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Uma mensagem de Chris Caldwell
Equipe Concentrix,
Todos os dias, nossos clientes confiam em nós para conduzir negócios em nome deles, pois sabem o
quanto estamos comprometidos com a integridade. Capacitamos nosso pessoal com os recursos, a
formação e a cultura necessários para que façam sempre a coisa certa, e esse suporte é fundamental
para o nosso sucesso.
Nosso Código de Conduta Ética nos Negócios (COEBC) é uma das mais importantes ferramentas
que utilizamos para reforçar esse compromisso. Válido para todos os colaboradores ao redor do
mundo, seja qual for o escalão, o COEBC define normas operacionais e apresenta claramente as
expectativas de como nos portar, mantendo nossos padrões de conduta ética presentes em todas as
interações.
No entanto, o COEBC não substitui o bom senso nem cobre todas as situações que podemos
encontrar ao criar experiências incríveis para os clientes. Mas, se cada um de nós abraçar os
princípios e padrões básicos aqui expostos, trabalhar proativamente para aplicá-los em nossas
tarefas diárias e se comprometer com a seriedade dessa responsabilidade, o impacto coletivo que
causaremos criará uma rede de proteção mais forte para a Concentrix, nossos clientes e os
consumidores deles.
O COEBC ilustra a importante promessa que cada um de nós faz, todos os dias, de proteger uns aos
outros, elevar nossa empresa, apoiar nossos clientes e contribuir com as comunidades que
chamamos de lar, e não poderia ser mais importante para a base de quem somos. Portanto, quero
externar minha enorme gratidão pela ajuda de vocês no âmbito do trabalho para proteger nosso
pessoal e aumentar nossa reputação como o parceiro de CX mais confiável do setor.
Obrigado por participarem concluindo o COEBC e trabalhando diariamente com integridade para
tornar o ambiente mais seguro para todos. É somente através do seu compromisso contínuo com a
integridade que todo o nosso sucesso é possível.
Em caso de dúvidas, falem com seu parceiro da People Solutions ou consultem no final deste
documento a lista completa dos contatos que podem ajudar.
Atenciosamente,

Chris Caldwell
Concentrix Corporation
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Introdução

A Conduta Ética
é Parte da Nossa
Cultura
A declaração cultural de Concentrix (apresentada na página anterior) orienta todas as ações da Companhia e
seus funcionários.


Como parte de nossa cultura, nos esforçamos para alcançar os mais altos níveis de desempenho
possíveis em tudo o que fazemos;



Nós operamos com base na crença sincera de que as pessoas agregam valor e nos esforçamos para
sempre tratar os outros com respeito e dignidade;



Trabalhamos juntos como uma equipe para produzir novas ideias e encantar nossos clientes;



Trabalhamos para inspirar confiança e respeito com todos com quem trabalhamos;



Exercemos honestidade e comportamento ético sólido em todas as transações comerciais e em todas
as interações com os outros;



Mostramos uma firme adesão a valores morais e éticos estritos;



Nós respeitamos o ambiente em que vivemos e trabalhamos; e



Nós apoiamos a proteção dos direitos humanos básicos em nossas operações em todo o mundo.
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nossa filosofia operacional são os
nossos 3vs

Visibilidade
(ou Transparência)
Permite que nossa
empresa veja o
progresso
E quaisquer
barreiras ao
sucesso. A
visibilidade em toda
a organização
fornece informações
precisas e
Informações oportunas
sobre desafios e
oportunidades,
permitindo-nos
impulsionar ações próativas e decisivas.

Permite-nos adaptarse rapidamente - até
mesmo antecipar
mudanças no
mercado e nas
empresas de nossos
clientes e
fornecedores. A
velocidade significa
ser flexível e reagir
para mudar tão
rapidamente
que possível.
Devemos avançar
rapidamente para
tomar decisões,
executar e gerenciar
nossos recursos para
maximizar a
satisfação e os
resultados do cliente.
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Para nossos
funcionários, clientes e
acionistas - Valor é
considerado e
confirmado em tudo o
que fazemos. Se
alguma coisa que
fazemos não produz
Valor, simplesmente
não deveríamos estar
fazendo isso. Um foco
no valor força todos os
nossos recursos para
atividades importantes
para nossos clientes.

Introdução

Usando
Nosso Código
Nosso código serve para vários propósitos. Não só estabelece expectativas
comportamentais e diretrizes sobre como devemos realizar negócios, mas também
referências às políticas e leis aplicáveis que devemos seguir para manter essas
expectativas. Além disso, nosso Código nos guia enquanto tomamos decisões
sonoras e éticas e nos fornece as informações de contato que devemos usar quando
tivermos dúvidas ou preocupações adicionais. Não respeitar o espírito e a carta do
Código pode prejudicar nossa empresa e seus investidores. Por causa disso, o
descumprimento do Código pode custar ao funcionário o emprego e, se aplicável,
acarretar processo criminal.
Embora o nosso Código discuta muitas áreas de potenciais faltas éticas ou legais,
não pode abordar todas as situações desafiantes que podem ocorrer em nosso local
de trabalho. Nossas operações e funcionários estão sujeitos às leis de muitos países
e outras jurisdições em todo o mundo. Empregados e agentes agindo em nome da
nossa Empresa
Devem cumprir o Código e todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Se uma
lei local entrar em conflito com o nosso Código, seguimos a lei; Se uma empresa de
negócios local entra em conflito com o nosso Código, seguimos o nosso Código.
Quando tiver dúvidas sobre se uma atividade é adequada, você deve buscar
orientação através de uma das avenidas discutidas em "Procurando orientação e
preocupações de relatórios".
Nosso Código aplica-se a todos os funcionários, diretores e diretores da Concentrix
Corporation e suas divisões, subsidiárias e afiliadas. Coletivamente, essas entidades
serão referidas ao longo deste Código como "nossa Empresa". O Código aplica-se a
tudo o que fazemos e reflete os compromissos da Companhia com seus funcionários,
seus acionistas, com as comunidades globais em que trabalhamos e com a
Companhia Em si. Nosso Código representa nosso compromisso geral em trabalhar
de forma ética e com integridade em tudo o que fazemos.
A função de conformidade é responsável pela administração do nosso Código e
relatórios ao Conselho Geral. Qualquer alegação de violação do nosso Código deve
ser reportada ao seu gerente ou RH ou à Função de Conformidade e será investigada
e agendada pela administração, com base nos resultados da investigação.
Para demonstrar nosso compromisso de cumprir o Código, a Empresa exige que
todos os funcionários atestem sua aceitação de aderir ao Código de Conduta Ética
nos Negócios no ato da contratação e, depois, anualmente.
Qualquer funcionário que pretenda obter uma renúncia a qualquer requisito do
Código pode candidatar-se ao Líder de Conformidade, com uma explicação clara e
justificativa para tal renúncia. Essas renúncias podem ser concedidas pelo Conselho
de Administração da Companhia, de acordo com os fatos de cada caso.
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Introdução

•

Pergunte-se:

• A ação reflete o compromisso de nossa
empresa em agir com a mais alta ética e
integridade?
• A
ação
prejudica
nossa
empresa, clientes, fornecedores,
acionistas ou nossos colegas de
trabalho?
• Eu tomaria essa ação se fosse publicado
na primeira página de um jornal
importante?
• Como sua família sentiria se soubesse
que você tomou a ação?
Se as respostas a estas perguntas deixa você se sentir
desconfortável, é seguro assumir que você não deve
tomar a ação proposta. Em vez disso, procure
orientação de seu supervisor, seu vice-presidente
sênior ou chefe do país, ou o Departamento Jurídico,
ou enviando uma pergunta ao site de referência
de reclamação da Companhia em
www.integritycounts.ca/org/concentrix.
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Introdução

Responsabilidades de
gerenciamento
Espera-se que os funcionários em cargos de gestão sejam bons modelos para outros
funcionários. Como tal, espera-se que os gerentes estejam familiarizados com o nosso Código
para comunicar eficazmente suas diretrizes e responder perguntas às pessoas que relatam a
eles. Além disso, os gerentes são encorajados a criar um ambiente de trabalho confortável que
encoraje os funcionários a abordá-los com perguntas ou preocupações. Os gerentes têm a
responsabilidade de estar alertas e sensíveis a situações que podem resultar em ações que
possam violar nosso Código, políticas e / ou leis e regulamentos da empresa e denunciá-los
prontamente
Para os seus supervisores, para que nossa empresa seja avisada oportunamente de possíveis
violações.
Os gerentes têm direitos adicionais ao abrigo do nosso Código.
Estes incluem liderar pelo exemplo; Garantindo que aqueles que trabalham para eles estão
familiarizados com as Políticas que se aplicam aos seus empregos; E manter um ambiente de
trabalho em que os funcionários se sintam confortáveis levando preocupações.
Em nossa empresa, a liderança ética é um componente essencial da liderança efetiva.
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Consequências por
violar nosso código
Cada um de nós deve cumprir este
Código, e com todas as políticas da
Empresa. Se não o fizermos, podemos
enfrentar ações disciplinares,

Entenda Nosso
Código

Supervisor, gerente, diretor ou diretor que
esteja ciente de qualquer violação e que
não o informe e corrija prontamente pode
estar sujeito a consequências
semelhantes. Em circunstâncias
apropriadas, nossa Empresa considerará
levar a ação judicial ou encaminhar
questões para as autoridades policiais
públicas para possíveis ações judiciais.

