como
tais riscos podem ser abordados.

Políticas relacionadas:
Group People Policy e Group Workplace Policy

Siga sempre as instruções de
segurança no seu local de trabalho.

Para orientação, contate a área de
HR ou EHS (Environment, Health &
Safety).
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04

Negócios justos
e legítimos

Violações da lei podem levar
a repercussões negativas,
reclamações por danos e,
em alguns casos, investigações
criminais e sanções para
a empresa e indivíduos.

Negócios justos e legítimos

Acreditamos na concorrência
justa e observância à
legislação antitruste

Leis antitruste ou leis de concorrência são
implementadas em todo o mundo para preservar a
livre concorrência no mercado. Estas leis proíbem
acordos anticoncorrenciais e abuso de posição
dominante no mercado.
Na Electrolux acreditamos em um mercado justo
e competitivo, do qual participamos por meio do
mérito de nossos produtos, marcas e serviços.
Não tomamos ações que são ilegais sob as leis de
concorrência e espera-se de todos os funcionários
da Electrolux a mesma postura.
Existem vários tipos de atividades que não são
permitidas pelas leis de concorrência, e essas
regras se aplicam ao lidar com concorrentes,
clientes, fornecedores e outros parceiros de
negócios.
Política relacionada:
Group Antitrust Policy
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O que isto significa para você

Nunca entrar em qualquer tipo
de acordo ou entendimento com
um concorrente sobre preços,
condições comerciais, produção,
desenvolvimento técnico, propostas
comerciais, clientes, market share
ou outras atividades de mercado.
Nunca discutir preços, lucros, custos,
licitações, clientes, desenvolvimento
de mercado, desenvolvimento
técnico ou outras informações
confidenciais com concorrentes
sem a aprovação prévia do
departamento jurídico interno.
Respeitar a independência dos
clientes. Nunca tente fixar ou ditar
o preço de revenda do cliente.
Não tentar limitar o direito do cliente
de revender livremente nossos
produtos sem a aprovação prévia
do departamento jurídico interno.
Não aplicar condições diferenciadas
para transações semelhantes com
os clientes. Não aplique qualquer
tática com a finalidade de excluir
os concorrentes do mercado.
Para orientação, entrar em contato
com o Group Legal.

Lembre-se que multas pesadas
se aplicam por violações das
leis e que as violações ainda
levam à repercussões negativas,
reclamações por danos e, em
muitos países, investigações
criminais e sanções para
a empresa e para os indivíduos.

Negócios justos e legítimos

Conhecer as regras de comércio
atuais é vital para o nosso negócio

Ser uma empresa global significa que devemos cumprir
com as regras de comércio internacionais. O controle
de exportação e as sanções comerciais proíbem ou
restringem a exportação de bens específicos ou a
realização de negócios em determinados países e/ou
com determinados indivíduos, empresas ou organizações.
Violações não apenas prejudicam nossa reputação,
mas também podem levar a processos criminais para
a empresa e para os responsáveis. As regras de comércio
são complexas, pois as regras variam de acordo com o
local e mudam constantemente.
Política relacionada:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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O que isto significa para você

Funcionários envolvidos em
atividades de comércio ou
exportação devem seguir regras
e procedimentos aplicáveis,
por exemplo:
Identificar quando uma atividade
comercial ou uma transação
comercial pode levar a uma
situação em que as regras sobre
controle de exportação e sanções
comerciais se aplicam.
Conduzir de forma adequada
ações em mercados de alto risco
ou situações de alto risco.
Reconhecer e agir aos sinais
de alertas que podem aparecer
ao fazer negócios.
Para orientação, entrar em contato
com o Group Legal.
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Nós temos tolerância
zero para corrupção

Corrupção é o abuso ou uso
indevido de poder confiado para
ganho pessoal. A Electrolux não
tolera corrupção de nenhuma
forma. Isso se estende a todos
os negócios e transações em
todos os países em que operamos.
A Electrolux e qualquer pessoa que
represente a Electrolux (incluindo
terceiros) não devem participar ou
endossar quaisquer práticas de
corrupção.

