Nossos princípios
e valores

Código de Conduta da Georg Fischer

Prefácio do Presidente do Conselho de
Administração e do CEO
Caros colegas,
O Código de Conduta da Georg Fischer é o fundamento no qual baseamos nossas atividades
comerciais. Ele contém os valores, os princípios e as políticas com as quais a Georg
Fischer compromete-se como uma empresa global e que guiam nosso trabalho diário.
Para garantir o sucesso a longo prazo de nossa empresa, cabe a nós atingirmos e
mantermos uma posição de liderança em todas as áreas de negócio em que
atuamos. Investimos em pesquisa e desenvolvimento e nos esforçamos para aumentar
constantemente a nossa participação no mercado e elevar nossa rentabilidade
e nosso retorno sobre o capital. Dessa forma, criamos um valor sustentável e de longo
prazo para nossos acionistas, clientes e funcionários.
No entanto, acreditamos que só poderemos gerar um valor sustentável e de longo prazo
se nossa conduta for irrepreensível, tanto legal quanto eticamente. Portanto,
estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nossos negócios, definidos
pelo respeito e pela responsabilidade para com todos os funcionários, nossos
parceiros de negócios, o meio ambiente e a comunidade. Estamos orgulhosos de nossos
produtos de alta tecnologia e de nossa equipe competente.
O Código de Conduta não tenta cobrir todas as questões com as quais somos confrontados
diariamente. Em vez disso, ele dá uma visão geral que serve de orientação para você.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Departamento Jurídico Corporativo.
O comportamento de todo funcionário afeta a percepção que as pessoas têm a respeito de nós
e de nossos negócios. Assim, também exigimos que todos os funcionários respeitem
as diretrizes internas e as leis vigentes. Dessa forma, você nos ajuda a garantir e a manter a
reputação, credibilidade e integridade de nossa empresa também no futuro.
Agradecemos sua valiosa assistência e apoio na promoção e manutenção dos valores da
Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Yves Serra

Presidente do Conselho de Administração

CEO

Sumário
1. O Código de Conduta da Georg Fischer

5

		

a) Hierarquia

5

		

b) A quem se aplica o Código de Conduta?

5

2. Nossos princípios e valores

6

		

Colocamos os clientes em primeiro lugar

6

		

Agimos rápido

6

		

Fazemos o que dizemos

6

		

Recompensamos o desempenho

6

		

Respeitamos as pessoas

6

3. Direitos e responsabilidades dos funcionários

7

		

a) Princípios

7

		

b) Proibição de qualquer tipo de discriminação

9

		

c) Recebimento de presentes e convites

9

		

d) Segurança e saúde ocupacionais

10

		

e) Férias e tempo livre

10

4. Princípios dos nossos negócios

11

		

a) Conformidade com as regulamentações legais

11

		

b) Sustentabilidade

11

		

c) Acceptance of gifts and invitations

11

		

d) Corrupção

11

		

e) Restrições comerciais internacionais e controles de exportação

13

		

f) Livre concorrência

14

		

g) Uso indevido de informações privilegiadas

15

		

h) Conflitos de interesses

15

5. Proteção do patrimônio da Georg Fischer

16

		

a) Propriedade operacional

16

		

b) Propriedade intelectual

16		

6. Tratamento de informações, dados e documentos

17

		

a) Informações confidenciais

17

		

b) Proteção de dados

17

		

c) Gestão documental

18

7. Comunicação e contatos com a mídia

19

8. Violações do Código de Conduta

19

9. Perguntas sobre o Código de Conduta

20

10. Validade

20

1. O Código de Conduta da Georg Fischer
a) Hierarquia
O Código de Conduta da Georg Fischer está à frente de todas as políticas e procedimentos,
mas não é o único conjunto de orientações para a empresa emitido pelo Comitê Executivo
e pelas divisões individuais. A conformidade com as regulamentações naturalmente não
isenta você da responsabilidade de estar ciente das leis locais relevantes e de respeitá-las.