Leia, compreenda e respeite os
requisitos do nosso Código.
Abrace o compromisso da Companhia
com a integridade.
Faça a sua parte na aplicação do nosso
Código.
Acesse seu gerente, conselheiro
jurídico da empresa ou a linha de linha
anônima com quaisquer dúvidas ou
preocupações.
Promover uma cultura que evite
retaliação contra qualquer pessoa que
relate violações reais ou suspeitas de
nosso Código.
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Our Commitment to Employees

Respeitando a
Diversidade
A visão da nossa empresa é ser a melhor empresa de prestação de serviços do mundo, rica em
diversidade e talento. Nós respeitamos e valorizamos a diversidade refletida em nossos vários
antecedentes, experiências e ideias. Todos devemos dedicar-nos a proporcionar um ambiente
de trabalho inclusivo que promova o respeito a todos os nossos colegas de trabalho, clientes e
parceiros de negócios. Estamos empenhados em tratar uns aos outros com justiça e respeito.

Fornecer Igualdade de
Oportunidades
Nossa Empresa segue as leis que proíbem a discriminação nas práticas de emprego, onde quer
que façamos negócios. É política da nossa Companhia proporcionar oportunidades de emprego
iguais e tratar os candidatos e funcionários sem tendências ilegais. É nossa política que
ninguém em nossa empresa nunca esteja sujeito a discriminação com base em: raça; religião;
cor; origem nacional; era; sexo; identidade de gênero; incapacidade; Status de veterano;
orientação sexual; Estado civil; Ou qualquer outra base protegida por lei.
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Our Commitment to Employees

Regras básicas
• Certifique-se de que suas próprias decisões
em matéria de recrutamento, seleção, desenvolvimento
e avanço dos funcionários sejam baseadas em
mérito - qualificações, habilidades demonstradas e
conquistas.
• Não permita fatores como raça, cor, religião, gênero,
idade, origem nacional, orientação sexual, identidade
de gênero, estado civil ou deficiência para influenciar
seu julgamento.
• Documentar instâncias de desempenho insatisfatório
à medida que ocorrem e informar o indivíduo de suas
falhas. Julgue os funcionários sob sua supervisão com
base no desempenho. Não deixe Considerações
não relacionadas fazem parte das avaliações de
desempenho.
• Qualquer funcionário que tenha motivos para sentir
que ele ou ela não foi tratado de maneira justa de
acordo com a política da nossa Empresa
Da Equal Employment Opportunity deve informar
imediatamente o incidente ao seu supervisor, gerente
ou Departamento de Recursos Humanos.
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Our Commitment to Employees

Proibição de
discriminação e assédio
O Nossa empresa tem tolerância zero para a
discriminação no local de trabalho ou o assédio
relacionado com qualquer base protegida pela
lei aplicável, seja o comportamento da equipe,
clientes, contratados, consultores ou visitantes,
e independentemente da configuração do
trabalho. Estamos comprometidos com um
ambiente de trabalho seguro, profissional e
positivo que garante que todos sejam tratados
com dignidade, respeito e cortesia.

Q. I am being teased by another
employee and I consider it
harassment of a sexual nature.
What should I do?

Acreditamos em tratar uns aos outros com
respeito, seja colega de trabalho, fornecedor,
cliente ou qualquer pessoa que faça negócios
com a gente. Como parte desse compromisso,
nossa Companhia proíbe o assédio no local de
trabalho. Assédio
É uma conduta que interfira de forma
inadequada ou irracional com o trabalho
Desempenho, diminui a dignidade de qualquer
pessoa ou cria um ambiente de trabalho
intimidante, hostil ou ofensivo.
Exemplos incluem:
> Avanços sexuais, pedidos de favores
sexuais, linguagem sexualmente explícita,
piadas fora da cor ou observações sobre
o corpo de uma pessoa ou atividades sexuais.
> Exibição de imagens ou objetos
Sexualmente sugestivos, aparência
sugestiva ou leitor ou comunicação
sugestiva de qualquer forma.
> Toque inapropriado.
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A. Notificar o indivíduo
ofensor que a conduta
não é bem-vinda e que,
se continuada, será
relatada. Você deve
denunciar suas
reclamações ao seu
supervisor imediato ou a
qualquer supervisor,
gerente ou representante
de recursos humanos
com quem se sinta
confortável. Se isso não
for viável, entre em
contato com https: //
www.integritycounts.ca/o
rg/concentrix Sua
chamada pode ser
confidencial e você pode
permanecer anônimo; No
entanto, você deve
perceber que é difícil e,
em alguns casos,
impossível para nossa
empresa investigar uma
queixa anônima.

Our Commitment to Employees

Nossa Empresa proíbe qualquer forma de
discriminação ou assédio, incluindo atos verbais ou
físicos, piadas ou insultos relacionados a qualquer das
seguintes classes protegidas:

• Raça

• Etnia

• Cor

• Estado Civil

• Religião

• Idade

• Gênero (sexo)

• Incapacidade
Física ou Mental

• Identidade de
gênero
• Orientação Sexual
• Gravidez

• Estado do Veterano
• Ou qualquer outra base
protegida por lei

• Nationalidade
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Our Commitment to Employees

Proibir Abuso de
Substâncias
O abuso de substância limita nossa capacidade de fazer nosso trabalho de forma segura, e,
portanto, nos coloca em perigo. Talvez nunca possamos trabalhar enquanto sob a influência
de álcool, drogas ilegais, drogas prescritas mal utilizadas ou medicamentos sem receita
médica que prejudicam nossa capacidade de realizar nossos trabalhos com segurança. Além
disso, nunca podemos usar, possuir, transferir ou
Vender drogas ilegais ou álcool, ou usar drogas prescritas durante o horário de trabalho ou em
instalações da empresa. Nossa empresa faz uma exceção a esta regra quando o álcool é
transferido em um recipiente selado para fins de presente autorizados ou é usado com
moderação em um evento autorizado da empresa.
> Se você está tomando um medicamento legalmente prescrito que pode estar afetando seu
julgamento ou tempo de reação, discuta a situação com seu supervisor ou um representante
de Recursos Humanos para determinar se você deve se reportar para o trabalho.
> Sempre siga as leis locais e os costumes quando são mais restritivos do que a política da
Empresa.
> Se você observar que o desempenho de outro funcionário no trabalho é prejudicado devido
ao uso de álcool, drogas ou outras substâncias, ou que outro empregado está usando
substâncias ilegais ou abusando de álcool no trabalho,
Notificar seu supervisor, um membro da administração ou o Departamento de Recursos
Humanos.
> Nossa Empresa reconhece que o abuso de substâncias e os problemas relacionados ao
álcool, bem como outros problemas, podem ser tratados. Assistência confidencial está
disponível através da nossa empresa para todos os funcionários que desejam investigar.
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Our Commitment to Employees

Prevenção da
violência
Nossa empresa proíbe a violência
real ou ameaçada contra colegas de
trabalho, visitantes ou qualquer
pessoa que esteja em nossas
instalações ou tenha contato com
funcionários no decorrer de suas
funções. Toda ameaça de violência é
séria. Devemos reportar qualquer
evento dessa forma imediatamente.

