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Declaração do CEO

Queridos colegas,

Respeito e integridade estão fortemente ligados à nossa organização. Eu testemunho regularmente como esses 

valores nos orientam no que fazemos e como fazemos, todos os dias. Quer estejamos trabalhando com colegas 

ou com nossos clientes e diretores, nosso compromisso de tomar a decisão certa e tratar a todos igualmente e 

com respeito é evidente em toda a Caldic, independentemente dos desafios que possamos estar enfrentando. 

Este comportamento reflete nossa crença na importância de nossa equipe, de nossos parceiros comerciais e 

da sociedade em geral. Além disso, ele nos incentiva, como requisito mínimo, a agir em estrita conformidade 

com leis e regulamentos externos, bem como com nossos próprios regulamentos e exigências. Em conjunto, 

tudo isso nos ajuda a criar um ambiente de trabalho saudável, responsável e propício para nós mesmos, bem 

como relacionamentos de confiança valiosos e sustentáveis com colegas e outras partes interessadas. Este 

compromisso está implícito no nosso lema, ‘Porque nos importamos’. 

A conformidade é parte intrínseca da integridade: cumprimos todas as regras e regulamentos aplicáveis a 

nossos negócios e temos orgulho em estabelecer altos padrões éticos para nós mesmos e para os diretores 

e outros parceiros com os quais trabalhamos. Isto assegura que protegemos nossos funcionários, nossos 

negócios e nossa reputação, bem como nossas relações comerciais e as reputações de nossos clientes. 

Nosso Programa de Conformidade Global compreende várias políticas, procedimentos e treinamentos. Estes 

têm o objetivo de sustentar um alto nível de Integridade e Respeito entre nossos funcionários e as partes 

interessadas externas, ao mesmo tempo em que garantem o 

cumprimento da lei.

O Código de Conduta Caldic é a espinha dorsal do Programa 

de Conformidade. É o documento chave que resume nossas 

políticas de grupo e princípios comerciais. O Código de 

Conduta estabelece as regras básicas do que esperamos 

de nossos funcionários e descreve a ética e os valores pelos 

quais a Caldic se envolve em atividades comerciais. O espírito 

empreendedor e a inovação combinados com Integridade e 

Respeito são fundamentais para o nosso sucesso.

O ambiente em que operamos e os regulamentos que nos são aplicáveis mudam o tempo todo. Por esse 

motivo, revisamos regularmente os tópicos em nosso Código de Conduta e os consultamos quando surge uma 

situação em que podemos precisar de orientação ou aconselhamento. As diretrizes fornecidas no Código de 

Conduta são aplicáveis a todas as entidades e funcionários da Caldic em todo o mundo, independentemente do 

cargo ou função. 

Confio e espero que cada um de vocês reserve um tempo para ler, compreender e usar o Código de Conduta 

como guia. Pediremos a cada um de nossos funcionários que assine nosso Código  

de Conduta anualmente para garantir que estamos mantendo ele sempre em nosso radar. Somos todos 

individualmente responsáveis por criar um ambiente de trabalho seguro, gratificante e sustentável. Ao 

implementar as regras e orientações fornecidas no Código de Conduta, ajudamos a Caldic a manter o sucesso e 

apoiamos nosso crescimento de forma responsável e sustentável. 

Nada justifica a não adesão ao Código de Conduta por parte de qualquer funcionário da Caldic. Se você 

tiver alguma dúvida sobre o conteúdo do Código de Conduta, entre em contato com nosso departamento de 

Compliance (compliance@caldic.com).

Código de Conduta da Caldic. Porque nos importamos. 

Atenciosamente,

Alexander Wessels 

CEO
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1. Aderência à Lei 

Caldic se compromete a cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis, sejam eles internacionais ou 

locais. Não realizamos negócios com fornecedores e/ou contratados que não aderem ou não se comprometem 

a aderir aos mais altos padrões de comportamento, conforme estabelecido em nosso Código de Conduta de 

Fornecedores e que não foram aprovados de acordo com nossa Política de Conheça Seu Cliente e Conheça 

Seu Fornecedor. 

Espera-se que os gerentes dêem o exemplo e reforcem os compromissos estabelecidos neste Código de 

Conduta. Treinamos pessoas regularmente tanto por meio de nossa plataforma de e-learning (digital) quanto 

por meio de treinamentos presenciais. Cada funcionário da Caldic é pessoalmente responsável por garantir o 

cumprimento dos regulamentos e políticas aplicáveis. 