Código de Conduta

Diretrizes corporativas

Diretrizes das divisões de negócios

b) A quem se aplica o Código de Conduta?
O Código de Conduta da Georg Fischer destina-se aos membros do Conselho de
Administração e do Comitê Executivo, aos membros da Diretoria e a todos os funcionários
das empresas Georg Fischer no mundo inteiro. As pessoas que trabalham meio período
ou sob um contrato de trabalho com duração determinada também são consideradas
funcionários. Se possível, as agências de trabalho temporário devem aceitar o
Código de Conduta da Georg Fischer para as pessoas que trabalharem temporariamente
em uma empresa Georg Fischer.
O Código de Conduta para Fornecedores da Georg Fischer aplica-se aos nossos
fornecedores.
Todos os funcionários recebem uma cópia impressa do Código de Conduta e
devem assinar uma declaração de recebimento e enviá-la ao departamento de Recursos
Humanos correspondente.
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2. Nossos princípios e valores
Nossos princípios e valores personificam a filosofia e o espírito da Georg Fischer no
nosso trabalho diário, em prol da empresa, de nossos clientes, funcionários, parceiros de
negócios, acionistas e obrigacionistas.
Colocamos os clientes em primeiro lugar
Somos guiados pelas necessidades e pela satisfação de nossos clientes e agimos de
acordo com isso. Tratamos nossos clientes como gostaríamos de ser tratados.
Nosso objetivo é desenvolver produtos inovadores e revolucionários, criando assim um
valor sustentável para nossos clientes.
Agimos rápido
Como uma organização global, nós nos adaptamos constantemente às mudanças nas
condições do mercado. Tomamos decisões rápidas e as implementamos imediatamente.
Fazemos o que dizemos
Não fazemos promessas que não podemos cumprir. Entregar no prazo é nossa prioridade.
Recompensamos o desempenho
Exigimos um alto nível de eficiência e integridade e reconhecemos as conquistas
significativas. Estabelecemos metas ambiciosas para nós mesmos e comparamos nosso
desempenho em relação aos melhores.
Respeitamos as pessoas
Confiamos em nossa equipe e delegamos responsabilidades para ela. Sempre tentamos
compreender antes de querermos ser compreendidos.
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3. Direitos e responsabilidades dos funcionários
a) Princípios
A Georg Fischer tem compromisso com igualdade de oportunidades, respeito, confiança e
sucesso. Proporcionamos a nossos funcionários um ambiente de trabalho desafiador
e atraente. Incentivamos nossos funcionários a realizar todo o seu potencial estabelecendo
metas ambiciosas. Estimulamos uma cultura de confiança mútua, respeito e diálogo franco.
Todo funcionário da Georg Fischer tem direito a uma avaliação de desempenho individual.
Promovemos uma cultura na qual as pessoas possam desenvolver seus talentos e suas
ideias e sejam inspiradas a sonhar alto. Esperamos que nossos gerentes mostrem
liderança, determinação, responsabilidade, coragem para experimentar coisas novas e
comportamento como um modelo de conduta. Apoiamos o desenvolvimento dos
funcionários, definimos metas ambiciosas e recompensamos o bom desempenho.