Qualquer funcionário que ignore ou
viole qualquer padrão ético da
Companhia e qualquer gerente que
penaliza um subordinado por tentar
seguir esses padrões éticos, estará
sujeito a ações corretivas, incluindo
demissão imediata. No entanto, não é
a ameaça de disciplina que deve
governar suas ações. Nossa empresa
espera que você compartilhe sua
crença de que
Um compromisso dedicado ao
comportamento ético é a coisa certa
a fazer e é um bom negócio, além de
ser o caminho mais seguro para a
nossa empresa continuar a ser uma
organização de classe mundial.

Qualquer violência real ou ameaçada
deve ser relatada imediatamente
para segurança, gerenciamento ou
RH, que determinará as ações
apropriadas, incluindo o possível
envolvimento do departamento de
polícia local ou outras autoridades.
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Our Commitment to Employees

Protegendo a
privacidade
Existem inúmeras leis internacionais, federais e estaduais destinadas a proteger o público da
disseminação injustificada de informações pessoais. Nossa empresa respeita a
confidencialidade das informações pessoais de nossos funcionários. Isso significa que apenas
os funcionários que têm autorização e uma necessidade comercial clara devem ter acesso a
registros pessoais.
A proteção de privacidade é importante. Nós gerenciamos suas informações pessoais
consistentes com esses princípios orientadores:
> Mantenha os registros dos funcionários precisos e atualizados.
> Permita o acesso e use apenas para fins comerciais legítimos, por exemplo, administração de
folha de pagamento e benefícios.
> Impedir a divulgação a terceiros, exceto nas circunstâncias permitidas pelas nossas políticas.
> Siga as políticas e procedimentos estabelecidos de retenção e destruição.
> Responda prontamente a quaisquer questões ou preocupações levantadas pelos funcionários
sobre seus registros.
Se você tiver dúvidas sobre suas informações, fale com seu supervisor ou Recursos Humanos.
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Our Commitment to Employees

Manutenção da
qualidade e segurança
do produto
Nós mantemos a valiosa reputação da nossa
empresa fornecendo produtos e serviços
seguros e de qualidade. Isso significa que
nossos produtos e serviços devem responder
às necessidades importantes do cliente,
devem representar um valor superior para o
usuário e devem ser confiáveis. Nós
asseguramos isso seguindo todos os
processos de qualidade e requisitos de
segurança instalados nos locais onde
trabalhamos. Também cumpremos todas as
normas e regulamentos aplicáveis sobre o
desenvolvimento de nossos produtos e
serviços.

Com uma abordagem
disciplinada, os funcionários
da Empresa trabalham com
grande integridade para
realizar:
• Satisfação do cliente
primeiro
• Compromisso com a mais
alta qualidade
• Melhoria Contínua de
Processos
• Atitude pró ativa
• Comunicação concisa
Em nossa empresa, nos
orgulhamos de oferecer os
mais altos níveis de produtos
de qualidade
E serviços. Nós nos
esforçamos pela excelência
em alcançar e otimizar os
resultados do negócio, que
refletem o compromisso de
qualidade total com nossos
clientes e fornecedores.
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Our Commitment to Our Company

Usando a tecnologia
de forma apropriada
Devemos usar a tecnologia da Empresa
de forma adequada, e temos a
responsabilidade de usar os recursos
de informática, dados e
telecomunicações de maneira segura,
ética, legal, eficiente e produtiva. O uso
da tecnologia da empresa não deve
interferir com as tarefas do seu
trabalho. O uso não autorizado,
inapropriado ou ilegal, a deslocalização
ou a transferência de recursos de
computador, dados ou
telecomunicações podem resultar em
disciplina e ação legal.

P. Não é ilegal que nossa empresa
leia meu e-mail?

R. Não, não é ilegal. Na verdade,

Em nenhuma circunstância você deve usar o
computador e os sistemas de rede da nossa
empresa para se comunicar, armazenar ou
visualizar declarações inadequadas,
sexualmente explícitas ou ofensivas
Ou materiais. Além disso, você não pode usar
esses sistemas para acessar material ilegal,
enviar solicitações não autorizadas ou realizar
negócios para você ou para outra organização.
Você não deve assumir que as comunicações ou
documentos que você cria, envia ou recebe via
computador da empresa, dados ou recursos de
telecomunicações são privados. Na medida em que
permitido pela lei aplicável, nossa Companhia tem o
direito de examinar e monitorar o uso de ativos da
Companhia e sistemas de comunicação para
assegurar o cumprimento das políticas da Empresa.
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um sistema informático
fornecido pelo empregador é
propriedade do empregador
e, na maioria dos casos,
nossa Empresa tem o direito
de monitorar todo o tráfego de
e-mail e a navegação na

Our Commitment to Our Company

P. O que acontece se um colega
de trabalho me enviar uma
mensagem de correio eletrônico
obsceno ou ofensivo? Eu vou
perder meu emprego por causa
da ação de outra pessoa?

R. Você não pode controlar as ações
Os dados eletrônicos
também podem ser
"registros" que
devem ser mantidos
por lei.

de outros funcionários, mas você pode
controlar o seu próprio. Se você
receber uma mensagem de e-mail
ofensiva de outro funcionário, siga as
seguintes etapas:
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Não encaminhe, exclua ou
responda a mensagem.
Deixe-o em sua caixa
eletrônica para que a
administração analise.



Informe o incidente ao seu
supervisor, gerente ou
departamento de Recursos
Humanos. O gerenciamento
tratará a situação a partir daí.

Our Commitment to Our Company

Proteção da
Propriedade
Intelectual
O Nossa empresa é construída com anos de
trabalho duro e inovação por nossos
funcionários e a propriedade intelectual
criada por eles, incluindo coisas como
patentes, marcas registradas, direitos
autorais e segredos comerciais. Proteger
nossa propriedade intelectual é de
importância crítica, e todos devemos agir
coletivamente Para garantir que não seja mal
utilizado ou desviado. Você nunca deve
permitir a nossa propriedade intelectual

Lembre-se:
Quaisquer invenções, projetos,
descobertas, ideias, conceitos,
obras de autoria e segredos
comerciais criados durante a
relação de trabalho
- ou que surgem do trabalho de
um empregado ou são criados
usando o tempo, materiais ou
ativos da nossa empresa - são
de propriedade da nossa
Companhia. Espera-se que
todos os funcionários
cooperem com a nossa
Empresa para documentar a
propriedade de toda a
propriedade intelectual
desenvolvida pelos
empregados durante o
emprego com a Companhia.

Para ser usado ou compartilhado com
pessoas fora de nossa Empresa sem direito
legal apropriado
Documentos no local. Também não deve
infringir os direitos de propriedade intelectual
de quaisquer outras companhias.
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P. Acabei de receber uma proposta de emprego por
outra empresa que não só opera na mesma área
de negócios como a nossa empresa, mas é, de
fato, um concorrente direto da nossa empresa.
Posso usar as informações de preços e clientes
da nossa Empresa? Contatos que eu aprendi
enquanto realizava trabalho para nossa empresa
para auxiliar meu potencial novo empregador?

R. Não. Quando você se tornou um empregado de
nossa Empresa, você assinou um acordo de
informações e invenções de propriedade ", no qual
você reconheceu que seu emprego com nossa
Empresa criou uma relação de confiança e
confiança entre nossa Empresa e você, respeitando
as informações da Empresa privada.
Consequentemente, você está proibido de
compartilhar com qualquer outra empresa, qualquer
uma das informações proprietárias da Companhia
adquiridas por você durante seu emprego em
nossa Empresa. Além disso, ao trabalhar com um
empregador diferente, nossa empresa tem o direito
de notificar o seu novo empregador de seus direitos
e obrigações para nossa empresa.
19
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Segurança de
informações e dados:
confidencialidade
Uma das maneiras como protegemos nossa informação intelectual e proprietária é manter essas
informações confidenciais. Assim, cada funcionário é obrigado a assinar um acordo de
informações e invenções. Ao assinar este contrato, cada funcionário concorda em proteger as
informações confidenciais da nossa Empresa e de outras pessoas com quem nossa empresa faz
negócios. Nossa empresa tem relações substanciais com seus clientes e fornecedores, que nossa
Companhia gasta tempo e recursos significativos para adquirir e manter. Os detalhes dessas
relações são informações confidenciais da empresa e constituem um ativo significativo e valioso
da nossa empresa. Os empregados não devem, durante ou após o seu emprego com a nossa
Empresa, utilizar o seu conhecimento destas relações para qualquer entidade que não seja a
nossa Empresa.
Nossa Empresa reconhece que, como resultado de seu emprego prévio, nossos funcionários
podem ter celebrado um acordo de confidencialidade com esse empregador, exigindo que eles
mantenham confiança na informação proprietária da empresa. Os funcionários devem garantir que
não violam quaisquer obrigações de confidencialidade para um empregador anterior em conexão
com seu emprego na Companhia. Isso inclui a divulgação incorreta ou o uso, em conexão com
seu emprego com a Companhia, de informações que estão sujeitas a obrigações de
confidencialidade para o empregador anterior.
Além disso, independentemente de outras restrições sobre informações confidenciais, nossos
funcionários podem ter direito a imunidade, incluindo proteção contra retaliação, nos termos da lei
Defend Trade Secrets de 2016 por divulgar um segredo comercial ou informações confidenciais
sob certas circunstâncias, como participar ou divulgar como parte de uma investigação do governo
de uma suspeita de violação.
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P. Acabei de entrar na nossa empresa como um
novo funcionário. Meu empregador anterior é um
dos maiores concorrentes da nossa empresa.
Posso compartilhar algumas informações
importantes de marketing confidenciais que
desenvolvi enquanto trabalhava para este
concorrente?

