
NOSSO CÓDIGO DE
ÉTICA NOS NEGÓCIOS



Prezados, 

A Smiths é uma das maiores empresas do 
mundo, com uma herança de 170 anos de 
inovação pioneira da qual se orgulhar, uma 
cultura vibrante e diversificada e um futuro 
verdadeiramente brilhante. Podemos estar 
igualmente orgulhosos da sólida reputação que 
construímos por fazer negócios com integridade 
com nossos clientes, fornecedores, acionistas e 
o mundo exterior.

Manter essa reputação exige mais de 22.000 
de nós, em mais de 50 países, mantendo 
a nós mesmos e uns aos outros nos mais 
altos padrões. Isso significa celebrar nossas 
diferenças e respeitar uns aos outros. 
Proteger nosso meio ambiente e apoiar nossas 
comunidades. Agir com honestidade e cumprir 
a lei. E nunca tolerar qualquer forma de 
suborno ou corrupção, seja por nossos próprios 
colegas ou de fora da Smiths.

Este Código de Ética Empresarial está aqui para 
orientar nossa tomada de decisão. O código pode não 
abranger todos os desafios específicos que podemos 
enfrentar, mas fornece uma base para o que significa 
“fazer a coisa certa” na Smiths. É responsabilidade 
de todos na Smiths ler e compreender o Código.

Se vivenciar algo no trabalho que você acredita ir 
contra ao que o Código defende, manifeste-se. Entre 
em contato confidencialmente com seu representante 
de RH, seu supervisor imediato ou linha direta 
Speak Out. Falar abertamente pode nos ajudar a 
proteger você, nossos acionistas e nossos negócios. 
Ninguém jamais enfrentará retaliação por trazer uma 
preocupação ética à atenção da liderança.  

Obrigado por se familiarizar com nosso Código de 
Ética nos Negócios e aplicá-lo a tudo o que você faz 
na Smiths.

Paul Keel
Presidente
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ESTE CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL 
ESTÁ AQUI PARA ORIENTAR NOSSA 

TOMADA DE DECISÃO. O CÓDIGO 
PODE NÃO ABRANGER TODOS OS 

DESAFIOS ESPECÍFICOS QUE PODEMOS 
ENFRENTAR, MAS FORNECE UMA BASE 

PARA O QUE SIGNIFICA “FAZER 
A COISA CERTA” NA SMITHS. 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


NOSSOS VALORES
Nossa visão é que temos orgulho em ser Smiths, desbravando 
fronteiras e oferecendo soluções inovadoras para os desafios 
do mundo. Em todo o mundo trabalhamos para alcançar nossa 
ambição compartilhada de nos tornarmos uma das principais 
empresas de tecnologia do mundo. Para isso, devemos trabalhar 
juntos no Modo Smiths, adotando nossos valores compartilhados 
que orientam nossas decisões e ações todos os dias.

Integridade
Fazemos a coisa certa 
sempre.

Respeito
Respeitamos uns aos 
outros, valorizamos 
diferentes perspectivas 
e culturas e agimos de 
modo inclusivo

Responsabilidade
Nós firmamos e 
mantemos nossos 
compromissos

Foco no cliente
Somos parceiros valiosos 
e confiáveis em tudo o que 
fazemos

Paixão
Aprendemos e inovamos 
juntos para oferecer 
excelência e vencer
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CONTEÚDO
MENSAGEM DO CEO

NOSSOS VALORES

COMUNICANDO PREOCUPAÇÕES E 
FAZENDO PERGUNTAS

ESTIMULAMOS TODOS A SE 
MANIFESTAREM

INTEGRIDADE
Obedecemos nosso Código,  

nossas políticas e as leis.

Todos nós temos um papel importante

Estamos atentos a possíveis  
conflitos de interesses

Competimos de modo justo

Não oferecemos suborno

RESPEITO
Tratamos uns aos outros com respeito

Valorizamos a diversidade e a inclusão

Não toleramos bullying ou assédio

Respeitamos os direitos humanos 

Respeitamos a privacidade

Respeitamos a propriedade de nossos parceiros

RESPONSABILIDADE
Trabalhamos com segurança 

Protegemos o patrimônio da Smiths

Não negociamos com base em  
informações privilegiadas

Mantemos registros precisos

Nós levamos muito a sério a obrigação 
de pagar impostos

FOCO NO CLIENTE
Superamos as expectativas de nossos clientes

Mantemos nossos parceiros de negócios segundo 
nossos padrões e os tratamos com lealdade 

Oferecemos e recebemos presentes,  
refeições e hospitalidade de forma responsável

Obedecemos às leis e restrições de  
comércio internacional

Cumprimos as regulamentações de  
compras do governo

PAIXÃO
Protegemos nosso meio ambiente

Nos envolvemos em atividades  
políticas de forma apropriada

Apoiamos nossas comunidades

Fazemos nosso trabalho com paixão

Respeitamos a reputação da Smiths
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DENUNCIAR E FAZER PERGUNTAS

FAZEMOS O QUE É CERTO, SEMPRE. QUANDO OBSERVAMOS OU SOFREMOS QUALQUER 
ATO OU COMPORTAMENTO QUE NÃO ESTEJA ALINHADO AOS NOSSOS VALORES OU 

NOSSO CÓDIGO, NÓS NOS MANIFESTAMOS O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL. AO 
MANIFESTAR-SE VOCÊ EVITA SÉRIOS PREJUÍZOS À NOSSA EMPRESA E AOS NOSSOS 

COLEGAS. SOMOS TODOS GUARDIÕES DOS VALORES E DA CULTURA DA SMITHS.
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Minha ação ou decisão está de acordo com nossas 
políticas e regras e todos os regulamentos e leis 

aplicáveis?

Minha ação ou decisão está de acordo com nossos valores?

Eu me sentiria confortável se meus amigos soubessem da 
minha ação ou decisão se ela fosse publicada na primeira 

página dos jornais?

DEVEMOS SER CAPAZES DE RESPONDER “SIM” A TODAS ESSAS 
PERGUNTAS ANTES DE PROSSEGUIRMOS E TER A CERTEZA DE 
QUE CUMPRIMOS NOSSO CÓDIGO, NOSSA POLÍTICA E AS LEIS. 
NOSSO SUCESSO DEPENDE DE NOSSA CAPACIDADE DE TOMAR 
DECISÕES CONSISTENTES COM NOSSAS POLÍTICAS, VALORES E 

LEIS APLICÁVEIS.

SE VOCÊ NÃO SOUBER RESPONDER A ALGUMA DESSAS 
PERGUNTAS, CONSULTE AS INFORMAÇÕES NESTA PÁGINA EM 

“RELATANDO E FAZENDO PERGUNTAS”.