2. Respeito e integridade 

A Caldic responsabiliza todos os colaboradores pelos resultados do seu trabalho, com base nos seguintes 

valores: 

•	 Respeito e integridade 

•	 Trabalho em equipe e colaboração 

•	 Centralidade Principal e no Cliente 

•	 Responsabilidade e Paixão 

•	 Velocidade e Agilidade 

•	 Melhoria e Inovação 

Porque nos preocupamos, valorizamos as nossas pessoas, proporcionando-lhes um ambiente de trabalho 

seguro, inclusivo e positivo, no qual os negócios diários são conduzidos com honestidade, respeito, 

transparência, integridade e em conformidade com todas as regulamentações e leis internas e externas 

aplicáveis. 

E porque nos importamos, garantimos que todos os funcionários, fornecedores, parceiros de negócios, 

voluntários e clientes, bem como o público em geral, sejam tratados com respeito e integridade. Esperamos que 

cada funcionário da Caldic assuma uma responsabilidade pessoal nisso. 

Estamos comprometidos com a igualdade de oportunidades para todos os funcionários e candidatos a 

emprego com base em suas habilidades, qualificações e adequação ao trabalho. Por meio de nossos valores 

Corporativos e de todas as nossas ações, incentivamos um ambiente de trabalho baseado na diversidade e 

na inclusão para que nossos colaboradores possam contribuir para a obtenção de resultados sustentáveis nos 

negócios. Cumprimos todas as leis e regulamentos trabalhistas em todos os países em que fazemos negócios.

3. Compromisso total com a Caldic

Quando os interesses particulares ou pessoais de um 

indivíduo interferem, ou podem parecer interferir, com 

os interesses da Caldic, isso é chamado de conflito de 

interesses ou conflito de interesses em potencial.

Um conflito de interesses pode surgir quando um 

funcionário toma ações ou tem interesses que podem 

dificultar a realização objetiva e eficaz de seu trabalho. 

Exigimos de cada um de nossos funcionários e de terceiros 

que evitem atividades ou situações que envolvam conflitos 

de interesse reais ou percebidos com os interesses da 

Caldic. Os funcionários e terceiros devem divulgar ao 

departamento de Conformidade quaisquer potenciais 

conflitos de interesse ou quaisquer relacionamentos 

que possam razoavelmente dar origem a um conflito de 

interesses.

Todas as atividades que realizamos devem ser sempre 

do interesse da Caldic e de nossos clientes. Os bens da 

empresa cedidos aos colaboradores para a execução 

do seu trabalho devem ser utilizados e tratados com o 

devido cuidado e em consonância com os fins para os quais foram fornecidos. Exemplos de 

propriedade da Empresa são laptops, telefones celulares, veículos da Empresa ou qualquer 

outra coisa que possa ser fornecida com a finalidade de executar as responsabilidades de um 

funcionário.

Espera-se que os funcionários dediquem seu tempo e esforços aos melhores interesses da 

Caldic. Portanto, exigimos que nossos funcionários cumpram o horário de trabalho regular de 

acordo com os procedimentos operacionais e/ou departamentais aplicáveis.
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4.  Suborno e Corrupção

A Caldic não busca vantagens competitivas por 

meio de práticas ou comportamentos comerciais 

ilegais ou antiéticos. 

Lidamos com nossos clientes, potenciais 

clientes, prestadores de serviços, fornecedores, 

concorrentes e funcionários de maneira justa 

e ética, porque nos importamos. Não tiramos 

vantagem comercial injusta de ninguém por 

meio de manipulação, ocultação, abuso de 

informações privilegiadas, deturpação de fatos 

relevantes ou qualquer prática de negociação 

injusta ou antiética.

Nossa Política Anti-Corrupção contém mais 

informações sobre suborno e corrupção e 

as obrigações que nós, como organização, 

colocamos sobre nós mesmos e sobre as partes 

com as quais trabalhamos.

É ilegal e uma violação de nosso Código de 

Conduta para os funcionários dar ou aceitar 

qualquer tipo de suborno ou pagamento facilitador. Também nos abstemos de oferecer ou aceitar presentes que 

possam influenciar, ou criar a aparência de influenciar, nosso comportamento profissional ou o de outros. 