R. Não. Isso violaria o Código, suas obrigações para com
seu empregador anterior e também poderia infringir a lei.
Você é obrigado a proteger as informações confidenciais
do seu antigo empregador, assim como os funcionários
da Empresa são obrigados a proteger as informações
confidenciais da Companhia. O general
Os conhecimentos e as habilidades que você aprendeu
em um empregador anterior certamente podem ser
usados em seu novo emprego com a nossa Empresa,
mas você não deve trazer à nossa Empresa quaisquer
materiais confidenciais (ou materiais protegidos de outra
forma) que você ou outros produziram para seu
empregador anterior. Se você tiver dúvidas sobre o
status de qualquer informação específica que você
possa ter, consulte o Departamento Jurídico da
Companhia antes de usá-lo ou divulgá-lo.
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Segurança de
informações e dados:
Confidencialidade e
Terceiros
No decorrer de nossas atividades comerciais,
podemos ter um requisito para receber
informações que outros consideram
confidenciais. Não devemos receber ou
divulgar tais informações, a menos que
tenhamos um acordo escrito de
confidencialidade no local aprovado por
Legal. Devemos garantir que tratamos as
informações de acordo com os termos do
contrato, inclusive evitando qualquer
divulgação ou uso que seja proibido pelos
termos do contrato.

Regras básicas:
Sempre proteja e nunca divulgue
qualquer propriedade intelectual
da Companhia confidencial ou
qualquer outra informação
confidencial a terceiros.
Na ocasião, talvez possamos
compartilhar propriedade
intelectual da Companhia com
pessoas fora de nossa Empresa.
No entanto, você nunca deve
divulgar

Em geral, as informações sobre nossos
clientes ou clientes dos nossos clientes que
acessamos em conexão com nossa provisão
de serviços estarão sujeitas a restrições de
confidencialidade em nosso acordo com o
cliente. Essas informações não devem ser
divulgadas ou usadas
Além da exigida em conexão com a prestação
de serviços ao cliente.
Os funcionários também são aconselhados a
abster-se de usar nomes e / ou logotipos de
nossos clientes em qualquer lugar fora da
empresa (incluindo fotos ou declarações
verbais ou escritas que podem resultar na
identificação de nossos clientes ou seus
produtos), especialmente nas mídias sociais.
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Tais informações sem a
aprovação prévia da
Administração e, em seguida,
apenas sob um acordo escrito de
confidencialidade aprovado pelo
Departamento Jurídico.
Você não pode divulgar, ou
induzir a nossa Companhia a
usar, qualquer informação
confidencial ou proprietária
pertencente a qualquer
empregador anterior ou outros.
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Rede social
Como parte do nosso compromisso de proteger informações confidenciais, devemos ter cautela
ao usar redes sociais, incluindo salas de bate-papo, fóruns de mensagens e sites de redes
sociais. Embora a nossa empresa não procure limitar nossas interações pessoais ou
profissionais em tais sites, esperamos que nos conduzamos adequadamente, de acordo com os
padrões da empresa. Isso significa que nunca devemos divulgar informações confidenciais da
Empresa ou de nenhum dos nossos clientes
Ou outros parceiros de negócios através do nosso uso desses sites. Essas informações
também incluem nomes ou logotipos de nossos clientes ou qualquer declaração que possa
identificar o cliente ou seus produtos ou serviços, incluindo apenas declarando que prestamos
serviços a esses clientes. Devemos também garantir que não atribuamos as nossas
opiniões pessoais para nossa empresa. Nunca publique material ou material inapropriado ou
ofensivo que viole as políticas da nossa empresa enquanto representa a nossa empresa.
A empresa pode exigir que um funcionário tire material ofensivo ou inapropriado ou posts, e os
funcionários também são solicitados a trazer à nossa notificação quaisquer postagens que eles
possam encontrar nas mídias sociais.
Nossa empresa entende como o uso de sites e blogs da rede social da Internet pode moldar a
forma como o público vê nossos produtos, serviços, funcionários, fornecedores e clientes.
Nossa Empresa respeita seu direito de manter seu próprio (s) blog (es) ou publicar comentários
pessoais em sites de redes sociais. No entanto, nossa Empresa está empenhada em garantir
que o uso de tais comunicações atenda às necessidades de nossos negócios, mantendo a
identidade, integridade e reputação da nossa Empresa de forma consistente com nossos
valores e políticas.
No caso de quaisquer postagens que possam estar conectadas com a Empresa (como a sua
imagem com o nome da empresa ou o logotipo retirado em um evento da empresa ou
compartilhando uma novidade ou videoclipe da empresa), assegure-se de mencionar que os
comentários postados por você é sua opinião pessoal e não a da Companhia. No caso de a
empresa achar que essa publicação seja inadequada, você ainda pode ser obrigado a derrubála.
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P. Recentemente, consegui um grande contrato com
um cliente que tentei garantir por vários meses.
Na noite passada, fiquei tão entusiasmada com o
novo contrato que postei a informação, incluindo o
novo nome do cliente, no Facebook. Isso é uma
violação da política da nossa empresa?

R. Sim. Entendemos o seu direito de se engajar
em redes sociais, como publicar informações
no Facebook. No entanto, nossa política
proíbe especificamente a publicação de
informações confidenciais da Empresa nesses
sites de redes sociais. Ao se identificar como
um empregado da nossa Companhia e
divulgando um contrato que ainda não tenha
sido tornado público, você colocou você e
nossa empresa em risco. Você deve excluir
sua postagem imediatamente e denunciar a
violação ao seu supervisor ou ao
Departamento Jurídico.
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Evitando Conflitos de
Interesse
Espera-se que atuemos no melhor interesse da
nossa empresa em todos os momentos. Isso
significa que as decisões de negócios devem ser
liberadas de qualquer conflito de interesses real ou
aparente. Devemos tomar nossas decisões com
base em raciocínios de negócios sólidos. Como
resultado, precisamos assistir a possíveis conflitos
de interesse. Por exemplo, existe um provável
conflito de interesse se você:

É nossa responsabilidade relatar
conflitos reais ou aparentes entre
nosso trabalho com nossa Empresa e
nossos interesses familiares,
empresariais, pessoais ou financeiros
à medida que eles se desenvolvem.
Na maioria dos casos, potenciais
conflitos podem ser facilmente
resolvidos, uma vez que são
Foi aberto e discutido. A divulgação
precoce e a discussão facilitam a
resolução de potenciais conflitos
antes de afetarem nosso trabalho ou
nossa reputação. Nossa empresa
Pode pedir-lhe que se desculpe de
algumas decisões relevantes ou
adicione uma etapa de aprovação no
processo se houver um possível
conflito de interesses entre você e o
assunto que está sendo discutido ou
aprovado.