Suborno
O suborno pode ser descrito como oferecer/dar ou exigir/
receber algo de valor para influenciar uma transação ou
decisão. A Electrolux não tolera qualquer forma de suborno
independentemente de sua natureza, incluindo suborno
público e comercial. Não toleramos parceiros de negócios
que oferecem subornos ou outros benefícios inadequados
e tomaremos providências se tais atividades forem reveladas.

Os subornos podem assumir a forma de:
Dinheiro, vale presente ou voucher
Presentes de valor significativo
Comissões ou propinas
Pagamentos para instituições de caridade
Viagens ou entretenimento
Publicidade favorável

Negócios justos e legítimos
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O que isto significa para você

Presentes e hospitalidade
Presentes de negócios e hospitalidade devem ser atos
de boa vontade e não recompensas por fazer negócios
conosco. Presentes e hospitalidade oferecidos ou
recebidos de funcionários de clientes ou fornecedores incluindo potenciais clientes e fornecedores - podem ser
considerados um suborno e devem, portanto, atender
a certos critérios, como o cumprimento de práticas
comerciais normalmente aceitas.
Em resumo, qualquer presente ou hospitalidade, dado
ou recebido, deve ser de valor moderado e nunca deve
influenciar a tomada de decisões. Em termos de valor,
os limites locais aplicáveis devem ser respeitados.
Tenha em mente que os presentes a funcionários
públicos devem ser evitados, uma vez que normalmente
são considerados em tal posição que podem influenciar
indevidamente sua tomada de decisão.
Política relacionada:
Group Anti-Corruption Policy

Entenda e cumpra com a política
de Group Anti-Corruption Policy.
Entenda e cumpra quaisquer regras
aplicáveis da Electrolux sobre
presentes e hospitalidade.
Participe regularmente de
treinamentos anticorrupção.
Não dê ou aceite subornos em
qualquer forma ou coisa que possa
ser considerada um suborno.
Nem você, a empresa, os membros
da família nem os amigos podem
receber qualquer benefício impróprio
através de sua posição como
empregado ou representante
da Electrolux.
Você não sofrerá rebaixamento,
penalidade ou outras consequências
adversas por se recusar a pagar
suborno ou se envolver em práticas
corruptas.
Se lhe for oferecido um presente
inadequado, favor ou outro
benefício questionável, leve a
questão ao seu gerente, Group
Legal, Internal Audit or HR.
Para orientação, entrar em contato
com o Group Legal.

Negócios justos e legítimos

Nossos produtos são fabricados com
qualidade e segurança em mente
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O que isto significa para você

A Electrolux está em conformidade com os requisitos
legais e com os nossos próprios padrões de qualidade
e segurança quando nossos produtos são projetados,
desenvolvidos, fabricados, comercializados e vendidos.
As entregas de produtos aos clientes não devem
ocorrer até que os requisitos de qualidade, os padrões
de segurança e os requisitos de conformidade sejam
totalmente atendidos. Apresentamos nossos produtos
e serviços com precisão e exigimos a comprovação
de nossas declarações.

Sempre siga todos os requisitos
legais, bem como as políticas
da Electrolux que se relacionam
com o projeto, fabricação, venda,
desempenho e comercialização
de nossos produtos e serviços.

Política relacionada:
Group Quality Policy

Não manipule testes ou resultados
de testes.

Nunca seja transigente ou tome
decisões que possam comprometer
a conformidade do produto.

Não construa produtos para que
o desempenho melhore apenas
em áreas específicas durante as
condições de teste.
Nunca forneça informações
imprecisas sobre a qualidade,
segurança ou outros aspectos
de nossos produtos ou serviços.
Para orientação, entre em contato
com o departamento de Group
Quality ou Group Legal.

Código de Conduta da Electrolux
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Atividades de
negócios com
integridade

A integridade deve orientar os funcionários a tomarem
decisões sólidas e a agir sempre no melhor interesse da
empresa. Os funcionários da Electrolux não misturam
questões políticas e pessoais com os negócios.

Atividades de negócios com integridade

Quando assuntos pessoais podem
influenciar nas decisões de negócios,
existe um conflito de interesses.

