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Caros funcionários,

Na TRUMPF, esforçamo-nos para obter uma qualidade exemplar não só em 
termos de produtos e processos, como também de conduta. Ela tem como 
base os valores que registramos há muito tempo em nossos Princípios da 
Empresa e que foram atualizados pela última vez em 2008.

A conduta de cada funcionário da TRUMPF exerce grande influência 
na reputação de nossa empresa. Por isso, como diretores da TRUMPF, 
decidimos resumir neste Código de Conduta as regras básicas para uma 
conduta ética na condução de negócios, as quais esperamos que sejam 
seguidas por todos os funcionários no mundo inteiro.

Nosso modelo é o profissional que age com integridade. Com base neste 
modelo, o Código especifica comportamentos concretos. Além disso, 
ele tem por finalidade fomentar principalmente a sensibilidade para 
uma conduta problemática. É importante que, acima de tudo, as leis e 
estatutos sejam obedecidos e que os interesses da TRUMPF não sejam 
comprometidos indevidamente.

Esperamos que cada funcionário aja de acordo com este Código e com 
os valores da TRUMPF. Lembre-se da sua responsabilidade para com a 
reputação de nossa empresa. Essa reputação é de imenso valor para nós.

Setembro de 2017,

Nicola Leibinger-Kammüller



01 
Princípio básico

02 
Respeito pela livre concorrência

Nós cumprimos a Lei.

Nós seguimos as leis dos países nos quais atuamos. Isso corresponde aos nossos 

valores essenciais e se aplica independentemente de ameaças de ação penal.

Ações ilegais não são de interesse de nossa empresa por serem antiéticas, levarem 

a uma grave perda da reputação e poderem ocasionar ação penal, indenizações e 

perda de pedidos.

Os funcionários que agirem de modo ilegal devem estar cientes de que estão 

sujeitos à ação penal. Portanto, o cumprimento das leis serve para proteger os 

próprios funcionários. Isso é válido sobretudo em países onde a ação penal não 

está sempre de acordo com os princípios constitucionais.

 

Cada funcionário deve garantir que conhece o regulamento relacionado à sua 

área de responsabilidade e acatá-lo. Em caso de dúvida, deve ser feito contato 

com os especialistas designados na empresa, caso existam (p. ex. em matéria 

jurídica, fiscal e de exportação), o quadro dirigente ou o diretor comercial. 

Nós acreditamos na livre concorrência.

Nós não fazemos acordos com concorrentes sobre nosso comportamento de 

concorrência e acatamos as leis para a proteção da concorrência. É proibido fazer 

acordos entre concorrentes sobre preços e condições, divisão dos mercados e 

regiões, atribuição de clientes e acordos sobre estratégias relacionadas a ofertas 

de produtos, desenvolvimento ou produção. Nesse aspecto, tanto os acordos 

expressos quanto os comportamentos de comum acordo são ilegais.

Até mesmo a troca de informações com concorrentes (em particular 

aquelas relacionadas a preços, custos, margens, condições, clientes, ofertas, 

desenvolvimento de produtos e capacidades de produção) pode constituir em 

uma prática de comum acordo, o que não é permitido.

As violações a essas regras são perseguidas pelas autoridades com determinação 

e podem levar a sanções que comprometem a existência da empresa.



03 
Suborno, cortesias e outras doações 

04 
Impostos e subsídios

Nós não aceitamos suborno. 

O suborno é antiético, ilegal e representa um grande risco para os nossos 

funcionários e para a nossa empresa e, por isso, não é de interesse da TRUMPF e 

deve ser sempre reprimido.

Não oferecemos vantagens ilícitas aos nossos parceiros de negócios e nem as 

aceitamos. Somos cautelosos ao oferecer ou aceitar cortesias e outras doações 

(como também convites para restaurantes ou eventos). Em circunstância alguma 

os mesmos podem ser aceites em segredo ou como uma obrigação moral. Os 

casos duvidosos devem ser discutidos com a chefia. Quando se tratar de oficiais 

do governo deve-se proceder com extremo cuidado, já que -os requisitos legais 

são bastante rigorosos no mundo todo.