> Fizer com que nossa empresa se envolva em
transações comerciais com parentes ou amigos;
> Usar informações de empresas, clientes ou
fornecedores não públicas para ganhos pessoais
por parte de você, parentes ou amigos (incluindo
transações de valores mobiliários com base em tais
informações);
> Possuir mais do que um interesse financeiro
modesto nos fornecedores, clientes, Ou
concorrentes;
> Receber um empréstimo ou garantia de qualquer
obrigação, da Companhia ou de um terceiro como
resultado de sua posição em nossa Companhia; ou
> Competir, ou se preparar para competir, com a
nossa Empresa enquanto ainda é empregada por
nossa Empresa;
> Receber um empréstimo ou garantia de qualquer
obrigação, de qualquer terceiro como resultado de
sua posição em nossa Companhia;
Como funcionário, diretor ou funcionário da nossa
empresa, é imperativo evitar qualquer interesse ou
associação que interfira ou pareça interferir com
seu exercício independente de julgamento no
melhor interesse da Companhia. Você não deve
explorar sua posição ou relacionamento com a
nossa Companhia para ganhos pessoais.
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Salvaguardando
nossos ativos
Todo funcionário deve salvaguardar a
propriedade da nossa empresa de perda ou
roubo e não pode levar essas propriedades
para uso pessoal. A propriedade da empresa
inclui informações confidenciais e outras
propriedades intelectuais, software,
computadores, equipamentos de escritório e
suprimentos. Você deve proteger
adequadamente toda a propriedade da
Empresa ao seu controle para evitar seu uso
não autorizado. Os funcionários podem fazer
um uso limitado não comercial dos sistemas
de comunicações eletrônicas da Companhia,
desde que tal uso: 1) seja ocasional; 2) não
interfira com suas responsabilidades
profissionais; 3) não diminui a produtividade;
E 4) não viole este Código ou a política do
sistema de comunicações eletrônicas da
Companhia, em vigor.

Dicas
Todos os funcionários
devem proteger a
propriedade da Companhia e
garantir seu uso eficiente.
Toda propriedade deve ser
usada para fins comerciais
legítimos da empresa.
Tenha cuidado para evitar
desperdício, perda, danos,
uso indevido, roubo,
apropriação indevida ou
violação de propriedade da
Empresa.

A pedido da Companhia, ou após a rescisão
do contrato de trabalho, todos os
funcionários são obrigados a entregar à
nossa Companhia todos os itens que
pertencem à nossa Empresa, incluindo
qualquer dado ou propriedade intelectual.
Na nossa empresa, produzimos
regularmente idéias e estratégias valiosas,
não públicas, e outros tipos de informações
empresariais - "propriedade intelectual" - que
nós possuímos e precisamos proteger
exatamente como fazemos outros tipos de
propriedade. Porque é o produto da nossa
O trabalho duro da empresa, várias leis nos
permitem proteger essa informação do uso
de pessoas de fora.
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Recebendo Presentes e
Entretenimento
O compromisso da Companhia com a
integridade exige que adotemos os mais altos
padrões éticos, inclusive evitando situações
que tenham mesmo a aparência de
• São dinheiro ou
impropriedade presentes empresariais e
entretenimento podem criar boa vontade em
equivalente em dinheiro
nossos relacionamentos comerciais, mas
• São ilegais ou violam a lei
também podem dificultar a objetividade sobre
• Porque você sente uma
a pessoa que os fornece. Nossa escolha de
obrigação
fornecedores, fornecedores e parceiros deve
• Influenciar ou dar a
basear-se em fatores objetivos como custo,
aparência de influenciar,
qualidade, valor, serviço e capacidade de
julgamento comercial
entrega. Devemos evitar a aparência de tomar
• São fornecidos como parte
decisões comerciais com base em presentes
de um acordo para fazer
recebidos através dessas relações.
algo em troca
Os presentes, a hospitalidade e as comodidades
empresariais podem ser aceitas, mas apenas se não
• Violaria a política de
forem fornecidas com expectativa de tratamento
presente e entretenimento
preferencial em troca, e são de valor nominal e não
do empregador do doador
são proibidas por lei ou práticas conhecidas do
• São para entretenimento
doador. Isso inclui descontos promocionais e
que é desagradável ou de
programas oferecidos por vários negócios, como
viagens, hospitalidade, restaurante, varejo
outra forma contrariamente
E outras indústrias no curso regular de seus
ao nosso compromisso com
negócios para clientes individuais, o que pode ser
o respeito mútuo
aceito.
Qualquer presente, comodidade comercial ou
hospitalidade que não seja aceitável como
acima, mesmo que seja recebido por um
membro da família do empregado, seja
solicitado ou não, deve ser prontamente
do funcionário mais antigo que recebe o (s)
Devolvido ou recebido em nome da empresa ou
presente (s).
de outra forma razoavelmente tratado pelo
gerente. O entretenimento comercial pouco
frequente é apropriado desde que não seja
excessivo, e não cria a aparência de
imprevisibilidade.
Todos os presentes fornecidos a indivíduos ou a
pequenos grupos de indivíduos (ou seja, não
presentes para uma equipe inteira ou unidade
de negócios) devem ser reportados ao gerente

Sempre recusar
presentes que ...
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Proibindo a negociação de
informações privilegiadas
Você pode tomar conhecimento de informações relevantes sobre nossa empresa, sua empresa-mãe ou outras empresas
com as quais fazemos negócios (por exemplo, clientes ou fornecedores) que não estão disponíveis publicamente para
todos os investidores. É ilegal comprar ou vender valores mobiliários em uma empresa (incluindo ações, dívida ou
patrimônio líquido, opções e ações mantidas em planos de aposentadoria) com base em "informações relevantes não
públicas" - isto é comumente referido como "insider trading" - Se você se envolver em insider trading, você poderia perder
seu emprego e estar sujeito a sanções civis e criminais significativas.
Nós nunca devemos usar informações materiais não públicas sobre nossa empresa, sua empresa-mãe ou outras
empresas com as quais fazemos negócios, para ganhos pessoais. Além disso, nunca devemos transmitir informações
materiais não públicas a outras pessoas que possam trocar. Se você fornecer uma "dica" para alguém que compra ou
vende títulos, ambos podem ser condenados por insider trading.
A "informação não pública" é informação conhecida dentro da nossa empresa e não foi divulgada publicamente.
"Informações relevantes" são informações que um investidor razoável consideraria importante ao decidir comprar ou
vender títulos.
Os funcionários que estão na posse de informações materiais e não públicas podem não completar uma transação de
segurança até o primeiro dia útil que é pelo menos 24 horas após o momento em que a informação é divulgada
publicamente. Você deve entrar em contato com Legal se você tiver alguma dúvida sobre o que constitui "informações
relevantes não públicas" e restrições associadas no que diz respeito a informações privilegiadas.
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• Os seguintes tipos de informações
(positivas ou negativas), se não
públicas, são exemplos do que pode
ser "material", caso em que seu uso e
divulgação podem levar a violações
de insider-trading:
• Ganhos ou perdas de clientes ou
fornecedores substanciais, ou mudanças
significativas nos preços;
• Novos anúncios de produtos ou
resultados de pesquisa de natureza
significativa;
• Principais defeitos, lembranças ou
modificações do produto;
• Principais mudanças na alta
administração;
• Exposição significativa de litígios devido
a ações judiciais reais ou ameaçadas;
• Resultados financeiros, ou projeções de
lucros ou perdas futuros;

• Notícias de fusões, aquisições e
alienações pendentes ou propostas de
subsidiárias, divisões de ações, novas
ações ou ofertas de dívida;