ÀS VEZES NOS DEFRONTAMOS 
COM ESCOLHAS DIFÍCEIS. QUANDO 

ENFRENTAMOS UMA POSSÍVEL QUESTÃO 
ÉTICA, DEVEMOS SEMPRE NOS PERGUNTAR:

DENUNCIAR E FAZER 
PERGUNTAS 
Dispomos de vários meios para relatar 
preocupações e fazer perguntas,  
incluindo:

• Nossos gerentes de linha
• Gerência Local de Recursos Humanos
• Diretores da Divisão de Recursos Humanos
• O Escritório de Ética e Conformidade
• A linha Speak Out speakout@smiths.com
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Informações adicionais sobre como relatar 
preocupações ou fazer perguntas podem ser 
encontradas em speakout.smiths.com.

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout%40smiths.com?subject=
http://speakout.smiths.com


SE MANIFESTAREM

SE VOCÊ EFETIVAMENTE SE MANIFESTAR SOBRE UM PROBLEMA ÉTICO, ESSA 
PREOCUPAÇÃO SERÁ INVESTIGADA PROFUNDAMENTE E NENHUMA AÇÃO 

DISCIPLINAR OU OUTRA MEDIDA SERÁ ADOTADA CONTRA VOCÊ POR LEVANTAR O 
PROBLEMA. RETALIAÇÃO POR QUALQUER TIPO DE MANIFESTAÇÃO É ESTRITAMENTE 

PROIBIDA NA SMITHS E ESTARÁ SUJEITA A SANÇÕES DISCIPLINARES, ATÉ E 
INCLUSIVE A DEMISSÃO.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSA POLÍTICA EM DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES INTERNAS

DENÚNCIA E INVESTIGAÇÕES INTERNAS
(Role cada uma das etapas para mais informações)

ESTIMULAMOS TODOS A SE 
MANIFESTAREM
Fazemos o que é certo, sempre. Quando observamos ou sofremos qualquer ato 
ou comportamento que não esteja alinhado aos nossos valores ou nosso Código, 
nós nos manifestamos o mais rapidamente possível. Ao manifestar-se você evita 
sérios prejuízos à nossa empresa e aos nossos colegas. Somos todos guardiões 
dos valores e da cultura da Smiths.

Se você efetivamente se manifestar sobre um problema ético, essa preocupação 
será investigada profundamente e nenhuma ação disciplinar ou outra medida 
será adotada contra você por levantar o problema. Retaliação por qualquer tipo 
de manifestação é estritamente proibida na Smiths e estará sujeita a sanções 
disciplinares, até e inclusive a demissão.
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


FAZEMOS O QUE É CERTO, SEMPRE.

TRABALHANDO NO MODO SMITHS SEMPRE SEGUIMOS NOSSO CÓDIGO,  
NOSSAS POLÍTICAS E A LEI. 

INTEGRIDADE
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INTEGRIDADE
FAZEMOS O QUE É CERTO, SEMPRE

Obedecemos nosso Código, nossas políticas e a lei
Trabalhando no Modo Smiths sempre seguimos nosso Código, nossas políticas e a 
lei. Pode haver momentos em que nossas políticas ou a lei pareçam pouco claras 
ou não respondam diretamente às nossas dúvidas. Nesses casos, devemos sempre 
pedir ajuda. Este Código nos orienta sobre a maneira de buscar respostas. Como 
não é possível para o Código abordar todos os problemas que podemos encontrar, 
então devemos todos usar bom senso, confiar em nossos valores e pedir ajuda 
quando não tivermos certeza.

Todos nós temos um papel importante
Lideramos com base em nossos valores. Todos somos responsáveis por 
estimular uma cultura de conformidade e respeito adotando ações imediatas 
quando apropriado para responder a dúvidas e preocupações. Espera-se que 
os gerentes sempre promovam e demonstrem nossos valores, mostrando 
comprometimento com a integridade, respeito, responsabilidade, foco no cliente e 
paixão através de suas ações e comportamentos. Isso significa manter as portas 
abertas e estimular colegas a discutir e se manifestar sobre ética, conformidade 
e outros assuntos do local de trabalho. Os gerentes devem procurar ajuda e 
encaminhar preocupações quando necessário, por exemplo ao Escritório de 
Ética e Conformidade ou através de nossa Linha Speak Out. Os gerentes para 
quem os colegas demonstram preocupações também devem encaminhar essas 
preocupações, conforme apropriado. Isso permite à liderança da Smiths resolver 
imediatamente problemas que poderiam prejudicar nossos colegas ou a empresa.

Estamos atentos a possíveis conflitos de interesses
Nunca permitimos que nossos interesses particulares interfiram com nossas 
responsabilidades profissionais com a Smiths. Nossa reputação pessoal e a 
reputação da Smiths podem ficar comprometidas pela mera aparência de um 
conflito de interesses. 

Uma relação pessoal ou familiar com outro funcionário da Smiths poderia criar 
um conflito de interesses, ou dar a impressão de haver um conflito de interesses, 
se essa relação puder afetar nossa tomada de decisão.

Se tiver conhecimento de um possível conflito de interesses, você deve comunicá-
lo ao seu gerente e seguir os procedimentos da política de Conflitos de Interesses 
do Smiths Group.

Conflito de interesses 
  Um conflito de interesses surge quando temos um interesse  
  pessoal que concorre com os interesses da Smiths. 

  Por exemplo, um conflito pode surgir quando temos um  
  relacionamento próximo (por exemplo, como proprietário de ações)  
  em uma empresa que concorra com a Smiths. 

Conflitos também podem ocorrer quando usamos nosso cargo, ou 
informações e relacionamentos obtidos a partir do nosso cargo, para buscar 
uma oportunidade de negócios ou outro benefício (inclusive para terceiros).

CENÁRIO

P: O irmão de Yuki é dono de uma empresa 
de fornecimento de computadores e Yuki é 
responsável pela compra de suprimentos para 
o seu escritório. Ela está precisando de alguns 
computadores. Seu irmão se ofereceu pra vender 
os equipamentos com um desconto significativo. 
Yuki comprou os equipamentos sem informar 
esse relacionamento ao seu gerente. Yuki acredita 
ter agido certo em relação à Smiths, comprando 
equipamentos a custos reduzidos. Isso está certo?

R: Não. Yuki deve informar ao seu gerente que 
seu irmão é o dono da empresa que fornece 
computadores antes de comprar os equipamentos 
— mesmo que seu irmão estivesse fornecendo 
os melhores preços e serviços. Seu gerente 
poderia decidir prosseguir com a compra, mas 
sua decisão de fazê-lo não seria ofuscada por um 
possível conflito de interesses.

CENÁRIO

P: Jon vem trabalhando com um cliente em um 
amplo projeto. O cliente tem alguns trabalhos 
adicionais e sugere que Jon faça o trabalho ele 
mesmo ao invés de fazê-lo através da Smiths. O 
projeto é pequeno e Jon sabe que pode concluí-lo 
após o horário de expediente e nos fins de semana, 
sem afetar suas funções na Smiths. Isso está certo?