Encorajamos todos os funcionários a agir de forma responsável e a trabalhar em equipe.
Incentivamos os funcionários, sempre que necessário, a usar todo o seu conhecimento
e perícia para avaliar situações e a agir de acordo com os princípios éticos comumente
aceitos.
Respeitamos as regras relativas à jornada de trabalho e saúde e segurança ocupacionais,
oferecemos salários justos e respeitamos o direito dos nossos funcionários de aderir a
órgãos representativos dos trabalhadores. Sempre que a legislação local garantir direitos
de co-determinação para os funcionários, esses direitos serão protegidos.
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b) Proibição de qualquer tipo de discriminação
Respeito mútuo é a base de um ambiente de trabalho marcado pelo respeito.
Assumimos o compromisso de respeitar a dignidade e os direitos humanos e de proteger a
personalidade de cada pessoa no local de trabalho.
Qualquer tipo de discriminação com base, por exemplo, em gênero, raça, cor de pele,
origem, deficiência, religião, orientação sexual, filiação política, status familiar ou qualquer
outro atributo pessoal é proibida.
Não toleramos trabalho forçado ou trabalho infantil na Georg Fischer ou em nossos
fornecedores e clientes.
Não toleramos assédio sexual no local de trabalho. Assédio sexual inclui, entre
outras coisas, toques e avanços indesejados, piadas sugestivas e outros usos da linguagem
com motivações sexuais, apresentação indesejada ou exposições públicas de imagens
pornográficas, bem como a exigência de favores sexuais por meio de pressão ou promessas.
Não aceitamos nenhuma outra forma discriminadora de assédio, ameaças, intimidação ou
assédio moral. Colegas não devem ser ridicularizados ou excluídos.
c) Uso de drogas e álcool no local de trabalho
Drogas e álcool prejudicam a capacidade dos funcionários de tomar decisões e aumenta
o risco de acidentes no local de trabalho. Portanto, o uso, no local de trabalho,
de drogas ou outras substâncias que causam intoxicação ou prejudicam a consciência
é estritamente proibido, mesmo que essas drogas ou substâncias possam ser
compradas legalmente no país do local de trabalho. Os funcionários devem começar seu
dia de trabalho sem influência de tais drogas ou substâncias.
O consumo de álcool deve ser evitado durante as horas de trabalho e durante
o almoço por uma questão de princípios, caso, para fins comerciais, os funcionários
precisem conduzir veículos, operar máquinas, estejam envolvidos em atividades
perigosas ou precisem tomar decisões importantes depois. As empresas da Georg Fischer
podem dispor de regras mais rigorosas.
Por consideração à saúde dos funcionários no local de trabalho, as empresas
da Georg Fischer podem ter regras que restrinjam o ato de fumar no local de trabalho
somente a áreas designadas.
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d) Segurança e saúde ocupacionais
A segurança no trabalho é de suma importância para a Georg Fischer. Nosso objetivo
é criar um local de trabalho sem absolutamente nenhum acidente, visto que cada acidente
já representa muito. Incentivamos todos os funcionários a identificar quaisquer riscos
potenciais de acidente em sua estação de trabalho pessoal e também eliminar o risco ou
informar o problema ao gerente correspondente.
Todos os funcionários, empresas terceirizadas e fornecedores devem cumprir as
regulamentações de segurança em nossas instalações.
A saúde de todos os funcionários é muito importante para nós. Assumimos o
compromisso de auxiliar na manutenção da saúde de nossos funcionários e incentivá-los a
levar um estilo de vida saudável.
A Georg Fischer se empenha em empregar pessoas portadoras de deficiência a fim de
reintegrá-las ao processo de trabalho.
e) Férias e tempo livre
A Georg Fischer apoia os funcionários na luta por um equilíbrio entre trabalho e lazer.
Respeitamos a jornada de trabalho máxima conforme a legislação.
Damos férias para permitir que os funcionários descansem. Os gerentes hierárquicos
devem garantir que os funcionários, na medida do possível, realmente tirem as férias a que
têm direito.