• Falência iminente ou problemas de
liquidez financeira.
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Tanto a Comissão de Valores e Câmbio dos
Estados Unidos quanto o Congresso estão
muito preocupados com a manutenção da
justiça dos mercados de valores mobiliários
dos EUA. Essas leis exigem que as
empresas de capital aberto tenham políticas
claras sobre
Informações privilegiadas.
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Manutenção de
registros precisos
As divulgações completas, justas, precisas, atempadas e compreensíveis nos relatórios
periódicos, divulgações e registros regulatórios da Companhia são essenciais para o sucesso
dos negócios da nossa empresa. Cada um de nós tem o dever de garantir que todas as
entradas nos registros financeiros da Companhia dê uma imagem honesta dos resultados de
nossas operações e nossa posição financeira. Fazemos isso cumprindo não apenas com as
políticas da nossa Companhia, mas também com as leis, regras e regulamentos que regem
nossa contabilidade financeira e relatórios.
Cada um de nós precisa exercer o mais alto padrão de cuidado ao contribuir ou preparar esses
relatórios de acordo com as seguintes diretrizes:
> Todos os registros contábeis da Companhia, bem como os relatórios produzidos a partir
desses registros, devem estar de acordo com as leis de cada jurisdição aplicável;
> Todos os registros devem refletir de forma justa e precisa as transações ou ocorrências a que
se relacionam;
> Todos os registros devem refletir de forma justa e precisa, com detalhes razoáveis, os ativos,
passivos, receitas e despesas da Companhia;
> Os registros contábeis da nossa Companhia não devem conter nenhuma entrada falsa ou
intencionalmente enganosa;
> Nenhuma transação deve ser intencionalmente incorretamente classificada em relação a
contas, departamentos ou períodos contábeis;
> Todas as transações devem ser suportadas por documentação precisa com detalhes
razoáveis e registradas na conta apropriada e no período contabilístico apropriado;
> Você deve cooperar plenamente com os auditores internos e externos para coletar
informações conforme solicitado, explicar os processos e sugerir possíveis melhorias; e
> Você deve cumprir o sistema de controle contábil interno da Companhia.
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Gerenciando nossos
registros
Várias leis e práticas de boas práticas exigem
que nossa empresa mantenha certos registros
comerciais, incluindo registros eletrônicos, por
períodos específicos de tempo. Além disso, não
podemos destruir certos registros relevantes
quando os litígios, intimações, auditorias ou
investigações estão pendentes ou antecipados.
Armazenar registros de negócios por mais tempo
do que o necessário, no entanto, incorre em
custos desnecessários para a nossa empresa e
evita a recuperação eficiente e Acessibilidade
de registros relevantes. Todos devemos cumprir
rigorosamente as políticas da empresa sobre
gerenciamento de registros da empresa. Para
informações específicas sobre quanto tempo
manter e como descartar os registros comerciais,
consulte nossa Política de retenção de registros
ou pergunte ao Departamento Jurídico.

P. O departamento de contabilidade recebe

O Departamento Jurídico pode emitir uma
retenção legal em determinados documentos,
em determinadas circunstâncias, tais como
litígios e documentos sujeitos a uma suspensão
legal não deve ser adulterada ou destruída,
exceto com autorização prévia por escrito do
Departamento Jurídico. Nessas circunstâncias,
todas as instruções do Departamento Jurídico
devem ser cumpridas.

uma carta do advogado de um cliente,
exigindo que nossa empresa cumpra
certas promessas orais que nossa
Companhia alegadamente fez. Seu
gerente solicita que você analise seu email para determinar se você possui
mensagens de e-mail que aceitam tal
promessa. Você identifica um e-mail que
pode ser interpretado como uma
promessa a uma pessoa que não
conhecia o relacionamento com o cliente,
mas você acredita, de boa fé, que
nenhuma promessa desse tipo foi feita ao
cliente. Devemos excluir o e-mail?

R. Não. A política de retenção de registros da
nossa empresa exige que os funcionários
preservem todos os registros que possam
ser relevantes para uma questão em que
nossa empresa antecipa razoavelmente os

A Política de Retenção de Registros abrange
materiais eletrônicos (cópia macia) e impressos.
Eles aplicam-se a TODOS os tipos de registro
independentemente do meio em que eles existem,
incluindo: papel; o email; vídeo; disco rígido;
Pen drive; E

litígios. Você deve entrar em contato
imediatamente com o Departamento
Jurídico para ajudar a determinar se, nas
circunstâncias, há uma antecipação
razoável dos litígios.

disco compacto ou outro dispositivo de
Armazenamento eletrônico.
Você deve prestar especial atenção para garantir
que os registros contendo informações
confidenciais sejam mantidos e descartados de
acordo com a Política de Retenção de Registro
e as políticas e práticas de proteção de
informações da nossa Empresa.
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Mantendo a Competição
Justa
O Nossa empresa é um fervoroso defensor
da concorrência livre e justa. Nossas ações
no mercado definem quem somos como uma
empresa. Ao competir com base estritamente
na qualidade de nossos serviços e
entregáveis, e nunca de forma ética,
defendemos a reputação de nossa empresa
como líder ético em nossa indústria. Nenhum
funcionário, diretor ou funcionário da
empresa deve tirar vantagem injusta de
qualquer pessoa por meio da manipulação,
ocultação ou abuso de informações
privilegiadas, falsas declarações

Interagindo com
concorrentes:
Devemos ter cuidado ao interagir
com os concorrentes. Devemos
evitar cooperar, ou mesmo
comparecer cooperar, com os
concorrentes. Nunca devemos
discutir nenhum dos seguintes
tópicos com os concorrentes da
Companhia sem a permissão
prévia do Departamento Jurídico:

De fatos materiais ou qualquer outra prática
injusta. Concentramo-nos em deliciar nossos
clientes e não procuraremos limitar as
oportunidades competitivas de nossos rivais
em formas enganosas ou fraudulentas.

• Políticas de preços ou preços,
custos, marketing ou planos
estratégicos
• Informações proprietárias ou
confidenciais
• Melhorias tecnológicas
• Promoções que realizaremos
com os clientes
• Divisão de clientes, mercados,
territórios ou países
• Boicotes de certos clientes,
fornecedores ou concorrentes
• Comportamento conjunto com
os clientes
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Respeitando os
direitos humanos
Nossa empresa apoia a proteção dos direitos humanos básicos em suas
operações em todo o mundo. Nossos funcionários trabalham com clientes,
fornecedores e parceiros em todas as regiões do globo. Nós somos
verdadeiramente uma empresa global e com isso vem a responsabilidade de se
comportar de forma responsável como cidadão corporativo em todas as cidades,
em todos os países, com cada envolvimento de funcionários, cada
relacionamento de parceiro e cada cliente. Fazemos isso executando nosso
negócio global com grande respeito pelos direitos humanos. Em apoio a este
compromisso, aderimos às leis aplicáveis em matéria de horas de trabalho,
salários, tráfico de seres humanos, escravidão moderna, trabalho infantil e
condições de trabalho que constituem uma ameaça à vida ou à saúde. O nosso
apoio a estes princípios está incorporado neste Código, na nossa posição sobre
as relações de trabalho, nas nossas práticas de emprego e nas nossas relações
com os fornecedores.

Participação política
Concentrix é uma empresa apolítica e não tem a prática de fazer contribuições
políticas em relação a qualquer partido, candidato ou problema. Os funcionários
são livres para participar de processos políticos, inclusive fazendo
contribuições, a título pessoal. No entanto, eles não devem fazer qualquer coisa
para criar uma percepção de que sua atividade é em nome da Companhia e
todas as outras políticas da Empresa com
Relação com a realização de atividades pessoais usando os ativos da
Companhia ou no tempo da empresa aplicam-se à conduta da atividade política.
A Companhia não reembolsará os empregados por qualquer tempo gasto em
atividade política, exceto na medida exigida por lei.
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Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Respeitamos o ambiente em que vivemos e trabalhamos. Isso significa, em
parte, que cumprimos todas as leis ambientais aplicáveis em todos os países
em que operamos. Nossa Companhia também está comprometida em
proteger o meio ambiente ao minimizar o impacto de nossas operações.
Temos a responsabilidade de melhorar a vida de nosso povo e a saúde do
planeta. É uma responsabilidade que levamos muito a sério. A nosso ver,
temos uma oportunidade incrível de usar nossa escala como uma força para o
bem. O poder de sermos um — multiplicado em nossos mais de 270.000
colaboradores e em nossos clientes, fornecedores e parceiros — se traduz em
um impacto de abrangência mundial.
Estamos comprometidos com três principais áreas de ação:
Ambiental: cuidar do meio ambiente para deixá-lo melhor do que o
encontramos.
Social: criar um lugar melhor para as pessoas trabalharem e viverem nas
comunidades em que operamos.
Governança: agir com integridade e fazer a coisa certa. Sempre.
Leia o nosso mais recente Relatório de Sustentabilidade para obter mais detalhes:
https://www.concentrix.com/esg/
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Reconhecemos e aceitamos nossa
responsabilidade de ser um bom administrador do
meio ambiente e ajudar a alcançar um estado de
desenvolvimento sustentável. Em apoio a estas
Responsabilidades, nossa Empresa estabeleceu
os seguintes compromissos:
• Prevenção da poluição em
todas as suas formas
• Conservação de recursos
naturais, incluindo energia,
através da redução de fontes,
reutilização e reciclagem
sempre que possível
• Melhoria contínua do
desempenho ambiental
através do envolvimento de
todos os funcionários,
subcontratados, fornecedores
e através de parcerias com
comunidades locais;