R: Não. Mesmo que o trabalho paralelo não 
interfira nas responsabilidades de Jon na Smiths, 
ele está potencialmente se apropriando de uma 
oportunidade que pertence à Empresa. Antes de 
realizarmos quaisquer trabalhos adicionais fora 
da Smiths (por exemplo, como um diretor não 
executivo de um conselho ou administrador de 
uma obra beneficente) devemos primeiro pedir a 
aprovação de nosso gerente e nos certificarmos 
de que essa função não viola a política de Conflito 
de Interesses da Smiths. Se um gerente tiver 
alguma dúvida se deve ou não esclarecer um 
possível conflito, ele deverá consultar os Recursos 
Humanos, o Departamento Jurídico do Grupo 
Smiths ou o Escritório de Ética e Conformidade.

6

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
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Competimos de modo justo 
A Smiths é um parceiro de negócios valorizado e confiável para nossos 
clientes. Ao mesmo tempo em que competimos com paixão e vigor, também 
reconhecemos que a livre concorrência cria melhores produtos e serviços 
para nossos clientes. Para manter nossa reputação devemos sempre agir 
independentemente de nossos concorrentes e nunca fazer algo que viole, ou 
pareça violar, as leis de concorrência e antitruste. 

Nunca devemos iniciar discussões ou arranjos (seja através de acordos formais por 
escrito ou através de entendimentos informais) com concorrentes para a fixação 
de preços ou para dividir potenciais oportunidades de negócios (por exemplo, por 
território geográfico, por cliente ou por produto).
 
Nunca devemos discutir com nossos concorrentes informações comerciais 
reservadas sobre nossos negócios e operações. Se nosso trabalho exigir que nos 
reunamos com concorrentes (por exemplo, em reuniões de associações comerciais 
ou reuniões para padrões de produtos) devemos tomar o especial cuidado de evitar 
quaisquer discussões acerca de nossos negócios e operações. Se tivermos alguma 
dúvida sobre o que podemos ou não dizer, devemos conversar primeiramente com 
o Departamento Jurídico do Grupo Smiths. E se em alguma reunião da associação 
comercial (ou qualquer outro fórum no qual nossos concorrentes estejam 
presentes) surgirem tópicos comerciais reservados você deve imediatamente 
interromper a discussão e relatar o incidente ao seu gerente e ao Departamento 
Jurídico do Grupo Smiths.

Não procuramos nem aceitamos nenhuma informação confidencial que pertença 
aos nossos concorrentes. Em particular, tomamos o cuidado de assegurar que os 
novos funcionários não tragam informações confidenciais pertencentes aos seus 
antigos empregadores. Se informações confidenciais sobre nossos concorrentes 
caírem em nossas mãos, devemos imediatamente informar ao Departamento 
Jurídico do Grupo Smiths.

Leis de concorrência podem ser complicadas e devemos sempre pedir orientação 
se não nos sentirmos seguros.

CENÁRIO

P: Chen recebeu um telefonema de um 
distribuidor que estava aborrecido com o fato 
de outro distribuidor no mesmo território estar 
vendendo nossos produtos a preços mais baixos. O 
distribuidor pediu a Chen que conversasse com o 
outro distribuidor sobre elevar seus preços de modo 
a igualar os preços de todos os outros distribuidores 
neste território. Chen deve fazer isso?

R: Não. Nunca procuramos influenciar o preço 
pelo qual nossos distribuidores ou qualquer 
outro revendedor vende nossos produtos para 
os usuários finais. Se o fizéssemos estaríamos 
provavelmente violando a lei, o que poderia trazer 
sérias consequências para Chen e para a Smiths. 
Portanto, Chen não deve concordar em intervir. 
Ele deve informar o pedido ao seu gerente e ao 
Departamento Jurídico do Grupo Smiths.
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Não oferecemos suborno 
Nunca oferecemos, damos ou aceitamos subornos em nosso próprio nome ou em 
nome da Smiths.

Não efetuamos pagamentos de facilitação, salvo em raras circunstâncias 
descritas na política de Pagamentos de Facilitação da Smiths. Pagamentos 
de facilitação são pagamentos exigidos (geralmente por funcionários públicos 
corruptos) para realização de tarefas rotineiras, em circunstâncias em que nenhum 
pagamento deve ser exigido (por exemplo, pagamentos indevidos para permitir 
que mercadorias atravessem uma fronteira ou para a emissão de visto). Eles 
também incluem pagamentos exigidos pela polícia ou outros funcionários para 
evitar assédio. Esses pagamentos não vão para o governo, mas sim para o bolso do 
funcionário corrupto. Isso é um suborno.

Sempre cumprimos nossa política de Presentes, Refeições e Hospitalidade quando 
aceitamos ou damos presentes ou quando aceitamos ou fornecemos refeições ou 
outra hospitalidade de/para nossos parceiros comerciais ou funcionários públicos.

Não pagamos despesas de viagem para funcionários públicos, a não ser que o 
façamos em plena conformidade com a política de Convite para Funcionários 
Públicos da Smiths. Ao pagarmos despesas de viagem para funcionários públicos 
há o risco do fato ser visto como um suborno. Em certas circunstâncias, em que a 
viagem tem claramente uma finalidade de negócios, é aceitável que a Smiths pague 
por tal viagem (por exemplo, para permitir que um funcionário público compareça 
a demonstração de um produto, ou visite uma unidade para inspecionar o sistema 
de gestão de qualidade). Entretanto, antes de concordarmos em fazê-lo, devemos 
assegurar que o processo de aprovação da política de Convite para Funcionários 
Públicos da Smiths seja cumprido.

As leis anticorrupção e antissuborno podem ser complexas e devemos sempre 
pedir a orientação e informar nossas preocupações se não tivermos certeza a 
respeito de qualquer problema ou incidente.

CENÁRIO

P: Mei está participando de uma concorrência para 
fornecer alguns de nossos equipamentos para um 
aeroporto local. O agente de compras do aeroporto 
contatou Mei e disse a ela que a Smiths ganhará a 
concorrência se ela efetuar o pagamento de 3% do 
total do contrato para o agente. O que Mei deve fazer?

R: Mei deve informar imediatamente seu gerente 
sobre o pedido. A Smiths não oferece subornos, 
‘comissões’ ou concorda em participar de 
qualquer fraude em licitações ou outras atividades 
anticoncorrência. Conseguimos nossos contratos 
através da qualidade e valor de nossos produtos 
e serviços, utilizando práticas de concorrência e 
negócios justas e transparentes.

CENÁRIO 

P: Bob foi contatado pelo gerente de compras 
de uma empresa estatal que é cliente de sua 
empresa. O gerente de compras diz a ele que sua 
empresa está muito interessada na compra de 
um produto em particular da Smiths, mas que 
deseja ver o produto em operação. Ele pede que a 
Smiths pague suas despesas e a de mais quatro 
colegas em uma visita à unidade da Smiths (esta 
unidade da Smiths está em outro país) para avaliar 
o produto. O que Bob deve fazer?