Presentes e entretenimento são permitidos somente se forem de valor modesto, forem habituais no curso 

normal dos negócios, não influenciarem de forma alguma o processo de tomada de decisão e estiverem de 

acordo com as leis aplicáveis. Os valores máximos permitidos são de 100 euros para presentes e 250 euros para 

entretenimento. 

Presentes na forma de dinheiro ou equivalentes nunca devem ser oferecidos ou aceitos. Quaisquer presentes 

potenciais e/ou entretenimento relacionados a funcionários governamentais ou indivíduos que conduzem 

negócios em nome de uma organização governamental requerem uma revisão prévia do Compliance.

5. Contribuições Políticas e de Caridade

Caldic não faz nenhuma doação política em nenhuma parte do mundo. Além disso, nós, como 

organização, não fazemos nenhum juízo de valor sobre sistemas políticos, partidos ou opiniões. 

Embora respeitemos o fato de que funcionários individuais têm suas próprias opiniões políticas 

e que estas podem ser comunicadas publicamente, isso pode nunca levar a situações em que 

se dá a impressão de que tais opiniões refletem as da Caldic. Os funcionários devem evitar 

qualquer tipo de situação em que as normas e valores da Caldic sejam minados. 

Os funcionários são encorajados e têm o direito de fazer contribuições de caridade de seu 

tempo e fundos pessoais no exercício da cidadania responsável. Através de nosso programa 

de Engajamento Comunitário, a Caldic oferece a todos os funcionários tempo livre a fim de 

contribuir para instituições de caridade que nós, como organização, apoiamos. 

Contribuições potenciais de qualquer tipo, sejam feitas em nome da Caldic ou pedidos 

de doações por terceiros, devem ser enviadas ao Compliance para revisão e aprovadas 

previamente pelo CEO e CFO do Grupo. 

6. Lei de Concorrência e Antitruste

As leis de concorrência se aplicam na maioria dos países do mundo. A violação das leis de 

concorrência pode resultar na imposição de penalidades significativas à Caldic e pode, em 

alguns casos, envolver a responsabilidade de funcionários individuais. Estamos empenhados 

em competir de forma justa em todos os países em que atuamos, incluindo o cumprimento de 

todas as leis de concorrência relevantes.

Como a participação em e/ou adesão a uma associação comercial tem o potencial de 

criar riscos para a Caldic, qualquer funcionário que deseje participar ou tornar-se membro 

de uma associação comercial é obrigado a buscar aprovação prévia do departamento de 

Conformidade. 

Exigimos que todos os nossos funcionários e todos os terceiros com os quais nos 

comprometemos a agir de acordo com todos os regulamentos de concorrência e antitruste 

aplicáveis. Os funcionários devem trabalhar de acordo com nossa Política Antitruste e terceiros 

devem assinar nosso Código de Conduta do Fornecedor.
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7. Conformidade Comercial

Caldic se abstém de quaisquer transações que violem as leis e regulamentos de controle de exportação 

aplicáveis a nossos negócios. Caldic implementou diretrizes e procedimentos com relação aos controles de 

exportação através de nossa Política Conheça Seu Cliente e Conheça Seu Fornecedor. 

8. Escravidão Moderna

A escravidão moderna é uma violação dos direitos humanos fundamentais. Ela assume várias formas, incluindo 

escravidão, servidão, trabalho forçado ou compulsório e tráfico de pessoas, todas elas abusos das liberdades 

individuais. Caldic está empenhada em garantir que não haja lugar para a escravidão moderna em nenhuma 

parte de seus negócios ou cadeia de fornecimento. Caldic também está comprometida em agir com integridade 

em todos os seus negócios e relacionamentos. Esses mesmos altos padrões são esperados de todos os nossos 

empreiteiros, fornecedores e outros parceiros comerciais.

A Caldic não se envolve ou apoia o uso de trabalho forçado, escravo, involuntário ou infantil. Cumprimos as 

normas da Organização Internacional do Trabalho e os requisitos estabelecidos nos países onde a Caldic opera. 

9. Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro é a transferência de dinheiro ou outros fundos gerados por meio de atividades criminosas 

ou ilegais através de negócios ou bancos legítimos, a fim de ocultar a verdadeira origem e natureza dos fundos. 