As comissões e remunerações que revendedores, agentes ou consultores devem 

receber pressupõem um acordo por escrito, só podem ser pagas por serviços 

autorizados e realmente prestados, e devem ser proporcionais aos serviços.

Nós não nos envolvemos com sonegação de impostos ou fraude de 

subsídio. Também não somos coniventes com esse tipo de atividade.

Cada funcionário deve estar ciente de que o risco de descoberta de fraude 

de impostos é bastante alto devido às auditorias completas e regulares da 

Receita Federal. As suspeitas levam rapidamente à intervenção de autoridades 

policiais. Se os clientes ou fornecedores estiverem envolvidos, ocorre o envio de 

notificações de controle às autoridades competentes dos mesmos e vice-versa.

A avaliação de impostos ou questões de subsídio geralmente são atividades 

complexas. Em caso de dúvida, contatar os especialistas designados na empresa, 

caso existam, o departamento fiscal central ou o diretor comercial.

 



05 
Comércio internacional

06
Segurança do produto, segurança no local de  
trabalho e proteção ambiental

Nós atuamos em conformidade com todos os regulamentos referentes  

ao comércio internacional.

Isso inclui sobretudo o cumprimento de restrições de importação e exportação 

aplicáveis, obtenção das permissões necessárias e pagamento dos impostos 

e taxas alfandegárias pertinentes. Para quaisquer esclarecimentos, consultar 

os responsáveis pelo controle alfandegário ou de exportações da respectiva 

sociedade ou do departamento de serviços aduaneiros e de comércio exterior.

O cumprimento dessas regras está sujeito à verificação regular pelos órgãos 

públicos. As violações podem acarretar sanções significativas.

Nós evitamos colocar as pessoas e o meio ambiente em perigo.

Utilizamos os mais altos padrões de qualidade e segurança em nossos produtos 

e serviços. Estamos sempre monitorando o desempenho dos nossos produtos no 

mercado e dando assistência ao cliente na prevenção de qualquer perigo.

Nós garantimos um ambiente de trabalho seguro. As instruções de segurança 

devem ser rigorosamente seguidas e deve haver uma verificação constante 

da eficiência das mesmas. Os déficits devem ser apresentados e corrigidos 

imediatamente. Os supervisores possuem responsabilidade especial nesse aspecto.

Não desperdiçamos recursos naturais e esforçamo-nos para que no uso de nossos 

produtos ocorra o mesmo. Evitamos efeitos nocivos ao meio ambiente. Para nós  

é evidente o cumprimento das leis para a proteção do meio ambiente.



07
Prevenção de conflitos de interesses

08
Propriedade da empresa e segredos empresariais

Nós promovemos os interesses da TRUMPF e evitamos tudo o que entra  

em conflito com os mesmos. 

Atividades extras de negócios exigem aprovação prévia da TRUMPF. Isto aplica-se  

em especial a atividades extras para concorrentes, clientes ou fornecedores 

da TRUMPF ou participações financeiras nos mesmos. Se membros da família 

estiverem envolvidos em tais atividades ou participações, os supervisores, o 

departamento de recursos humanos ou o diretor comercial devem ser notificados.

Nós separamos os negócios de nossos interesses pessoais e não usamos o 

trabalho na TRUMPF para obter benefícios particulares. Evite contratar parceiros 

de negócios para usos particulares e não dê preferência a alguns parceiros em 

detrimento de outros por interesse pessoal.

Nós protegemos a propriedade intelectual e material da TRUMPF.

Lidamos com nossos equipamentos com cuidado e os utilizamos em 

conformidade com suas finalidades. Não utilizamos computadores,  

laptops, telefones fixos ou celulares para uso pessoal, a menos que seja 

explicitamente aprovado.