Integrar considerações
ambientais nas nossas
atividades comerciais
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Cumprindo leis anticorrupção (subornos e
retrocessos)
Nossa empresa possui uma política de tolerância
zero para o suborno. Como tal, talvez nunca
façamos, aceitar ou oferecer qualquer forma de
pagamento impróprio ao realizar negócios em
nome da Companhia. Cumprimos todas as leis,
tratados e regulamentos internacionais que
proíbem o suborno de funcionários do governo,
incluindo a Lei de Práticas de Corrupção Externa
dos EUA (FCPA).
Quase todos os países proíbem o suborno de seus
funcionários governamentais. Além disso, alguns
países têm leis que tornam ilegal subornar
funcionários de outros países. Para ser membros
responsáveis de nossas comunidades empresariais,
devemos seguir essas leis onde quer que façamos
negócios, independentemente da lei local ou do
costume. Isso significa que nunca podemos oferecer,
tentar oferecer, autorizar ou prometer qualquer tipo de
suborno, comissão ou pagamento de facilitação a um
funcionário do governo com o objetivo de obter ou
manter negócios, vantagem comercial injusta ou de
influenciar ações oficiais. Além disso, talvez nunca
possamos solicitar ou aceitar um suborno ou um
reembolso. As leis anticorrupção são complexas e as
consequências para violar essas leis são severas. Por
este motivo, você deve evitar qualquer atividade que
possa ser interpretada como suborno.
Também é importante notar que não podemos
contratar terceiros para fazer algo que não podemos
fazer ética ou legalmente a nós mesmos.
Envolver um terceiro para indiretamente fazer um
pagamento impróprio viola este código e leis anticorrupção. Devemos examinar cuidadosamente todos
os terceiros antes de os manter.
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Um "suborno" é algo de valor,
incluindo pagamentos em
dinheiro, presentes,
entretenimento ou outras
cortesias empresariais, em
uma tentativa de afetar as
ações ou decisões comerciais
de uma pessoa para obter uma
vantagem comercial.



Um "retrocesso" é a devolução
de uma quantia já paga ou a
ser paga como recompensa
pela concessão ou promoção
de negócios.



Um "funcionário do governo"
pode ser um funcionário ou
funcionário do governo
nacional ou local, um candidato
político, um representante de
uma organização como o
Banco Mundial, ou um
funcionário ou funcionário de
propriedade do governo ou
entidades controladas, como
companhias de petróleo
estatais.

Our Commitment to Global Communities
Os funcionários
com funções
envolvendo
transações ou
viagens fora dos
Estados Unidos
devem estar
familiarizados
com o FCPA, o
UK Anti-Bribery
Act e leis locais
similares. A
aprovação da
administração é
necessária antes
que qualquer
presente ou
pagamento
possa ser feito a
um governo ou a
um funcionário
público. Todos
os funcionários
devem reportar
imediatamente
qualquer
demanda de
suborno ou
contragolpe para
o Departamento
Jurídico.

P. Recentemente conheci um agente que pode ajudar a
nossa empresa a obter negócios em um país onde
nos foi particularmente difícil estabelecer. Posso
contratar este agente em nome da nossa empresa?

R. Fale com seu supervisor ou com o Departamento Jurídico
para garantir que os contatos e os métodos do agente
estejam alinhados com as leis locais e estadunidenses. A
devida diligência sobre este agente é crítica porque nossa
empresa pode enfrentar a responsabilidade legal se
conscientemente evitamos aprender fatos relevantes. Se o
agente limpar a devida diligência, os procedimentos internos
para obtenção de aprovação comercial, ordens de compra e
aprovação legal devem ser seguidos.

P. Susan precisa obter aprovação para um projeto o
mais rápido possível. O funcionário do governo Susan
entrou em contato com ofertas para acelerar o processo
de aprovação por uma "pequena taxa". Susan pode
fazer um pequeno pagamento para um funcionário do
governo para acelerar o processo de aprovação?

R. Não. Isso se chama “pagamento de facilitação” e é
proibido por lei e contrário à nossa política. Susan
pode não oferecer ou pagar qualquer montante
para facilitar as aprovações governamentais,
mesmo que isso acelere um projeto. Susan deve
notificar seu gerente e o Departamento Jurídico
deste pedido de pagamento de facilitação.
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Dando Presentes e
Entretenimento
Às vezes, entretemos nossos clientes e fornecedores para construir ou fortalecer boas relações
de trabalho com eles. O bom julgamento, a discrição e a moderação devem sempre servir
como nossos guias nessas situações. Fornecer entretenimento não é apropriado, se o fazer
nos faz parecer tendencioso ou como se estivéssemos tentando influenciar uma decisão de
negócios. Você pode oferecer entretenimento quando se encaixa em todas as seguintes
diretrizes:
> É incidental para uma discussão de negócios
> Está em uma configuração apropriada para uma discussão sobre negócios
> Seu custo é razoável
> O entretenimento não foi solicitado por um cliente ou fornecedor
Nossa Companhia define "presentes" como coisas de valor, bens e serviços, e refeições
ou entretenimento que você, como aquele que oferece, não participa. Presentes de caixa
ou equivalentes de caixa, como certificados de presente, nunca são permitidos. Você pode
dar presentes que atendam a todos os seguintes critérios:
> São de valor modesto
> Não sejam interpretados como suborno ou recompensa nem pagamento de facilitação;
> São consistentes com práticas comerciais e padrões éticos geralmente aceitos
> Não envergonharia a nossa empresa se divulgada publicamente; e
> Não são dinheiro ou equivalente em dinheiro (incluindo certificados de presente e
vouchers)
A entrega de presentes e entretenimento a funcionários do governo, inclusive funcionários de
empresas controladas pelo governo, também está sujeita aos requisitos deste Código. Ao dar
presentes ou ofertar para entreter um parceiro de negócios, assegure-se de que sua oferta não
viole as próprias políticas do destinatário. Se você trabalha com funcionários públicos, lembrese de que mesmo as ofertas simples, como comprar uma refeição ou refrescos, podem ser
inaceitáveis ou mesmo contra a lei.
Em alguns locais, é habitual fornecer itens de valor simbólico (por exemplo, doces, canecas
com o logotipo da Concentrix e artigos semelhantes) a funcionários do governo. No entanto,
dar presentes de valor simbólico a um funcionário do governo exige consideração especial para
garantir conformidade com as leis aplicáveis. Você deve consultar o departamento de
Conformidade antes de oferecer qualquer coisa de valor a um funcionário do governo.
Note-se que funcionários governamentais e funcionários de empresas controladas pelo governo, tanto nos EUA como no
exterior, estão sujeitos a padrões governamentais rigorosos. A violação desses padrões pode resultar em penalidades civis e
criminais para pessoas físicas, nossa empresa e funcionários em questão. Consulte Referir-se às Leis Anti-Corrupção na
seção intitulada "Nosso Compromisso com Comunidades Globais" neste Código.
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Controles comerciais e
restrições
AComo uma empresa global, podemos
entregar bens, serviços, software e tecnologia
em todo o mundo atravessando fronteiras
nacionais. Por conseguinte, é fundamental
que respeitemos cuidadosamente todas as
regras e regulamentos nacionais e
internacionais que se aplicam à nossa
actividade de comércio transfronteiriço, que
inclui as nossas importações, exportações e
reexportações. Muitos países têm leis que
restringem ou exigem licenças para a
exportação e / ou importação de certos bens e
serviços para outros países e para certas
partes. Os países também podem impor
vários tipos de sanções comerciais ou
embargos contra outros países ou pessoas.
Essas sanções ou embargos geralmente se
concentram em segurança nacional, política
externa ou preocupações humanitárias.
Para manter a conformidade com esses requisitos
quando aplicável à nossa Empresa, devemos
selecionar nossas transações internacionais para
garantir que não vejamos qualquer destino final
proibido, usuário final ou uso final, e procure
"bandeiras vermelhas" que
Sugerir que uma contrapartida esteja tentando
evitar as leis aplicáveis.
Devido à complexidade dos requisitos legais em
muitas dessas leis de comércio internacional,
devemos buscar orientação do Departamento
Jurídico antes de exportar ou importar bens ou
serviços
Ou se envolver em transações que possam ser
afetadas por sanções comerciais.
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Uma "exportação" ocorre quando um
bom, serviço, software ou item de
tecnologia é enviado ou de outra
forma entregue de forma tangível ou
intangível, a uma pessoa em outro
país. Uma exportação também
ocorre quando fornecemos
tecnologia ou software para alguém
que não seja um nacional do país
onde estão localizados (por
exemplo, alguém nos Estados
Unidos que não é cidadão
americano ou residente permanente
dos EUA).
Uma reexportação é o movimento do
bom, software ou tecnologia de um
país estrangeiro para outro país
estrangeiro.
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Cidadania Global
Atividades beneficentes, contribuições e doações fazem parte dos esforços e da
política de Cidadania Global da Companhia. Tais contribuições são feitas sem
qualquer exigência ou expectativa de retorno comercial. Nenhum pagamento
desse tipo deverá ser feito a indivíduos ou organizações cujos objetivos e valores
sejam incompatíveis com os da Companhia. Os beneficiários dessas
contribuições não devem estar relacionados a nenhum dos diretores nem à
Companhia.
Os funcionários são incentivados a participar de atividades beneficentes com
tempo e recursos próprios, a fim de retribuir à comunidade à qual pertencem. Tais
atividades não devem ser empreendidas ou realizadas em nome da Companhia, e
a Companhia não reembolsará os funcionários pelo tempo e o custo incorridos
por conta de qualquer atividade beneficente, a menos que o funcionário esteja
agindo em nome da Companhia, com prévia autorização por escrito para fazê-lo.