Isto pode incluir a ocultação do produto de atividades criminosas, como o contra-financiamento do terrorismo 

(CFT), suborno, corrupção ou fraude. A lavagem de dinheiro é um crime financeiro. 

Dentro da Caldic temos as Diretrizes Anti Lavagem de Dinheiro (AML) que estabelecem bandeiras vermelhas e 

controles. No caso de qualquer comportamento suspeito ou dúvidas relativas às transações, o departamento de 

Compliance deve ser informado imediatamente. 

10. Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Porque nos preocupamos, valorizamos cada funcionário 

e queremos proporcionar a todos um local de trabalho 

onde a saúde e a segurança estejam em primeiro lugar. 

Para isso, criamos um conjunto de regras para salvar vidas 

que incentivamos todos os funcionários a colocar em 

prática, para fins de cumprimento, mas mais importante, 

porque acreditamos que o cuidado com a segurança está 

em nossas mãos. É nossa responsabilidade coletiva e 

individual, todos os dias, em todos os lugares, manter a 

nós mesmos e aos outros ao nosso redor seguros, tanto 

dentro como fora do local de trabalho.

Exigimos que cada um de nossos funcionários observe 

as regras, práticas e leis de segurança e saúde que se 

aplicam e tome todas e quaisquer precauções necessárias 

para proteger a si mesmo e a outros funcionários, 

empreiteiros, voluntários e o público em geral. 

Caldic adere a uma rígida política de HSE (Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente). Isto requer esforços e procedimentos organizados para identificar 

perigos no local de trabalho, prevenir acidentes e reduzir a exposição a situações e substâncias 

nocivas. Também inclui o treinamento dos funcionários na prevenção de acidentes, resposta a 

acidentes, preparação para emergências e o uso de roupas e equipamentos de proteção. 

Regularmente, um consultor externo realiza auditorias em determinadas áreas de HSE em 

nossas empresas Caldic para facilitar o alcance da melhoria contínua a que aspiramos, 

conforme formulado em nossa política de HSE.

A sustentabilidade está há muito incorporada em nossa organização. Com um compromisso de 

melhoria contínua na gestão de nosso impacto ambiental e um foco estratégico em impulsionar 

o crescimento sustentável dos negócios, nosso objetivo é proteger o meio ambiente e as 

comunidades nas quais trabalhamos. Temos uma perspectiva de cadeia de valor sobre 

como operamos a fim de proteger a saúde e segurança de nosso pessoal, nossos parceiros 

comerciais, nossas comunidades e a sociedade em geral. Nossa agenda de sustentabilidade 

continua a ser uma força motriz em nossas operações diárias.
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11. Álcool e Drogas

Dentro da Caldic, proibimos a posse, consumo ou venda de álcool e drogas que possam prejudicar o julgamento 

e/ou a capacidade de trabalhar com segurança, enquanto estiver em serviço ou enquanto estiver ocupando 

quaisquer instalações da Empresa, incluindo veículos da Empresa.

Exceto em circunstâncias especiais, como eventos organizados e/ou patrocinados pela Caldic e no caso em 

que tenha sido obtida a aprovação prévia do CEO e CFO, ou da pessoa a quem o CEO e CFO delegou essa 

responsabilidade, o fornecimento ou consumo de álcool é proibido nas dependências da Empresa. 

O uso de drogas ou álcool enquanto estiver em serviço ou nas instalações da Empresa ou em veículos da 

empresa é uma conduta comercial imprópria e será tratada como um assunto extremamente grave.

12. Privacidade e segurança de dados

Cada indivíduo tem direitos sobre a forma como os 

seus “dados pessoais” (qualquer informação relativa 

a uma pessoa viva identificada ou identificável) são 

tratados. A Caldic coleta e usa dados pessoais sobre 

seus funcionários atuais, passados e potenciais, 

clientes, fornecedores e outros terceiros com os 

quais se comunica de várias maneiras. A Caldic 

sempre fará isso em total conformidade com todos os 

regulamentos de privacidade de dados aplicáveis e 

garantirá que nossos sistemas cumpram as medidas 

de segurança de dados atualizadas.

Exigimos que cada um de nossos funcionários se 

familiarize e trabalhe de acordo com nossas Políticas 

de Proteção de Dados, que se aplicam à Caldic e a 

todos os seus funcionários em todo o mundo.