10
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4. Princípios dos nossos negócios
a) Conformidade com as regulamentações legais
Respeitamos todas as leis e regulamentações vigentes. As empresas da Georg Fischer
estão livres para elaborar regulamentações internas mais rigorosas no âmbito da
legislação vigente. Os funcionários devem cumprir essas regulamentações mais rigorosas.
b) Sustentabilidade
Estamos empenhados em conduzir nossos negócios da forma mais sustentável possível.
Estamos trabalhando constantemente para melhorar a sustentabilidade de
nossos produtos e da Georg Fischer como empresa. Isso não só ajuda a conservar recursos
preciosos, mas também resulta em custos menores para nós e para nossos clientes.
c) Recebimento de presentes e convites
Não aceitamos presentes ou convites que possam gerar qualquer obrigação. É permitida a
aceitação de convites e presentes simbólicos durante o curso normal dos negócios.
A aceitação de presentes ou convites maiores é proibida se o valor ultrapassar o valor
habitual para o local, de acordo com a legislação vigente. As empresas da
Georg Fischer podem prescrever aos funcionários um valor menor do que o habitual
para o local.
Se a aceitação de um presente que ultrapasse tal valor for esperada por causa de tradições
e costumes de um país e se esse presente não puder ser recusado por razões culturais, a
aceitação do presente será permitida. No entanto, esse presente deverá ser disponibilizado
a todos os funcionários. O doador do presente deve estar ciente desta regra.
A aceitação de dinheiro ou outros benefícios em dinheiro de terceiros, como empréstimos,
títulos e comissões, é proibida a todos os funcionários.
Se tiver dúvidas, o Departamento Jurídico Corporativo lhe dará mais informações.
d) Corrupção
A Georg Fischer proíbe todas as formas de corrupção, como o suborno e a concessão ou a
aceitação de outros benefícios, independentemente se eles forem oferecidos diretamente,
por meio de intermediários ou a pessoas físicas ou funcionários do governo. A proibição se
aplica em particular ao oferecimento (suborno ativo, concessão de favores) ou à
aceitação de presentes (corrupção passiva, recebimento de subornos) com a finalidade de
ganhar uma vantagem ilícita.
A corrupção é um crime. Não pode ser excluída a possibilidade de que um funcionário
também possa ser processado no seu local de trabalho, ou em outros países, mesmo se a
corrupção tiver ocorrido em um local diferente.
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Devemos estar cientes de que a corrupção também pode ser encoberta; por exemplo,
comissões em excesso pagas a agentes ou intermediários, doações para instituições
de caridade ou favores concedidos a terceiros associados ao indivíduo que recebe
a vantagem. Em caso de dúvida, o Departamento Jurídico Corporativo deve ser contatado.
A Georg Fischer também proíbe subornos, mesmo se forem legais e comuns em certos
países, para garantir que um serviço legítimo seja fornecido ou seja fornecido mais
rapidamente (por exemplo, um processamento mais rápido do desembaraço aduaneiro).
Doações feitas por uma empresa da Georg Fischer a partidos políticos ou para atividades
políticas geralmente são proibidas. Todas as exceções devem ser aprovadas
pelo Comitê Executivo. As solicitações para essas exceções devem ser encaminhadas ao
Secretário da Empresa.
e) Restrições comerciais internacionais e controles de exportação
Governos e órgãos internacionais podem impor boicotes e restrições comerciais
temporários a determinados produtos, o que se aplica a países ou indivíduos. A Georg
Fischer reconhece as decisões da comunidade internacional. Realizamos nossas
atividades comerciais unicamente de acordo com as regulamentações internacionais e não
exportamos bens ou tecnologias cobertos por tais restrições comerciais.
Todos os produtos fabricados pela Georg Fischer destinam-se à utilização para fins
pacíficos. Em casos excepcionais, produtos individuais podem ser utilizados para
a produção de materiais para fins militares (os chamados bens de dupla utilização). As
regulamentações de controle de exportação vigentes devem ser observadas para
esses produtos. Em caso de dúvida, entre em contato com os órgãos reguladores no país
correspondente ou com o Departamento Jurídico Corporativo.
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f) Livre concorrência
Em conformidade com os nossos princípios éticos, operamos nossos negócios de forma
leal e em consonância com as regras nacionais e internacionais de concorrência.
Todos os funcionários devem respeitar as leis nacionais e internacionais que protegem
a livre concorrência. Isso inclui, em particular, as disposições sobre as leis antitruste e de
concorrência desleal.
Acordos com concorrentes sobre preços, termos de venda, restrições de quantidade,
partilha de território e ofertas em licitações públicas, etc. são estritamente proibidos.