Os bens são usados com responsabilidade. Deve-se evitar custos  

desnecessários. Tomamos decisões empresariais com base em uma análise  

clara de oportunidades e risco, preocupando-nos obrigatoriamente com a 

integridade de nossos parceiros de negócios.

Sendo uma empresa de tecnologia com altos investimentos em pesquisa  

e desenvolvimento, a TRUMPF depende especialmente da proteção das  

suas invenções e do know-how. Por isso, lidamos de forma muito cuidadosa  

com segredos empresariais. Deve-se assegurar que terceiros não autorizados  

não possuam acesso às nossas informações confidenciais. Isso também se  

aplica a informações confidenciais que recebemos de nossos parceiros de 

negócios. Se circunstâncias especiais (por ex. projetos de desenvolvimento 

sensíveis de clientes ou atividades relacionadas a aquisições) exigirem um alto 

nível de confidencialidade, nós manteremos as informações em segredo de  

outros colegas.



09
Proteção de dados 

10
Documentação de transações comerciais

Nós lidamos com dados pessoais com responsabilidade.

Utilizamos os dados pessoais de nossos colegas e parceiros de negócios somente 

com o propósito pelo qual nos foram fornecidos e os mantemos em segredo. As 

leis sobre a proteção de dados pessoais devem ser rigorosamente obedecidas.

 

Nós documentamos transações comerciais importantes com clareza  

e em tempo hábil.

Relatórios internos e externos devem ser corretos e completos para que 

o destinatário possa ter uma ideia precisa dos mesmos. Limitamo-nos a 

apresentação dos fatos e a uma forma de expressão objetiva. Devem-se evitar 

conclusões precipitadas.

Documentos que sejam necessários para a verificação permanente ou interna 

ou ainda para auditorias de órgãos de fiscalização não podem ser destruídos, 

removidos ou modificados.



Escopo, implementação e sustentabilidade Contato

Este Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários da TRUMPF no  

mundo inteiro. Ele será concretizado e complementado por regulamentos e 

treinamentos específicos aos temas e aos países, se for pertinente.

Nossos gerentes possuem uma responsabilidade especial. Eles são chamados a 

vivenciar exemplarmente as regras de conduta e os valores da TRUMPF descritos 

neste Código, sendo o primeiro ponto de contato para perguntas de seus 

funcionários relacionadas à conduta correta em casos específicos. Também é 

responsabilidade deles garantir o cumprimento deste Código nas suas áreas  

de responsabilidade. 

As violações deste Código não serão toleradas e resultarão em medidas 

disciplinares. Quaisquer indicações de tal violação serão investigadas.

As perguntas sobre este Código ou a conduta correta em casos específicos  

devem ser direcionadas ao seu supervisor, ao diretor comercial ou ao 

departamento jurídico.

Além disso, existem duas vias formais para informar ocorrências de compliance 

e fazer perguntas sobre temas de compliance: 

1. Endereço de e-mail de conformidade

O chefe do departamento de compliance recebe informações pelo endereço de 

e-mail de compliance. 

compliance@de.trumpf.com

Em caso de informações fornecidas de boa-fé através deste endereço de e-mail,  

a identidade do informante será mantida em sigilo.

2. Sistema de informação externo

Além disso é possível usar o sistema de informação externo que é dotado de  

uma tecnologia que garante o anonimato. 

https://trumpf.integrityplatform.org/



AnotaçõesOs seus contatos no departamento jurídico para temas 
relacionados a compliance

Peter Bokelmann (chefe do dep. de compliance)

E-mail: peter.bokelmann@de.trumpf.com

Telefone: +49 (0) 7156 303-30247

Sabine Winnik

E-mail: sabine.winnik@de.trumpf.com

Telefone: +49 (0) 7156 303-33713



Anotações



TRUMPF GmbH + Co. KG
www.trumpf.com