Nossos funcionários são obrigados a não divulgar informações relacionadas a colegas de trabalho, outros 

funcionários ou quaisquer outros indivíduos (incluindo, sem limitação, números de telefone e endereços 

privados, registros médicos ou informações salariais), a menos que seja exigido ou de outra forma permitido 

pela legislação aplicável, exigido pelo funcionário aplicável ou seu representante autorizado, e/ou se estiver de 

acordo com as Políticas de Proteção de Dados da Caldic.

Nenhuma declaração, entrevista ou acesso aos registros deve ser dado até que a Caldic ou 

seu consultor jurídico tenha a oportunidade de rever o pedido. A solicitação pode ser legítima, 

mas a Caldic tem o direito de determinar a razoabilidade da solicitação e garantir que todas as 

respostas sejam completas e precisas.

13. Acesso ao computador e uso de mídia eletrônica

A linguagem e a conduta durante as conversas, mensagens instantâneas e trocas de e-mail 

refletem na Caldic. Uma maneira profissional deve ser mantida em todos os momentos ao usar 

mídia eletrônica. Exigimos que nossos funcionários usem senhas fortes e garantam que elas 

sejam protegidas adequadamente. 

É proibido o uso das instalações da Empresa para baixar, comunicar ou trocar materiais que 

entrem em conflito com as políticas da Caldic, este Código de Conduta ou quaisquer leis 

ou regulamentos aplicáveis. O descumprimento pode resultar em ação disciplinar, incluindo 

rescisão.

14. Manutenção de Registros

Todas as transações da Caldic devem ser devidamente registradas e contabilizadas em nossos 

livros. Isso é essencial para a integridade das obrigações de governança e relatórios financeiros 

da Caldic. Os funcionários são responsáveis por garantir que entradas falsas, imprecisas ou 

enganosas não sejam feitas em nossos registros contábeis ou quaisquer outros registros e 

que a divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível seja feita em todas as 

comunicações públicas. Se um funcionário souber ou suspeitar que uma entrada falsa foi feita, 

isso deve ser relatado imediatamente. 
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15. Propriedade intelectual

Eventualmente, os funcionários podem autorizar, fazer, criar e conceituar propriedade intelectual durante o 

curso de seu emprego na Caldic (seja ou não durante o horário normal de expediente e seja ou não no local de 

trabalho do funcionário). 

Esta informação e propriedade é considerada propriedade exclusiva da Caldic se surgir do desempenho 

de funções como funcionário da Caldic ou for incidental a ele. Deve ser sempre tratada como informação 

confidencial da Caldic, na medida em que seja compatível com a legislação aplicável.

Para fins de clareza, o precedente não se aplica ao trabalho autônomo e/ou produções independentes de 

autoria, criadas, conceitualizadas ou feitas por funcionários totalmente fora do escopo e do mandato do 

emprego do funcionário e que não se relacionam de forma alguma com as responsabilidades e deveres do 

funcionário com a Caldic.

16. Divulgação Pública e Uso Restrito de Informações Confidenciais

A Caldic está comprometida com as melhores 

práticas na divulgação oportuna e precisa de todas as 

informações relevantes. 

Divulgaremos prontamente todas as informações 

relevantes de maneira completa, justa, precisa, 

oportuna e compreensível, de acordo com as leis 

aplicáveis. 

Todos os funcionários devem cumprir suas 

responsabilidades com o objetivo de cumprir o 

compromisso anterior da Caldic, inclusive relatando 

todas as informações relevantes em tempo hábil à 

pessoa apropriada dentro da Empresa, de acordo com 

as políticas e procedimentos de divulgação da Caldic.

Qualquer funcionário envolvido no processo de 

divulgação da Caldic deve:

•	 Familiarizar-se com os requisitos de divulgação 

aplicáveis à Caldic, bem como as operações comerciais e financeiras da Caldic

•	 Não deturpar intencionalmente ou fazer com que outros deturpem fatos sobre a Caldic para 

outras pessoas, dentro ou fora da Caldic, inclusive para os auditores independentes da 

Caldic, reguladores governamentais e organizações autorreguladoras

•	 Revisar e analisar criticamente a divulgação proposta para que seja precisa e completa (ou, 

quando apropriado, delegar esta tarefa a outros).