Também deve ser evitada qualquer outra troca de informações que possa limitar
a livre concorrência. Os contatos com nossos concorrentes devem ser mantidos a um nível
mínimo. Além disso, não discutimos estratégias ou trocamos informações
confidenciais técnicas ou de negócios com nossos concorrentes. Isso é especialmente
verdadeiro em eventos de associações profissionais e setoriais.
Só trocamos informações com parceiros de joint-venture na medida em que isso seja
necessário para alcançar o objetivo de negócios da joint-venture.
Também exigimos que nossos fornecedores respeitem as regras de concorrência.
Se um fornecedor não tiver uma política própria, ele também deverá reconhecer
como obrigatório este Código de Conduta ou o Código de Conduta para Fornecedores
correspondente da Georg Fischer.
A diretriz corporativa sobre as regras de conduta relativas ao direito da
concorrência apresenta informações adicionais. Em caso de dúvida, o Departamento
Jurídico Corporativo deve ser contatado.
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g) Uso indevido de informações privilegiadas
Informações privilegiadas incluem quaisquer fatos confidenciais que, se divulgados, podem
afetar significativamente o preço das ações da Georg Fischer Ltd de uma forma previsível.
As informações confidenciais podem surgir em circunstâncias como as seguintes:
• Informações financeiras importantes, especialmente os resultados semestrais e anuais
		não publicados;
• Aquisições maiores ou projetos de desinvestimento, incluindo a criação e dissolução de
		joint-ventures;
• A conclusão ou rescisão de contratos significativos;
• Processo jurídico de valor substancial em disputa;
• Alterações significativas na estrutura de capital ou de gestão.
Os funcionários que possuem informações privilegiadas não estão autorizados a negociar
títulos da Georg Fischer Ltd. Além disso, as informações privilegiadas não devem
ser divulgadas a terceiros, inclusive a membros da família. O uso indevido de informações
privilegiadas é uma infração penal na maioria dos países.
h) Conflitos de interesses
Temos de assegurar que atividades individuais não entrem em conflito com os
interesses da Georg Fischer. Até mesmo o aparecimento de um conflito de interesses
potencial deve ser evitado.
Um conflito de interesses surge sempre que tomamos uma decisão de negócios e, ao
mesmo tempo, temos um interesse pessoal. O interesse pessoal também pode ser
em prol de um amigo ou de uma pessoa relacionada. Em qualquer caso de suspeita de
conflito de interesses, o gerente apropriado deve ser informado.
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5. Proteção do patrimônio da Georg Fischer
a) Propriedade operacional
As instalações nos escritórios e nas fábricas da Georg Fischer foram fornecidas para a
realização do trabalho diário e devem ser tratadas com cuidado pelos funcionários.
Os funcionários não podem usar indevidamente a propriedade da Georg Fischer para fins
pessoais ou danificar ou destruir deliberadamente a propriedade.
Certos itens operacionais, como notebooks e celulares, podem ser utilizados pelos
funcionários para fins privados, de acordo com as disposições da empresa da Georg Fischer.
O uso privado de celulares durante o horário de trabalho deve ser restrito a necessidades
essenciais. Regras especiais se aplicam ao uso particular de carros da empresa.
b) Propriedade intelectual
Protegemos a propriedade intelectual da Georg Fischer, como patentes, marcas,
direitos autorais, desenhos, segredos comerciais, amostras, modelos e conhecimentos,
e respeitamos a propriedade intelectual dos outros.
Como a propriedade intelectual da Georg Fischer é extremamente valiosa, todos
os funcionários devem protegê-la. Antes de entregar propriedade intelectual a terceiros ou
disponibilizá-la de qualquer forma, é preciso celebrar contratos que protejam os
direitos da Georg Fischer. As marcas da Georg Fischer só podem ser licenciadas para uso
de terceiros com a aprovação do Diretor Superintendente (CEO).
Todos os funcionários devem comunicar qualquer suspeita de violação por parte de
fornecedores, clientes ou outros terceiros ao Departamento de Patentes.
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6. Tratamento de informações, dados e 				
documentos
a) Informações confidenciais
Todos os funcionários devem manter as informações confidenciais sobre a Georg Fischer
em um lugar seguro e assegurar que essas informações só fiquem acessíveis a colegas de
trabalho na medida em que isso seja necessário para alcançar o objetivo de negócios em
questão. Isso se aplica em igual medida às informações confidenciais que foram confiadas a
nós por terceiros.
Informações confidenciais incluem dados técnicos sobre produtos e processos,
estratégias de marketing e vendas, listas de preços de compra internos,
dados de clientes, informações financeiras não públicas, informações sobre transações,
casos civis ou penais e todos os dados pessoais.