R: Pessoas empregadas em empresas estatais 
são tratadas como funcionários públicos. Bob deve 
consultar primeiro seu gerente para confirmar se 
o pedido tem uma finalidade legítima de negócios. 
Se o cliente puder avaliar o produto sem precisar 
viajar então o pedido pode não ser legítimo. Eles 
também precisam considerar se é necessário sob 
estas circunstâncias que cinco empregados do 
cliente participem da visita às instalações. Se após 
analisar o pedido Bob e seu gerente acreditarem 
que o pedido é legítimo, eles devem prosseguir 
com o processo de aprovação descrito na política 
Convite para Funcionários Públicos da Smiths.

suborno 
  Um suborno é algo de valor dado para influenciar indevidamente a  
  decisão de alguém em favor da pessoa que oferece o suborno. 

  Alguns exemplos: dinheiro, presentes, favores, refeições,  
  entretenimento ou oportunidades.

Devemos sempre ter cuidado para não oferecer, dar ou aceitar algo de valor 
que possa dar a impressão de se tratar de um suborno.

8

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.05%20Facilitation%20Payments.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.07%20Invitations%20to%20Government%20Officials_ENG.pdf


RESPEITAMOS UNS AOS OUTROS, VALORIZAMOS DIFERENTES PERSPECTIVAS E 
CULTURAS E AGIMOS DE MODO INCLUSIVO.

O SUCESSO DA SMITHS DEPENDE DAS DIVERSAS PERSPECTIVAS QUE NOSSA EQUIPE 
TRAZ PARA O TRABALHO TODOS OS DIAS. NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO RESPEITA 

E VALORIZA CADA INDIVÍDUO POR SUA DIVERSIDADE E OS APOIA TOTALMENTE EM 
SUA CONTRIBUIÇÃO.

RESPEITO
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CENÁRIO

P: Priya é gerente de recursos humanos 
responsável pela contratação em sua unidade local 
e ela tem entrevistado vários candidatos capazes 
para um novo trabalho. Um dos candidatos é do 
mesmo país e região de Priya. Como os candidatos 
têm qualificações similares, seria um problema se 
Priya decidisse oferecer o emprego ao candidato 
de sua terra natal, já que esse candidato é do 
mesmo país e região?

R: Sim. É uma violação à política da Smiths basear 
decisões de contratação no lugar de origem de 
uma pessoa. Priya deve apenas considerar os 
fatores que refletem adequação para a função do 
candidato, como experiência e capacidade técnica.

RESPEITO
RESPEITAMOS UNS AOS OUTROS, VALORIZAMOS 
DIFERENTES PERSPECTIVAS E CULTURAS E AGIMOS DE 
MODO INCLUSIVO.

O sucesso da Smiths depende das diversas perspectivas que nossa equipe traz 
para o trabalho todos os dias. Nosso ambiente de trabalho respeita e valoriza 
cada indivíduo por sua diversidade e os apoia totalmente em sua contribuição.

O sucesso da Smiths depende das diversas perspectivas que nossa equipe traz 
para o trabalho todos os dias. Nosso local de trabalho respeita e valoriza todos 
os funcionários e apoia cada indivíduo em sua diversidade quanto ao sexo, 
raça, etnia, orientação sexual, deficiência, religião, idade, formação cultural, 
experiências de vida, pensamentos e ideias. 

Tratamos uns aos outros com respeito
A Smiths alcançou seu sucesso através da diversidade, do respeito aos demais e 
do trabalho em equipe. O trabalho em equipe é essencial para que alcancemos 
nossas metas e a chave para o trabalho em equipe é o respeito e confiança 
mútuos. Devemos nos esforçar ao máximo para ouvir uns aos outros, estarmos 
cientes do impacto de nossas palavras e ações sobre os demais e não fazer 
afirmações ou observações indesejadas sobre terceiros que possam ofendê-los. 
Devemos tratar a todos de modo justo e honesto, sempre abertos a novas ideias e 
maneiras de fazer as coisas.

Valorizamos a diversidade e a inclusão
Nossa força e nosso sucesso vêm da diversidade de pensamentos, abordagens, 
experiências e perspectivas que cada um de nós traz consigo. Essa diversidade 
reflete as diferentes formações e culturas das quais viemos. Valorizar e apoiar 
essas diferenças fornecendo um ambiente de trabalho inclusivo para nossos 
colegas, clientes e parceiros de negócios é uma das nossas mais importantes 
responsabilidades. Isso é uma fonte de enorme valor para a Smiths.

DISCRIMINAÇÃO
Tomamos todas as decisões ligadas ao 
emprego baseadas no mérito. Nunca 
discriminamos com base no seguinte:

• Idade
• Deficiência
• Etnia
• Sexo
• Questões de saúde

• Nacionalidade
• Raça
• Religião
• Orientação sexual
• Status de veterano
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Não toleramos bullying ou assédio
Não nos envolvemos ou toleramos nenhuma forma de bullying ou assédio, seja 
físico ou verbal. O respeito mútuo significa que nos importamos com o modo como 
tratamos e nos comunicamos com os demais. Durante as interações, considere 
como seus colegas, parceiros e clientes receberiam ou se sentiriam sobre coisas 
que você diz ou faz. Lembre-se que normalmente temos formações diferentes e, 
por isso, podemos ter diferentes perspectivas. 

Relatamos imediatamente qualquer situação que envolva assédio, seja ao nosso 
gerente, à administração de Recursos Humanos local ou através da Linha Speak Out.

assédio 
  Assédio é uma conduta indesejada e palavras que ofendam,  
  depreciem ou ameacem outra pessoa e criem um ambiente de  
  trabalho hostil e ofensivo. 

  Exemplos de assédio podem incluir avanços sexuais indesejados,  
  comentários indesejados ou piadas e ameaças de qualquer tipo.

Respeitamos os direitos humanos
Operamos nossa empresa para ser bem-sucedida, mas nunca desrespeitando 
os direitos humanos ou práticas de trabalho justas. Não permitimos, toleramos 
ou admitimos práticas e comportamentos associados à escravidão moderna 
ou que violem os direitos humanos em nossa empresa e em nossa cadeia de 
suprimentos.

Os funcionários nunca são forçados a trabalhar, ou solicitados a trabalhar, por 
um período de horas que ultrapasse o máximo permitido pelas leis locais ou, se 
forem menos horas, pelas políticas da Smiths. Cumprimos sempre os padrões 
de trabalho definidos pelas leis locais (inclusive aqueles relacionados a salários, 
benefícios, tempo de descanso permitido e condições de trabalho). Nos casos 
em que as políticas da Smiths impuserem padrões mais altos do que os padrões 
legais mínimos, sempre cumpriremos esses padrões mais altos.