Os funcionários não devem discutir mudanças ou desenvolvimentos prospectivos na Caldic 

com pessoas de fora da Caldic antes que um anúncio oficial tenha sido feito. Especificamente, 

informações sobre desenvolvimentos, produtos e planos corporativos não devem ser 

compartilhadas, a menos que aprovação explícita tenha sido fornecida.

Os funcionários não devem responder perguntas da imprensa, órgãos legislativos, empresas 

ou organizações, a menos que especificamente autorizados a fazê-lo. Todas essas consultas 

devem ser encaminhadas à Diretoria Executiva. A menos que especificamente autorizado, 

os funcionários não têm permissão para contatar a imprensa, mídia, analistas de pesquisa e 

segurança, corretores ou investidores sobre os negócios da Caldic.

17. Política Speak Up

Os compromissos mencionados neste Código de Conduta, bem como as outras políticas 

da Caldic, tais como o Código de Conduta do Fornecedor, Política Anticorrupção, Política 

Antitruste, Política 

Conheça seu Cliente e Conheça seu Fornecedor e as Políticas de Proteção de Dados são 

implementadas para apoiar nossos princípios comerciais. Quando os funcionários têm 

preocupações sobre  

uma violação ou suspeita de violação de nosso Código de Conduta, da lei ou de nossas 

políticas, nós os encorajamos a se manifestar, de acordo com nossa Política Speak Up, e 

expressar suas preocupações. 

Em algumas circunstâncias, pode ser preciso coragem para falar. É por isso que lutamos 

por uma cultura da Empresa sem medo de punição ou tratamento injusto por levantar tais 

preocupações. Temos uma abordagem de tolerância zero à retaliação. Demissão injusta, 

comportamento desdenhoso e bullying podem ser formas de retaliação. Consideramos atos 

de retaliação como uma violação do nosso Código de Conduta que pode resultar em ação 

disciplinar, incluindo possível rescisão. 

A Caldic espera que todos os funcionários e terceiros com quem trabalhamos sejam 

responsabilizados pelos resultados de seu trabalho, com base nos fatores de integridade, 

qualidade, pontualidade, eficiência, segurança e melhoria contínua. Espera-se que os gerentes 

liderem pelo exemplo e reforcem pessoalmente os compromissos estabelecidos neste Código 

de Conduta.
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18. Letras miúdas

Nenhum Código de Conduta pode estabelecer tudo o que temos que cumprir em uma indústria complexa como 

a nossa. Este Código de Conduta fornece as diretrizes e padrões básicos que temos para todos os nossos 

negócios. Nossas outras políticas referenciadas contêm mais detalhes para apoiar o Código de Conduta.

As políticas locais ou relacionadas aos negócios podem fornecer orientações e padrões adicionais, mais 

rigorosos ou mais específicos, mas não podem contradizer ou ser mais brandos do que o Código de Conduta, a 

menos que haja aprovação do Conselho Executivo.

Em todo o Código de Conduta, “nós”, “Caldic” e “Empresa” referem-se à Caldic B.V e a todas as suas 

subsidiárias. 

A Caldic pretende que este Código de Conduta seja aplicado em todos os países nos quais a Caldic faz 

negócios na medida do permitido pela lei desse país.

O Código de Conduta encontrado em www.caldic.com é a versão oficial. Nenhuma cópia impressa pode ser 

considerada uma versão oficial. Este Código não cria quaisquer direitos contratuais ou outros (expressa ou 

implicitamente) e não é um contrato de trabalho ou acordo de qualquer tipo.

Formulário de Confirmação

Sujeito e em toda a extensão permitida pela lei aplicável, eu:

•	 Reconheço que recebi, revisei, compreendi e cumprirei o Código de Conduta da Caldic; 

•	 Compreendo que a violação do Código de Conduta ou de outras políticas da Caldic pode 

resultar em ação disciplinar, incluindo possível rescisão do contrato de trabalho; e 

•	 Concordo em relatar imediatamente quaisquer violações conhecidas ou suspeitas do Código 

de Conduta, outras políticas da Caldic, leis ou regulamentos aplicáveis e quaisquer conflitos 

de interesse reais (ou aparentes).