Em escritórios com vários locais de trabalho, os funcionários devem guardar todos os
documentos confidenciais em local trancado sempre que saírem de seu local de trabalho.
b) Proteção de dados
A Georg Fischer leva a proteção de dados pessoais dos seus funcionários a sério. Em
conformidade com as leis locais de proteção de dados, os dados pessoais dos
funcionários da Georg Fischer são processados somente na medida do necessário para as
relações de trabalho.
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c) Gestão documental
A gestão documental refere-se à criação, retenção e destruição de documentos.
Documentamos de maneira precisa e completa as transações comerciais. Todos
os documentos relacionados aos negócios (inclusive microfilmes e arquivos eletrônicos) são
conservados durante o prazo legal. Após o fim do prazo legal, os documentos são destruídos
em conformidade com as disposições da diretriz corporativa. Todos os documentos
historicamente relevantes devem ser submetidos ao arquivista da empresa com antecedência.

Sob nenhuma circunstância os funcionários devem destruir documentos que se
refiram a procedimentos investigativos ou a processos em andamento ou iminentes.
Em caso de dúvida, o Departamento Jurídico Corporativo deve ser contatado.
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7. Comunicação e contatos com a mídia
Comunicamo-nos com a mídia de forma unificada, franca e respeitosa. Não fornecemos
nenhuma informação sobre processos judiciais em andamento e não fazemos comentários
sobre rumores.
Na medida do possível, informamos nossos funcionários ao mesmo tempo em que
informamos a mídia e outras partes interessadas.
A comunicação com a mídia, analistas e investidores geralmente é realizada pelos
departamentos de Comunicação Corporativa e de Relações com Investidores. As consultas
devem sempre ser encaminhadas a um desses dois departamentos.

8. Violações do Código de Conduta
Medidas disciplinares podem ser tomadas no âmbito da legislação vigente, das
regulamentações internas das empresas da Georg Fischer ou das disposições
do contrato de trabalho, etc. Os funcionários devem observar os princípios éticos e morais
estabelecidos neste Código de Conduta.
As violações nos termos do artigo 8, parágrafo 1 acima podem ser relatadas aos respectivos
gerentes hierárquicos ou ao departamento de Recursos Humanos. Os funcionários também
podem entrar em contato com o Departamento Jurídico Corporativo, em Schaffhausen,
por telefone (em alemão, inglês, francês ou italiano) ou por e-mail para questões de
conformidade compliance@georgfischer.com. O relatório também pode ser enviado de forma
anônima. Sempre que possível, o Departamento Jurídico Corporativo se esforçará para
proteger a identidade do funcionário que relatou as violações. Informações intencionalmente
incorretas e falsas acusações estarão sujeitas a medida disciplinar.
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9. Perguntas sobre o Código de Conduta
Os gerentes hierárquicos são o primeiro ponto de contato para questões relacionadas
ao Código de Conduta. O Departamento Jurídico Corporativo, que pode ser contatado pelo
e-mail code@georgfischer.com, também pode fornecer informações adicionais.

10. Validade
O Código de Conduta da Georg Fischer foi aprovado pelo Comitê Executivo
em 12 de julho de 2013 e entra em vigor em 1º de agosto de 2013. Ele substitui o
Código de Conduta da Georg Fischer datado de 1º de janeiro de 2008.
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