Consulte nossa política de Direitos Humanos para mais informações.

CENÁRIO

P: Francis notou que seu gerente frequentemente 
faz comentários inapropriados em relação às 
colegas. Francis não tem certeza se suas colegas 
sentem-se ofendidas ou se o problema já foi 
relatado, assim ele não denuncia a conduta. Isso 
está certo?

R: Não. Francis deve relatar qualquer conduta que 
acredite violar o Código da Smiths, acreditando ou 
não que alguém se sentiu ofendido e acreditando 
ou não que alguém já comunicou a conduta. Todos 
nós temos o dever de relatar possíveis violações 
do nosso Código ao nosso gerente, aos recursos 
humanos locais ou por qualquer modo, por 
exemplo, através da Linha Speak Out.

CENÁRIO 

P: Wang estava enviando dados pessoais de 
funcionários para um novo provedor de seguro 
de saúde quando percebeu que havia enviado 
os dados para o destinatário errado, um antigo 
provedor de seguros. Quando mandou o e-mail 
para o destinatário, ele não recebeu nenhuma 
resposta imediata. Como o destinatário também 
é uma seguradora, está certo esperar para ver se 
haverá alguma resposta?

R: Não. Devemos relatar imediatamente tais 
violações ao Departamento Jurídico do Grupo 
Smiths. Se tiver alguma dúvida sobre esse 
procedimento, consulte o Código de Conduta de 
Proteção de Dados ou pergunte ao Escritório de 
Ética e Conformidade.
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RESPEITO

Respeitamos a privacidade
Respeitamos os direitos de nossos funcionários e de outros indivíduos na medida em 
que se relacionam a dados pessoais. A Smiths somente coleta e usa dados pessoais 
para finalidades apropriadas e legais (por exemplo, para administrar a relação 
empregador/funcionário) e, onde exigido, com o consentimento do indivíduo.
 
Adotamos medidas razoáveis para garantir que os dados sejam mantidos seguros e 
não possam ser acessados por alguém não autorizado.
 
Nas situações em que os dados pessoais são transferidos para um provedor de 
serviços terceirizado (por exemplo, para os serviços de folha de pagamentos da 
Smiths), nós verificamos se o terceiro mantém os controles necessários para 
proteger os dados pessoais. Para mais informações sobre o enfoque da Smiths 
relativo à proteção de dados pessoais individuais consulte o Código de Conduta 
para Proteção de Dados da Smiths.

Respeitamos a propriedade de nossos parceiros
Do mesmo modo que protegemos os ativos e propriedades da Smiths, devemos 
proteger também as informações, propriedade intelectual e quaisquer 
outros ativos que pertençam aos nossos parceiros e outros terceiros. Nunca 
divulgamos qualquer informação não pública (incluindo dados pessoais relativos 
a funcionários parceiros) a quaisquer outros terceiros, exceto se autorizado por 
nosso parceiro. As informações confidenciais são compartilhadas somente com 
aqueles que têm necessidade de conhecê-las para realizar seu trabalho. Também 
demonstramos respeito pelo modo como usamos as propriedades de outros 
parceiros, incluindo seus equipamentos que possam estar em nosso poder.

• Respeitamos os direitos dos funcionários 
de se associarem ou não a um sindicato 
ou outra organização representativa dos 
funcionários.

 
• Nós nunca empregamos ou toleramos 

o emprego de trabalho infantil, que nós 
definimos como qualquer pessoa com 
menos de dezesseis anos de idade.

• Nunca confiscamos ou retemos 
passaportes ou outros documentos de 
identificação de funcionários (inclusive de 
contratados).

• Não toleramos tratamento brutal ou 
desumano contra qualquer pessoa que 
trabalhe na Smiths.

• Também esperamos que nossos 
parceiros de negócios, incluindo clientes, 
fornecedores e todos os terceiros com 
quem temos relações comerciais, operem 
segundo nossos padrões.
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NÓS FIRMAMOS E MANTEMOS NOSSOS COMPROMISSOS.

TODOS OS DIAS DEMONSTRAMOS NOSSO COMPROMISSO UNS COM OS OUTROS 
E COM A SMITHS, ASSUMINDO RESPONSABILIDADES POR NOSSAS AÇÕES E 

CUMPRINDO NOSSAS PROMESSAS.

RESPONSABILIDADE
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RESPONSABILIDADE
NÓS FIRMAMOS E MANTEMOS NOSSOS COMPROMISSOS

Todos os dias demonstramos nosso compromisso uns com os outros e com a 
Smiths, assumindo responsabilidades por nossas ações e cumprindo nossas 
promessas.

Trabalhamos com segurança
Estamos comprometidos com os mais altos padrões de proteção, segurança e 
preservação do nosso meio ambiente. Nada que fazemos é mais importante do que 
demonstrar respeito uns com os outros mantendo um ambiente de trabalho seguro 
e promovendo práticas seguras. Cumprimos sempre todas as nossas políticas e 
procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente e também as leis aplicáveis.

Consulte nossos Comportamentos Básicos para mais informações.

Protegemos o patrimônio da Smiths
O patrimônio da Smiths são os produtos finais que fabricamos, as ferramentas 
que usamos em nossa empresa (por exemplo, nossas máquinas, instrumentos, 
equipamento de escritório e de TI) e as informações e dados que criamos, 
coletamos, armazenamos e lidamos para nós mesmos e em nome de nossos 
parceiros, fornecedores e clientes para competirmos e sermos vitoriosos como 
empresa.
 
Todos temos o dever de proteger esse patrimônio e de cuidar dos produtos, 
ferramentas, informações e dados que criamos, usamos ou que tenham sido 
produzidos para nós.

Em especial, à medida que adotamos novas tecnologias e fornecemos avanços 
tecnológicos para nossos clientes, estamos comprometidos a proteger a 
tecnologia de informação que utilizamos para oferecer nossos produtos e 
serviços. Isso inclui nossos ativos de TI, como nossos computadores e dispositivos 
móveis e também a rede da Smiths na qual armazenamos nossas informações 
confidenciais e os dados de nossos parceiros, fornecedores e clientes.

Permanecemos vigilantes quando usamos os ativos de TI para protegê-los 
contras vírus e outros malwares. Também somos cuidadosos ao criar, coletar, 
armazenar e/ou manusear dados para evitar que sejam acessados sem nossa 
autorização ou que sejam perdidos ou acidentalmente destruídos.