Situações em que uma preocupação pessoal ou privada
pareça incompatível com os interesses da Electrolux essas
devem ser evitadas e reportadas ao seu gerente e ao
departamento de HR.
A melhor maneira de lidar com conflitos de interesses
é evitá-los completamente. Se surgirem, você deve ser
aberto e transparente sobre a situação.
Esses conflitos podem ocorrer de várias formas,
por exemplo:

Com emprego fora do seu trabalho, em que
os interesses de um emprego contradizem o outro.
Devido a interesses familiares, em que um membro
da família ou outro parente é contratado ou
supervisionado por você.
Quando bens ou serviços são comprados de
um parente ou um amigo ou uma empresa
controlada por qualquer um desses.
Se você ou um membro da família tem um interesse
financeiro que possa afetar o seu julgamento.
E também quando você ou um membro da família
tem um interesse pessoal, direto ou indireto, em
qualquer fornecedor ou cliente da Electrolux.

Política relacionada:
Group Conflicts of Interest Policy
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O que isto significa para você

Divulgue qualquer situação de
conflito de interesse imediatamente
ao seu superior e HR.
Não se envolva em atividades
externas que possam entrar em
conflito ou parecer entrar em conflito
com os interesses da Electrolux,
ou que reduzam sua eficiência ou
dedicação no cumprimento de seus
deveres na Electrolux.
Para orientação, entre em contato
com o departamento de HR ou
Group Legal.

Atividades de negócios com integridade

A Electrolux evita envolvimento político

A Electrolux observa a neutralidade em relação a partidos
e candidatos políticos. O nome da Electrolux, bem como
quaisquer recursos controlados por qualquer empresa do
Grupo não serão usados para promover o interesse de
partidos ou candidatos políticos.
Influência politica é uma atividade legítima realizada
por alguns funcionários autorizados da Electrolux, mas
tais atividades devem sempre ser executadas de forma
transparente e clara em nome da Electrolux.
Os funcionários que se envolverem no diálogo com
governos e outros órgãos públicos para informar
ou influenciar políticas públicas devem fazê-lo com
responsabilidade e transparência, de acordo com
as leis locais.
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O que isto significa para você

Você pode participar pessoalmente
de atividades políticas e fazer
contribuições políticas, mas tal
participação deverá ser fora
do horário de trabalho, e tais
contribuições serão por sua conta.
Não faça nenhuma contribuição
ou doação política de qualquer
natureza em nome da Electrolux.
Não reembolse nenhum funcionário
por qualquer contribuição ou
despesa.
Se você se envolver em atividades
políticas pessoais, você não deve
agir ou parecer agir como um
representante da Electrolux.
Para orientação, contate a área
de Corporate Communications.

Código de Conduta da Electrolux
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Todos somos
responsáveis por
proteger o patrimônio
da nossa empresa

É essencial que as nossas atividades comerciais
protejam nossos patrimônio, incluindo propriedade física,
propriedade intelectual e patrimónios financeiros. Somos
todos responsáveis por proteger nosso patrimônio
e usá-los com cuidado e eficiência.

Protegendo o patrimônio da nossa empresa

Evite a fraude e o uso de patrimônios
da empresa para atividades que
prejudiquem a nossa reputação

Nós não toleramos fraude e uso indevido do patrimônio
da empresa. Fraude inclui qualquer ato, bem como a
omissão em agir, com o objetivo de enganar terceiros
- tais como a empresa, o público ou investidores - para
tomar ações que resultem em danos econômicos para
eles.
Propriedade, equipamentos, recursos e fundos devem ser
usados apenas para fins comerciais e não para ganhos
pessoais.
Exemplos de uso indevido de patrimônio incluem roubo,
falsificação de relatórios de despesas ou tempo, uso
inadequado de um computador, telefone ou instalações
da empresa ou uso indevido de descontos de funcionários.
Políticas e diretivas relacionadas:
Group Finance Policy e Group Global Travel Directive

29

O que isto significa para você

Siga todas as regras locais aplicáveis
a viagens locais e despesas.
Despesas particulares, como viagens
pessoais ou entretenimento, não
podem ser reivindicadas como
despesas a negócio.
Os computadores da empresa
não podem ser usados para
atividades ilegais ou para visualizar
material inadequado, incluindo sites
pornográficos, sites que instigam ao
ódio ou quaisquer outros sites que
prejudiquem nossa reputação.
O uso particular de recursos
da empresa, por exemplo,
computadores ou telefones,
deve ser reduzido ao mínimo.
Para orientação, contate o HR, IT,
Group Legal ou Internal Audit.