Comunicando com
Audiências Externas
É importante que nossa empresa ofereça divulgações justas, precisas, oportunas e
compreensíveis ao público e às autoridades governamentais, tanto verbal quanto por
escrito. Por esse motivo, apenas os porta-vozes designados são aprovados para
responder ou se comunicar com terceiros - a saber, membros da mídia, analistas do
setor, analistas financeiros e investidores. Ao ter esses porta-vozes na mão, evitamos
que nossas palavras sejam retiradas do contexto por repórteres ou outros membros
da mídia ou outras organizações externas. Se você receber uma solicitação da mídia
para obter informações, para uma entrevista ou para autorizar um artigo técnico ou
apresentar um documento, você deve encaminhar o pedido para um membro da
nossa equipe de Marketing, que irá lidar com o pedido ou fornecer suporte e
orientação. Da mesma forma, os pedidos de analistas financeiros e acionistas devem
ser encaminhados para Relações com Investidores. Se você tiver alguma dúvida
sobre um pedido, também pode entrar em contato com o Departamento de
Compliance antes de responder ao pedido.
Verifique com a equipe de marketing as diretrizes e regras aplicáveis em relação
ao uso da marca e às comunicações corporativas.
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Relatando a falta de
conduta
Cada um de nós é responsável por
denunciar qualquer má conduta, incluindo
violações deste Código, que nos tornamos
conscientes de que vários canais estão
disponíveis para este propósito.
Incentivamos os funcionários a ajudar a
manter a integridade da nossa empresa
informando qualquer má conduta. Para
auxiliar nesses esforços, qualquer
funcionário da nossa empresa pode
apresentar uma queixa relacionada a
questões questionáveis de contabilidade
ou auditoria, casos de fraude corporativa
ou violação das leis aplicáveis à
administração da nossa Companhia.
Se você preferir relatar uma questão ou se
preocupe anonimamente, uma linha direta
anônima está disponível 24 horas por dia,
365 dias por ano para responder a
perguntas ou preocupações sobre
questões éticas ou legais, incluindo
potenciais violações do Código da
Companhia e outras políticas. Todas as
perguntas e / ou relatórios serão

Se você tomar conhecimento de uma situação que possa
envolver uma violação de nosso Código, política da
Empresa ou qualquer lei ou regulamento aplicável, você
é encorajado a denunciá-lo contatando seu gerente ou
Recursos Humanos. Se você preferir, você também pode
ir diretamente ao seu vice-presidente sênior, chefe do
país ou ao departamento jurídico. Alternativamente, você
também pode seguir a Política de Whistle-Blower da
nossa Empresa e denunciar quaisquer violações a uma
das seguintes:
Teh-Chien Chou
Chairperson of the Audit
Concentrix Corporation
audit@concentrix.com

Allison Leopold Tilley
Pillsbury Winthrop LLP
2475 Hanover Street 44201
Palo Alto, California
+1 94304-1114
Telephone: 650.233.4537
allison@pillsburylaw.com

Site de referência de reclamação da
empresa em:
www.integritycounts.ca/org/concentrix

Ser investigado prontamente e
completamente, de acordo com a lei
aplicável. As respostas apropriadas e / ou
ações corretivas ou disciplinares por
violações do nosso Código serão
aplicadas sempre que necessário.
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Como vou saber
se existe um
problema?
Nosso Código tenta abordar as questões
jurídicas e éticas mais comuns que
podemos encontrar. No entanto, não pode
resolver todas as questões que surjam.
Quando você enfrenta um dilema ético,
pense sobre o problema e faça referência
aos recursos disponíveis, como políticas e
procedimentos da empresa.
Você pode avaliar a situação fazendo-se as
seguintes perguntas:

•
•
•
•

• Penso que minha ação está em conformidade com a lei?
• Sinto como a coisa certa a fazer?
• Isso segue nosso Código e todas as outras políticas da Empresa?
• Eu me sentiria confortável se outros soubessem sobre isso?

Se você não pode responder "sim" a todas essas
questões, não tome a ação. Procure orientação se você
tiver alguma dúvida adicional sobre a situação.
Você também pode encontrar situações que colocam
dilemas éticos enquanto conduzem negócios
internacionalmente. Se as leis, costumes ou práticas
locais de

1
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Protegendo contra
retaliação
EMesmo as empresas com os mais altos
padrões éticos ocasionalmente têm
problemas que podem surgir. Quando o
fazem, queremos que sejam informados para
que possam ser endereçados. Nem sempre é
fácil relatar uma questão ou preocupação que
seja ou mesmo tenha a aparência de ser
contrário aos requisitos estabelecidos no
nosso Código, política da empresa ou lei ou
regulamento aplicável. Nossa promessa a
você é que a nossa empresa não retaliará
contra qualquer funcionário por uma boa fé,
informando sobre preocupações éticas ou
cooperando em uma investigação da
empresa. A ação disciplinar pode ser
Contra qualquer pessoa que retalia contra tais
funcionários.
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P. Estou preocupado com a
denúncia de uma suspeita de
fraude. E se eu estiver errado e
isso me deixa com problemas,

ou eu prejudico a reputação
de alguém?

R. Não responsabilizamos os
funcionários pelos relatórios
feitos de boa fé, mesmo que
se revelem incorretos ou não
possam ser comprovados.
Somos cuidadosos quando
examinamos uma suposta
infração para assegurar que a
reputação dos funcionários
seja protegida. As
investigações são realizadas
de forma objetiva, justa e
confidencial.

Recebi uma cópia do Código de Conduta Empresarial Ética da Companhia e lê-lo com atenção. Eu entendo todas
as diretrizes, práticas e políticas e aceito cumpri-las.
Eu entendo e concordo que se eu violar as diretrizes, práticas e políticas no Código de Conduta Ética de Negócios
que eu possa ser disciplinado pela minha conduta e pode até ser encerrado.
Eu entendo que nossa Empresa se reserva o direito de alterar, alterar ou excluir qualquer ou todas as informações
contidas neste Código de Conduta Ética de Negócios a qualquer momento, conforme determinado pelas
circunstâncias da empresa.
Além disso, entendo que a assinatura deste formulário de Recibo e Reconhecimento não é, nem pretende, conferir
quaisquer direitos ou benefícios ou emprego, ou constituir uma garantia de emprego continuado ou emprego
diferente do disposto nos termos e condições do meu emprego.
Assinatura:

Data:

Nome

impresso:
Número de empregado:
Localização:

As isenções de qualquer disposição do Código geralmente não são permitidas e, em
qualquer caso, só podem ser concedidas pelo Conselho de Administração por escrito e
devem ser divulgadas de acordo com a legislação aplicável. Este Código de Conduta Ética
de Negócios pode ser alterado de tempos em tempos pelo critério da Companhia. A versão
atual do Código será postada e mantida nos sites de intranet da nossa empresa e pode
ser obtida junto aos Recursos Humanos ou ao Departamento Jurídico.
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