Espera-se que todos cumpram nossas Políticas de Tecnologia da Informação, 
que inclui nossa Política de Uso Aceitável. A última versão dessas políticas 
está disponível no site Smiths Group Policies. E também espera-se que cada 
funcionário cumpra os controles estabelecidos pela nossa Equipe de Informação 
da Empresa (por exemplo, trocando senhas e aceitando as atualizações 
do sistema) para permitir que a Smiths proteja seus ativos de Tecnologia 
da Informação. Todos nós também somos responsáveis por ler e seguir as 
diretrizes sobre a segurança da Tecnologia de Informação (incluindo proteção 
por senha forte) que são criadas por nossa Equipe de Informações da Empresa e 
disponibilizadas no site Smiths Information & Cyber Security.

Consulte nossas políticas de Proteção e Privacidade de Dados para mais 
informações.

ATIVOS
Alguns dos ativos que devemos  
proteger incluem:

DADOS E REDES
Exemplos de dados que devemos 
cuidar para usar e proteger de modo 
apropriado incluem:

• Instalações
• Veículos
• Informações dos clientes
• Propriedade intelectual
• Equipamentos de comunicação
• Processos de negócios
• Equipamento de escritório
• Dados confidenciais
• Estratégias e planos corporativos
• Equipamento de tecnologia da Informação
• Software
• Outros suprimentos e materiais da Empresa

• Dados de funcionários
• Estratégias de marketing
• Detalhes de sistemas de TI
• Desenhos técnicos
• Dados de clientes
• Custos
• Software
• Especificações dos clientes
• Dados financeiros
• Dados técnicos
• Planos de negócios
• Informações sobre preços
• Informações sobre projetos 
• Informações sobre concorrências
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LEMBRE-SE DE:
• Trocar as senhas regularmente

• Acessar dados somente de sistemas 
 seguros da Empresa

• Nunca examinar dados da empresa, de 
parceiros ou clientes para finalidades não 
comerciais

https://online.smiths.com/functions-and-policies/ehs/Documents/Cardinal%20Behaviours/Smiths%20Cardinal%20Behaviours_EN.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Pages/default.aspx
https://online.smiths.com/bis/portal/securityawareness/Information-Security/Pages/Information-Security.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.07%20Data%20Protection%20and%20Privacy%20-%20Internal_ENG.pdf


Não negociamos com base em informações privilegiadas
Nunca compramos ou estimulamos outras pessoas a negociar ações da Smiths 
estando de posse de informações privilegiadas. Também nunca compramos, 
vendemos ou estimulamos outras pessoas a comprar ou vender ações de outras 
empresas, como um cliente ou parceiro, estando de posse de informações 
privilegiadas sobre aquela empresa. Nunca compartilhamos informações não 
públicas, confidenciais ou privilegiadas em conversas casuais, mesmo que não 
tenhamos a intenção de obter ou esperar lucros para nós mesmos ou outras 
pessoas.

A Política de divulgação e o Manual de procedimentos detalham como 
controlamos informações privilegiadas. Também devemos consultar a política de 
Transação com Ações.

Se tiver alguma dúvida em relação à informação privilegiada entre em contato com 
a Secretaria do Grupo Smiths.

Mantemos registros precisos
A Smiths mantém livros e registros para operar seus negócios de modo adequado e 
satisfazer às exigências legais. Temos o dever de fornecer às pessoas interessadas 
informações atualizadas, precisas e completas, em tempo hábil. Devemos 
assegurar que nossos registros reflitam sempre com precisão nossas atividades 
de negócios e cumpram as políticas e procedimentos aplicáveis da Smiths. Se tiver 
conhecimento de algum registro impreciso ou incompleto, ou se quiser saber por 
quanto tempo um registro deve ser mantido, entre em contato com seu gerente ou 
com o Departamento Jurídico do Grupo Smiths.

Nós levamos muito a sério a obrigação de pagar impostos
Pagamos todos os impostos quando e onde sejam devidos. Sob nenhuma 
circunstância iremos conscientemente ajudar outras pessoas a sonegar impostos, 
nem iremos tolerar que parceiros de negócios o façam. Sonegar impostos inclui 
não pagar ou pagar menos impostos de forma deliberada e desonesta. 

Nós não viabilizamos a sonegação de impostos por parte de outros tomando 
medidas deliberadas para ajudá-los, incluindo “fingindo não ver”, nem de alguma 
forma nos envolvemos conscientemente em sonegação de impostos em nenhum 
lugar do mundo. Consulte a política Anti-Viabilização de Sonegação de Impostos.

Informações privilegiadas
  Informações privilegiadas incluem quaisquer informações que não  
  sejam públicas e que possam influenciar a decisão de investimento  
  de um investidor atento e que poderiam ter um efeito significativo  
  no preço da ação da empresa.
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CENÁRIO

P: Justine está viajando e quando chega ao hotel 
ela percebe que a bateria do seu laptop está sem 
carga e ela está sem seu adaptador de energia. 
Em vez de esperar até que possa substituir o 
adaptador ou recarregar a bateria, ela decide 
salvar um documento confidencial em um pendrive 
e enviar o documento de sua conta de e-mail 
pessoal, usando um computador disponível no 
centro de negócios do hotel. Isso está certo?

A: Não. Justine não deve usar uma conta de e-mail 
pessoal para enviar informações de negócios 
confidenciais – ou realizar negócios em nome da 
Smiths.

CENÁRIO

P: Um cliente do exterior faz a Bob (um 
representante de vendas da Smiths) um pedido 
considerável. Após combinarem o preço e o 
pagamento, o cliente pede a Bob para se certificar 
de que a fatura comercial mostre um preço menor 
do que o preço combinado. O que Bob deve fazer?

A: Bob não deve concordar com esse pedido. 
Tarifas de importação são calculadas sobre o valor 
dos produtos importados e o cliente pode estar 
procurando reduzir as tarifas de modo fraudulento. 
Se o cliente sonegar tarifas com o conhecimento 
da Smith, a Smith poderia ser considerada 
criminalmente responsável. Bob deve comunicar o 
assunto ao Departamento Jurídico.

CENÁRIO

P: Sandra (gerente de vendas da Smiths Detection) 
está negociando um acordo com uma agente 
comercial no Casaquistão. A agente solicita que 
sua comissão seja paga em uma conta de um 
banco na Suíça. Sandra deve concordar?

A: Não, ela não deve concordar. Isso pode ser uma 
tentativa por parte da agente de sonegar impostos 
no Casaquistão. A Smiths poderia ser considerada 
criminalmente responsável por ajudar a agente a 
sonegar impostos. Neste caso, Sandra deve relatar 
o problema ao Departamento Jurídico.

https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.3%20Share%20Dealing%20Policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.3%20Share%20Dealing%20Policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Pages/Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/7.6%20Anti-%20Facilitation%20of%20Tax%20Evasion%20policy.pdf


SOMOS PARCEIROS VALIOSOS E CONFIÁVEIS EM TUDO O QUE FAZEMOS

FORNECEMOS VALOR A NOSSOS CLIENTES ATRAVÉS DA QUALIDADE DE 
NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS E NUNCA ATRAVÉS DO USO DE 

PRÁTICAS DESLEAIS, CORRUPTAS OU ILEGAIS.