Protegendo o patrimônio da nossa empresa

Contabilidade e relatórios devem
ser exatos e completos

A integridade de nossas demonstrações financeiras
é essencial para manter a confiança de nossos
acionistas, clientes, fornecedores e outros stakeholders.
Todas as transações financeiras devem ser registradas
e contabilizadas de acordo com os princípios contábeis
aplicáveis estabelecidos

no Manual de Contabilidade
da Electrolux.
É proibido inserir informações em nossos livros ou
registros que intencionalmente ocultem ou desvirtuem
a verdadeira natureza de qualquer transação ou insiram
informações enganosas para influenciar metas ou KPIs.
Fraude contábil poderia incluir a adulteração de valores
de receitas, despesas, ativos ou passivos. Também
poderia ser o mau uso intencional do Manual de
contabilidade para influenciar as metas ou KPIs.
É proibido manipular ou alterar as regras de
contabilidade para alcançar uma meta financeira.
Política relacionada:
Group Finance Policy
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O que isto significa para você

Siga sempre o Manual de
Contabilidade da Electrolux ao
relatar transações financeiras.
Ao relatar informações, não distorça
os fatos e certifique-se de que as
informações refletem com precisão
a transação de base.
Se você perceber um erro em um
registro financeiro ou suspeitar que
ocorreu uma fraude, relate tal fato
imediatamente.
Para orientação, contate o
departamento de Group Finance ou
Internal Audit.

Protegendo o patrimônio da nossa empresa

Protegemos nossa propriedade
intelectual

A propriedade intelectual da Electrolux, como knowhow, ideias, segredos comerciais ou industriais, patentes,
marcas registradas, nomes de domínio, design e direitos
autorais, são patrimônios valiosos para a empresa.
Esse valor pode ser perdido ou comprometido se esses
ativos forem utilizados incorretamente ou divulgados
incorretamente.
A propriedade intelectual é protegida não apenas por
meio de solicitações, registros e renovações, como
também através de oposições, invalidação ou violação
de litígios em face de terceiros para garantir de que
temos total liberdade para operar quanto possível.
Política relacionada:
Group Intellectual Property Policy
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O que isto significa para você

Entre em contato com o
departamento de Group Patents
ou IP Legal se você acredita que
a Electrolux pode obter direitos de
propriedade intelectual úteis ou que
terceiros estejam infringindo ou que
pareçam infringir nossa propriedade
intelectual.
Respeite os direitos válidos de
propriedade intelectual dos outros.
Não se envolva com terceiros
para desenvolver uma ideia ou
invenção sem primeiro consultar
o departaento de Group Patents
em relação a direitos de patente
ou IP Legal em relação a marcas
registradas, nomes de domínio ou
questões de direitos autorais.
Observe que a propriedade
intelectual desenvolvida por você
durante seu tempo como funcionário
permanece como propriedade da
Electrolux mesmo depois de você ter
terminado o contrato de trabalho.
Para orientação, contate o
departamento Group Legal ou
Group Patents.

Código de Conduta da Electrolux
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Proteção da
informação como
um bem valioso

Encorajamos os funcionários a
comunicarem sobre nossas marcas,
produtos e empresa, mas não para
vazar ou compartilhar informações
confidenciais.

Proteção de informação
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Informações confidenciais

O que isto significa para você

Informações sobre a Electrolux são um ativo valioso. Os
funcionários podem, de tempos em tempos, ter acesso a
informações confidenciais. Isso pode incluir informações
financeiras, segredos comerciais, preços, vendas e lucros,
estratégias e planos, informações contratuais, listas de
clientes e fornecedores, informações sobre novos produtos
ou outras informações não-públicas sobre a Electrolux.
Informações confidenciais também poderiam constituir
informações privilegiadas dependendo das circunstâncias
(consulte a seção sobre Informações Privilegiadas).