Nome:  

Cargo:  

Assinatura:  

Data:  

Local: 

Se você estiver assinando esta confirmação manualmente, entregue este documento e a 

página assinada ao seu representante local de RH para inclusão em seu arquivo pessoal. 

Se você não puder fazer todas as declarações nesta certificação de boa fé, incondicionalmente 

e sem exceção, você deverá consultar o departamento de Compliance.
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O Código de Conduta da Caldic. 

Aderência à Lei 

Preocupamo-nos com a lei e respeitamos todas as leis e regulamentos aplicáveis, tanto internacionais como 

nacionais. 

Respeito e integridade 

Preocupamo-nos com nosso próprio pessoal e com todos os terceiros com os quais nos relacionamos, tratando 

todos da mesma forma com respeito e integridade. 

Compromisso total com a Caldic 

Preocupamo-nos com a Caldic e exigimos que todos os nossos funcionários evitem perseguir quaisquer 

interesses que possam entrar em conflito com os da Empresa. 

Suborno e Corrupção 

Prezamos pela honestidade e transparência em todos os assuntos e não toleraremos nenhuma forma de 

suborno e/ou corrupção. 

Contribuições Políticas e de Caridade 

Prezamos pela neutralidade política e não permitimos doações políticas, embora incentivemos os funcionários a 

fazer contribuições beneficentes de seu tempo e recursos pessoais no exercício da cidadania responsável 

Lei de Concorrência e Antitruste 

Preocupamo-nos com a concorrência leal e não toleramos qualquer forma de atividade anticompetitiva. 

Conformidade Comercial 

Preocupamo-nos com as leis e regulamentos comerciais que regem as nossas atividades comerciais e não 

toleramos qualquer violação dos mesmos. 

Escravidão Moderna 

Preocupamo-nos com a dignidade e a liberdade humana e não toleramos a escravidão de nenhuma forma. 

Lavagem de Dinheiro 

Prezamos pela legitimidade de nossas operações financeiras e não toleramos nenhuma forma de lavagem de 

dinheiro. 

Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Prezamos pela segurança de todos os nossos funcionários, bem como de terceiros com quem nos envolvemos 

e operamos uma política rígida de HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) como parte de nosso compromisso 

mais amplo com a qualidade e a sustentabilidade. 

Álcool e Drogas 

Preocupamo-nos com os mais altos padrões de conduta no local de trabalho e não toleramos 

a posse, consumo ou venda de álcool e drogas que possam prejudicar o julgamento e/ou 

a capacidade de trabalhar com segurança, enquanto em serviço ou enquanto estivermos 

ocupando as instalações da Empresa ou fazendo uso de propriedade da empresa (a menos 

que o consumo de álcool tenha sido expressamente permitido no contexto de uma empresa 

específica 

Privacidade e segurança de dados 

Prezamos pela privacidade e segurança dos dados tanto da nossa empresa como dos nossos 

funcionários e não toleraremos quaisquer violações da privacidade/segurança dos dados. 

Acesso ao computador e uso de mídia eletrônica 

Preocupamo-nos com nossa infraestrutura de comunicação e nosso uso de mídia eletrônica e 

não toleraremos comportamento ou linguagem inadequados no contexto de qualquer forma de 

comunicação eletrônica. 

Manutenção de Registros 

Preocupamo-nos com a precisão factual e não toleraremos qualquer forma de falsificação de 

documentos. 

Propriedade intelectual (PI) 

Preocupamo-nos com os direitos de propriedade intelectual e não toleraremos qualquer 

violação dos direitos de PI da Empresa, respeitando a liberdade de nossos funcionários de 

desenvolver sua própria PI fora da estrutura de seus deveres para com a Empresa. 

Divulgação Pública e Uso Restrito de Informações Confidenciais 

Preocupamo-nos com a divulgação precisa e oportuna de todas as informações relevantes e 

exigimos que todos os funcionários envolvidos em nosso processo de divulgação atuem de 

acordo com os requisitos relevantes da Empresa. 

Política Speak Up 

Preocupamo-nos com os padrões que estabelecemos como indivíduos e como empresa 

e operamos uma Política de Denúncia no caso de qualquer desvio desses padrões ser 

identificado. 

Letras miúdas 

Este Código de Conduta se aplica a todos os países nos quais a Caldic faz negócios e a versão 

encontrada em www.caldic.com é vinculativa.
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