FOCO NO CLIENTE
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PRESENTES, REFEIÇÕES E 
HOSPITALIDADE 

FOCO NO CLIENTE
SOMOS PARCEIROS VALIOSOS E CONFIÁVEIS EM TUDO O 
QUE FAZEMOS

Proporcionamos valor para nossos clientes através da qualidade de nossos produtos 
e serviços e nunca através do uso de práticas injustas, corruptas ou ilegais.

Procuramos superar as expectativas do cliente
Assumir responsabilidade significa comunicar-se honestamente com os clientes 
e fornecer a eles produtos e serviços que atendam ou superem suas expectativas. 
Também nos empenhamos para fornecer produtos e serviços que atendam os mais 
altos padrões de qualidade. Parte de um forte foco no cliente é manter a qualidade 
como nossa meta principal e constantemente nos empenharmos para aprimorá-la.

Nós mantemos parceiros de negócios que adotam os mesmos padrões e os 
tratamos com honestidade
Esperamos que todos os terceiros com quem trabalhamos compartilhem nosso 
compromisso com a integridade ao cumprir a lei, os princípios estabelecidos em 
nosso Código e agindo de maneira ética. Tratamos nossos fornecedores e outros 
terceiros de modo justo e honramos nossos compromissos em relação a eles. 
Trabalhamos em conjunto com nossos parceiros para proporcionar qualidade e 
valor para nossos clientes.

Oferecemos e recebemos presentes, refeições e hospitalidade com 
responsabilidade 
Sabemos que nossos parceiros e clientes algumas vezes desejam trocar 
presentes, compartilhar refeições e apreciar outras hospitalidades comerciais. 
Isso é permitido desde que esteja em conformidade com nossa política de 
Presentes, Refeições e Hospitalidade, seja razoável e não tenha a intenção de 
influenciar de forma imprópria nossas decisões ou as decisões de nossos clientes 
ou parceiros de negócios.
 
Antes de oferecer ou receber presentes ou entretenimento precisamos confirmar 
que sejam permitidas pelas políticas de nossos clientes ou parceiros de negócios. 
Também precisamos nos assegurar de que o fato de trocar presentes, pagar 
refeições ou hospitalidade está em conformidade com a lei local. Em alguns países, 
é ilegal que funcionários públicos aceitem qualquer tipo de presente ou valor.

E ainda, qualquer presente, refeição ou hospitalidade fornecida a um profissional 
de saúde deve estar em conformidade com as provisões da Política Médica da 
Smiths sobre Interações com Profissionais de Saúde.

Consulte nossa política de Presentes, Refeições e Hospitalidade para mais 
informações.

• GPresentes, refeições e hospitalidade 
devem ser planejadas de modo preciso 
e apropriado e responsabilizadas e 
registradas no Registro de Presentes, 
conforme exigido pela política.

• Também usamos o Registro de Presentes 
para registrar todos os presentes que 
ultrapassam os limites definidos em 
nossa política de Presentes, Refeições e 
Hospitalidade.

• Nunca damos ou aceitamos presentes 
em dinheiro ou equivalentes a dinheiro 
(por exemplo, cheques, cartões-presente, 
cartões de débito, vouchers, cupons e 
fichas para jogos).

• Nunca damos ou aceitamos presentes. 
refeições ou hospitalidade que possam ser 
vistas como suborno.

CENÁRIO

P: Joseph está participando de uma conferência do 
setor fora da cidade até sexta-feira e sua volta para 
casa será no sábado. Um fornecedor cujo contrato 
está próximo de ser renovado se ofereceu para 
entreter Joseph (que estará envolvido na análise de 
renovação) com uma dispendiosa partida de golfe 
em um resort de golfe exclusivo, no sábado, antes 
de sua partida. Como isso acontecerá no tempo 
livre de Joseph, é correto ele aceitar? 

R: Não. Devemos evitar até a aparência de 
potencial influência e nunca aceitar entretenimento 
luxuoso nesses tipos de circunstâncias. Quando 
não tiver certeza se aceitar ou oferecer um 
presente ou entretenimento é algo razoável, 
consulte nossa política de Presentes, Refeições 
e Hospitalidade ou busque orientação com seu 
gerente ou no Escritório de Ética e Conformidade.
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CENÁRIO

P: Sandra tem um cliente do qual suspeita que 
pode estar comprando um produto que será 
enviado a um país sob sanção. O cliente insiste 
que o produto é para uso final em um outro país 
que não está sob sanção, mas Sandra tem suas 
suspeitas. Ela não deseja aborrecer o cliente e 
perder o negócio. O que ela deve fazer?

R: Sandra deve ter certeza de que o produto não 
será enviado a um país sob sanção ou embargo 
sem as aprovações e licenças adequadas, mesmo 
se isso significar arriscar perder o negócio com 
o cliente. Sandra deve entrar em contato com 
seu Diretor de Conformidade com o Comércio 
Internacional para ajudá-la a entender as opções. 
Ela também deve consultar nossa política de 
Controles de Exportação e Importação.

CENÁRIO

P: Rahul acabou de receber um pedido urgente de 
um cliente antigo e ele está preocupado porque 
o produto pode exigir uma licença de exportação. 
Ele sabe, devido à sua experiência, que obter uma 
licença pode às vezes demorar várias semanas ou 
mais. Ele também tem certeza de que ninguém 
iria notar se os produtos fossem embarcados 
sem a licença. O cliente tem sido um bom cliente 
da Smiths por anos, mas é conhecido por ser 
intolerante com atrasos na remessa. Ele deve 
arriscar?

R: Absolutamente não. Existem penalidades 
significativas que Rahul e a Smiths poderiam 
enfrentar por violar as leis de exportação. Rahul 
tem responsabilidades com a Smiths e com o 
cliente de fazer a coisa certa sempre e obter 
todas as licenças de exportação necessárias. Se 
ele tiver alguma dúvida deve perguntar ao Diretor 
de Conformidade com o Comércio Internacional 
ou à equipe de Conformidade com o Comércio 
Internacional no Departamento Jurídico do Grupo 
Smiths e consultar nossa política de Controles de 
Exportação e Importação.

Obedecemos a regras e restrições de comercialização
Como uma empresa internacional, nós entregamos nossos produtos e serviços 
em todo o mundo. Devemos seguir todos os controles de exportação e importação 
aplicáveis, sanções econômicas, leis antiboicote e outras, regulamentos, políticas e 
procedimentos do comércio internacional. Isso se aplica onde quer que operemos e 
sempre que compramos, vendemos ou transferimos produtos, serviços, tecnologia 
e softwares.