Certifique-se de que todas as
informações compartilhadas sobre
a Electrolux atendam aos requisitos
estabelecidos na política de Group
Information Policy.

Informações confidenciais sobre a Electrolux devem
ser protegidas, manuseadas com cuidado e não
compartilhadas com terceiros não autorizados,
nem publicadas a menos que você tenha sido
especificamente autorizado a fazê-lo.
A obrigação de proteger informações confidenciais
continua após a rescisão do contrato de trabalho.
Isso também é válido para informações compartilhadas
conosco por clientes, fornecedores e outros parceiros
de negócios.
Política relacionada:
Group Information Policy

Tenha cuidado para não divulgar
informações confidenciais nas mídias
sociais ou discutir informações
sigilosas ou confidenciais em locais
onde você possa ser ouvido por
outras pessoas.
Se for necessário compartilhar
informações confidenciais com
terceiros, verifique se há um contrato
de confidencialidade em vigor.
Esteja ciente do fato de que sua
obrigação de proteger informações
confidenciais também pode
permanecer depois que você sair
da empresa. Isso também significa
que os novos funcionários não
podem compartilhar informações
confidenciais relativas a seus
empregadores anteriores e nunca
devem ser solicitados a fazê-lo.
Ao trabalhar com informações
da Electrolux, use somente
equipamentos e serviços
aprovados pela empresa.
Use sua conta de e-mail da
Electrolux ou outros canais
oficiais da empresa para todas
as comunicações relacionadas
ao trabalho. Não use nenhuma
conta de e-mail pessoal, rede
social ou meio similar.
Para orientação, contate o
departamento de Corporate
Communications ou Group Legal.

Proteção de informação
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Informação Privilegiada

O que isto significa para você

A AB Electrolux é uma empresa listada na bolsa de
valores. Como funcionário, você pode, em algum
momento, entrar em contato com informações
privilegiadas.

Procure aconselhamento do
Corporate Legal Department se
você não tiver certeza se possui ou
não informações privilegiadas.

Quando uma pessoa tem acesso a informações
privilegiadas, ele ou ela está sujeito a obrigações
legais e regulamentares. Negociação com informações
privilegiadas e a divulgação ilegal de informações
privilegiadas é estritamente proibido.

Não compartilhe informações
privilegiadas ou outras informações
confidenciais relativas à Electrolux
a terceiros, incluindo parentes.

A informação privilegiada diz respeito a uma circunstância
que não é pública e se tornada pública teria um impacto
significativo no preço das ações ou outros instrumentos
financeiros. Por exemplo, os resultados financeiros e as
principais aquisições e desinvestimentos normalmente
constituem informações privilegiadas. Uma pessoa
em posse de informações privilegiadas não pode divulgalas nem usa-las para comprar ou vender ações da
Electrolux direta ou indiretamente, nem recomendará ou
motivará outra pessoa a fazê-lo.

Não use informações privilegiadas
comprando ou vendendo ou
solicitando que outra pessoa compre
ou venda ações da Electrolux
ou outros valores mobiliários
relacionados.
Para orientação, entrar em contato
com o departamento Group Legal.

Políticas relacionadas:
Group Insider Policy e Group Data Protection Policy

Como protegemos os
dados pessoais

Respeitamos o direito fundamental de cada
indivíduo à proteção de dados pessoais relativos
a ele, independentemente de nacionalidade ou
residência. A necessidade de proteger os dados
pessoais está aumentando com a expansão do
ambiente on-line onde grandes quantidades
de dados são transferidas ao redor do mundo.
Quase tudo o que fazemos on-line e quando
usamos dispositivos ou aparelhos conectados
permite a coleta de dados pessoais.
Portanto, é importante que tomemos as medidas
adequadas para proteger os dados pessoais
e que cumpramos as regras de privacidade de
dados aplicáveis para armazenamento, coleta
e uso de dados pessoais.
Política relacionada:
Group Data Protection Policy

O que isto significa para você

Sempre aja respeitosamente
e considere a privacidade dos outros.
A coleta, armazenamento ou uso
de dados pessoais devem estar
de acordo com a Group’s Data
Protection Policy.
Você só pode acessar dados
pessoais no limite necessário para
suas responsabilidades de trabalho.
Se você tiver permissão para acessar
dados pessoais, você é obrigado
a proteger e manter todas as
informações confidenciais.
Para orientação, entrar em contato
com o departamento de Group
Legal.