Certos países, indivíduos e organizações estão sujeitos a sanções e embargos. 
Vender para eles sem as licenças apropriadas violaria a lei e traria sérias 
consequências para a Smiths e para os indivíduos envolvidos. Para garantir que 
cumprimos a lei, devemos sempre conhecer nossos clientes e o destino final de 
nossos produtos e realizar triagens para nos certificar de não vender para alguém 
que esteja em uma lista negra do governo.
 
Regras e restrições do comércio internacional podem ser muito complicadas 
e são alteradas com frequência. Se em algum momento tivermos dúvidas 
ou preocupações devemos perguntar a um Diretor de Conformidade com o 
Comércio Internacional da Smiths ou à equipe de Conformidade com o Comércio 
Internacional do Departamento Jurídico do Grupo Smiths.

Para mais informações, consulte nossa política de Controles de Exportação e 
Importação.

Cumprimos as regulamentações de compras do governo 
Somos parceiros valiosos para nossos clientes governamentais porque seguimos 
rigorosamente todos os procedimentos e políticas de compras. Aqueles de nós 
que são responsáveis pelas relações com os clientes governamentais devem estar 
familiarizados com as leis e regulamentos que se aplicam nos negócios com o 
governo e tomar especial cuidado para assegurar que estamos cumprindo todas 
as exigências. Fornecemos sempre informações precisas e completas para nossos 
clientes governamentais. Se tivermos alguma dúvida ou preocupação devemos falar 
com o departamento Jurídico do Grupo Smiths.
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APRENDEMOS E INOVAMOS JUNTOS PARA OFERECER EXCELÊNCIA E VENCER.

VENCEMOS ATRAVÉS DA INOVAÇÃO, TRABALHO ÁRDUO E DEDICAÇÃO. 
MAS PARTE DE NOSSA PAIXÃO É TER SUCESSO E, AO MESMO TEMPO, RETRIBUIR.

PAIXÃO
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PAIXÃO
APRENDEMOS E INOVAMOS JUNTOS PARA OFERECER 
EXCELÊNCIA E VENCER

Vencemos através da inovação, trabalho árduo e dedicação. Mas parte de nossa 
paixão é ter sucesso e, ao mesmo tempo, retribuir.

Protegemos nosso meio ambiente
Somos entusiasmados por proteger nosso meio-ambiente. Procuramos 
minimizar nosso impacto ambiental reduzindo, reutilizando, recuperando e 
reciclando sempre que possível.
 
Nos envolvemos em atividades políticas apropriadas 
Reconhecemos a importância da Smiths de se envolver diretamente com 
governos e indiretamente através de associações comerciais e outras entidades 
do setor a respeito de tópicos de interesse da Smiths. Interações diretas com 
governos ou órgãos do governo devem ser discutidas com nossa equipe de 
Relações com o Governo. Como indivíduos, não devemos nos envolver em 
atividades políticas em nome da Smiths, ou associar a Smiths com nenhuma 
atividade, partido ou candidatura política.

Apoiamos nossas comunidades
A Smiths tem orgulho de contribuir para as comunidades nas quais opera. 
Além de proporcionar oportunidades de emprego e desempenhar um papel 
benéfico para a economia local, temos o prazer de apoiar o envolvimento com a 
comunidade através de doações beneficentes, serviços voluntários e iniciativas 
educativas.
 
Nós apoiamos entidades e organizações beneficentes que melhoram a vida das 
pessoas através do ensino, saúde e bem-estar ou do meio-ambiente. Este apoio 
concentra-se basicamente em projetos no mesmo local de nossas operações ou 
conectados aos setores dos quais participamos.

Fazemos nosso trabalho com paixão
Entendemos que temos um papel importante a desempenhar dentro da Smiths e 
damos o melhor de nós todos os dias para atender ou superar as expectativas. 

Respeitamos a reputação da Smiths
Nunca nos envolvemos em conduta ou comportamento que possa prejudicar a 
reputação da Smiths. 

Quando usamos a mídia social, nós o fazemos com responsabilidade. A Política de 
Mídia Social da Smiths estabelece nossas exigências para o uso de mídia social 
em circunstâncias onde pretendemos publicar material relacionado à Smiths ou 
onde estiver claro em nossas publicações que somos funcionários da Smiths.

Se formos contatados pela mídia ou por investidores, salvo se estivermos 
autorizados a falar em nome da Smiths, nunca devemos responder perguntas 
ou atender pedidos de informação. Devemos redirecionar imediatamente as 
perguntas e pedidos de informação para o Diretor de Relações com Investidores 
ou para a equipe de Comunicações da Divisão ou do Grupo da Smiths, conforme 
apropriado.
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USE NOSSOS RECURSOS PARA 
RELATAR PREOCUPAÇÕES E FAZER 
PERGUNTAS
Fazemos perguntas e relatamos preocupações 
Nós fazemos a coisa certa, sempre, não apenas quando é conveniente. Entretanto, 
saber a coisa certa a fazer nem sempre é muito claro. Se observarmos algo que 
não nos pareça certo - que não está em conformidade com este Código ou com 
nossos valores - devemos nos manifestar prontamente. É por isso que temos 
recursos disponíveis para fazer perguntas, denúncias e investigar preocupações. 
Quando nos manifestamos podemos evitar prejuízos a Smiths e aos nossos 
colegas. A liderança da Smiths se compromete a assegurar que qualquer 
pessoa que se manifeste não sofra nenhuma forma de retaliação e que todos as 
denúncias sejam completamente investigados.

Quando você entra em contato com qualquer um dos recursos de relato, suas 
denúncias serão tratadas com confidencialidade até a extensão possível e a 
empresa irá resolver apropriada e prontamente quaisquer dúvidas ou problemas 
que você relatar. 
 
Todos os relatos são investigados de modo apropriado e imediatamente 
investigados e solucionados com base nas circunstâncias e nas informações 
disponíveis.

Lembre-se, também, que podemos sempre fazer perguntas e relatar preocupações 
sem medo de retaliação. Se achar que sofreu retaliação, ou está ciente de possíveis 
atos de retaliação, você deve entrar imediatamente em contato com os Recursos 
Humanos ou com o Escritório de Ética e Conformidade da Smiths.

DENUNCIAR E FAZER 
PERGUNTAS 
Lembre-se, nossa primeira linha de 
suporte é nosso gerente. Gerentes e 
membros das equipes de administração 
local devem manter uma política de 
portas abertas e devem ser um recurso 
valioso para responder perguntas e 
proporcionar apoio.

Além disso, temos diversos outros 
caminhos para buscar respostas ou 
relatar preocupações: 

• Gerência Local de Recursos Humanos
• Diretores da Divisão de Recursos Humanos
• Departamento Jurídico do Grupo Smiths
• O Escritório de Ética e Conformidade
• A linha Speak Out (speakout@smiths.com)

Você pode relatar um problema ético 
anonimamente através da Linha Speak Out.
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Smiths Group plc
4th Floor
11-12 St James’s Square
London SW1Y 4LB, UK
020 7004 1600
www.smiths.com
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