Código de Conduta da Electrolux
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Respeito pelo
ambiente

Todos os funcionários devem
procurar maneiras de melhorar
nosso desempenho ambiental.

Respeito pelo ambiente
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Respeito pelo ambiente

O que isto significa para você

Todos os funcionários da Electrolux desempenham um
papel no aprimoramento constante de nosso desempenho
ambiental. O padrão mínimo para isso é definido pela
nossas políticas de Group Environmental Policy, Group
Workplace Directive e legislação local. Todos devem agir
de acordo com esses compromissos. Mas não para por aí.
Ao buscar constantemente melhorias e coisas que possam
ser realizadas de uma melhor maneira, podemos garantir
que os nossos produtos contribuam para uma sociedade
mais sustentável.

Não tome atalhos porque a legislação
local permite uma ação que nós,
como Grupo, consideramos antiética
ou ambientalmente prejudicial.

As leis e regulamentos locais podem variar e, em alguns
casos, serem menos rígidos com relação ao que exigimos
em nossas Group Environmental Policy e Group Workplace
Directive.

Assegure-se de que as permissões
ambientais apropriadas existam.

Exemplos de violações ambientais são emissões
provenientes de fábricas que excedem os limites legais
permitidos, manipulação inadequada de resíduos
perigosos ou eliminação imprópria de águas residuais.
Política relacionada:
Group Environmental Policy

Gerencie e documente nossos
impactos ambientais de forma
diligente e em conformidade com
os requisitos legais - nunca falsifique
relatórios ou outros documentos.

Considere como sua equipe ou área
de trabalho contribui para a visão
geral do footprint ambiental da
Electrolux.
Use os recursos com sabedoria,
por exemplo energia, água,
produtos químicos e materiais.
Minimize as viagens usando
instalações para reuniões na
Web ou telefone.
Para orientação contate
Sustainability Affairs.

Código de conduta da Electrolux
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Nosso
Código de Conduta:
Daqui para frente

O código se aplica a todos nós
e deve nortear o nosso trabalho
diário.

Nosso Código de Conduta: Daqui para frente

Nosso Código
de Conduta:
Daqui para frente

Como funcionário, é sua
responsabilidade não apenas ler
o Código de Conduta para entender
o que se espera de você, mas
também usá-lo regularmente como
referência e guia. Você também é
responsável por conhecer qualquer
diretiva de grupo, relevantes para
a sua posição e trabalho. Políticas,
diretrizes e outras orientações
importantes podem ser encontradas
no eGate.
O Código pode não cobrir todas as
situações que você pode enfrentar
e, às vezes, o caminho certo para
agir não é óbvio. Sempre que tiver
dúvidas, não hesite em pedir ajuda.
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Se você tiver dúvidas

Se você tiver preocupações sobre possíveis violações
deste código de conduta que você deve:

1

2

3

Discutir a sua preocupação com o seu gerente
imediato, logo que possível.
Se você não está à vontade fazendo isso, fale
com outro gerente, departamento de HR, Legal,
Internal Audit, Sustainability Affairs, Detentor da
Política relevante ou Gerente Local, do Setor ou
do Grupo.
Se nenhuma dessas abordagens parecer
apropriada, ou se você desejar ser anônimo,
relate sua preocupação através do Helpline.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Como lidar com
uma situação difícil

Se você estiver em uma situação onde você não tem
certeza do que fazer, faça-se as seguintes perguntas:

A decisão ou ação é considerada legal?
A decisão ou ação está em conformidade com as
políticas do Grupo?
Se a minha família, amigos e outros fora da Electrolux soubessem disso, eu me sentiria à vontade?
Se minha ação fosse relatada na primeira página
do jornal, ainda me sentiria à vontade com minha
decisão ou ação?

Código de Conduta da Electrolux versão 01.1
Observe que esta é uma tradução do
Código de Conduta original em inglês.
A tradução é apenas para fins informativos.
Em caso de discrepância, o original em
inglês prevalecerá.

