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3Prefácios 

Caras colegas e caros colegas,

A palavra Compliance representa a responsabilidade de cumprirmos o  
Direito e a Lei. 

Diz respeito a todos, colaboradoras e colaboradores, diretores e parceiros 
comerciais. A conduta de cada um de nós no quotidiano profissional 
desempenha um papel importante. Deste modo, o Conselho de Administração 
decidiu resumir neste Código de Conduta as regras básicas que todos temos 
de respeitar para assegurar uma conduta ética irrepreensível nas operações 
comerciais. O Código de Conduta deverá orientar-nos no quotidiano e, 
sobretudo, em situações críticas. 

Enquanto Conselho de Administração e também família empresarial, 
desejamos que seja vivenciada entre nós uma cultura em que as pessoas 
cumpram naturalmente as regras, mas também possam exprimir abertamente 
as suas dúvidas e preocupações.  Cada um de nós deverá agir em 
conformidade com este Código e os valores da TRUMPF. 
 
Para a TRUMPF, Compliance não é uma palavra em voga, mas sim uma 
responsabilidade que assumimos todos os dias. O Conselho de Administração 
age segundo estes valores e envida todos os esforços para que todos na 
TRUMPF façam o mesmo. 

Agradeço sinceramente o vosso empenho.

A vossa Nicola Leibinger-Kammüller
Presidente do Conselho de Administração

Para a TRUMPF, compliance é uma 
responsabilidade que todos temos 
diariamente. Nicola Leibinger-Kammüller
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5Prefácios

Caras colegas, caros colegas,

Na TRUMPF, Compliance representa o compromisso coletivo de alcançar o 
sucesso através de uma qualidade exemplar nos produtos e processos, sem 
violar as regras aplicáveis. Apenas quem respeitar as disposições legais no 
trabalho quotidiano poderá alcançar um sucesso duradouro. 

O Código de Conduta da TRUMPF é a base para tal: todas as colaboradoras e 
colaboradores e os diretores devem conhecer e aplicar no seu trabalho diário 
os nossos princípios de conduta. 

Talvez se questionem como poderão saber o que devem cumprir? Para agir 
em conformidade, não é necessário conhecer todas as leis nem ser um perito 
jurídico. Basta estar alerta e seguir a intuição!

Um comportamento exemplar dos diretores exerce uma grande influência. 
Nada tem maior impacto para as colaboradoras e os colaboradores do que 
verem que os diretores da TRUMPF estabelecem limites claros no que respeita 
à conformidade. Portanto, aos diretores compete também assegurar o 
cumprimento deste Código de Conduta nas suas áreas de responsabilidade. 

Se conseguirmos estabelecer, em conjunto, uma cultura de conformidade 
sustentada, essa será a melhor prevenção.

Pois a TRUMPF vivencia a conformidade e todos estão incluídos!

O vosso Peter Bokelmann
Chief Compliance Officer & Head of Corporate Law, Integrity & Risk



6 Código de Conduta da TRUMPF

Sobre o nosso 
Código de Conduta 

Porque temos um Código 
de Conduta?

A quem se aplica o Código 
de Conduta?

09

09

01
índice



7

O nosso principal princípio
de conduta: 
cumprimos a lei.

A nossa conduta enquanto 
membro da sociedade: 
assumimos responsabilidade social.

A nossa conduta no 
quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

índice

Cumprimento dos nossos 
princípios de conduta 

Os nossos princípios 
de conduta

Como posso reportar uma 
informação?

O que acontece após a 
comunicação de uma 
informação?

Orientação

32

34

35

12

13 

16

0302



8 Código de Conduta da TRUMPF



901 Sobre o nosso Código de Conduta 

Porque temos um Código de Conduta?
O Código de Conduta destina-se a orientar a 
atuação de cada pessoa ligada à TRUMPF, a 
fim de evitar atos indesejáveis. Desta forma, 
descreve as regras de conduta essenciais para 
o quotidiano profissional. Assim, pretende-se 
assegurar que, na TRUMPF, todas as pessoas 
se comportam de forma eticamente correta e 
responsável.

A quem se aplica o Código de Conduta?
Todos na TRUMPF – independentemente da 
sua função ou localização – devem cumprir 
os princípios de conduta. Além disso, todos 
os diretores devem prestar orientação e 
apoio, para que todas as colaboradoras e 
os colaboradores possam tomar as decisões 
certas e agir de forma lícita. 

Sobre o nosso  
Código de Conduta 01
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O nosso principal princípio de conduta: 
cumprimos a lei.
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membro da sociedade: 
assumimos responsabilidade social.

Direitos humanos
Ambiente 
Donativos e patrocínios  
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quotidiano profissional: 
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Concorrência leal
Documentação correta
Disposições tributárias e aduaneiras 
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Os nossos princípios 
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De que se trata?
Os atos ilícitos não defendem os interesses 
da TRUMPF, pois são antiéticos, prejudicam 
a reputação e podem causar sanções. 

O nosso princípio
Os nossos valores fundamentais implicam 
que respeitemos o Direito e a Lei – em 
todos os países nos quais operamos. 
Os colaboradores que agirem de forma 
ilícita devem estar cientes de que eles 
próprios poderão estar sujeitos a processos 
penais. Portanto, o cumprimento da lei 
destina-se também a proteger os próprios 
colaboradores. 

O principal princípio de conduta: 
cumprimos a lei.

O que significa isto para mim?
 ■ Devo informar-me quanto às 

normas aplicáveis à minha área de 
responsabilidade e cumpri-las.

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 
o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial, 
a equipa de conformidade ou os 
especialistas no respetivo tema da 
TRUMPF.

Exemplo
Um parceiro comercial oferece-lhe um 
presente de Natal valioso. 

Porque pode ser crítica tal situação? 
Pode-se tratar de um suborno. Mesmo 
que acredite que o presente não irá 
influenciar indevidamente a sua decisão 
profissional, o valor do presente não 
deverá exceder os valores de referência 
determinados nas diretrizes aplicáveis. Em 
caso de dúvidas, rejeite o presente. Caso 
tal não seja possível, por exemplo, porque 
nessa situação em concreto tal atitude 
poderia ser considerada indelicada ou seria 
demasiado constrangedor, deverá informar 
o seu diretor e acordar o procedimento 
subsequente. A transparência é a principal 
prioridade. 
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A nossa conduta enquanto membro da sociedade: 
assumimos responsabilidade social. 

Direitos humanos

De que se trata?
A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas determina as 
exigências e expectativas da comunidade 
internacional em relação ao respeito e à 
observância dos direitos humanos. 

O nosso princípio
Nós respeitamos, protegemos e 
promovemos as normas em vigor a nível 
mundial para a proteção dos direitos 
humanos. Não obstante o igual valor de 
todos os direitos humanos, os seguintes 
direitos têm particular relevância para a 
TRUMPF:

 ■ O direito de igualdade de oportunidades, 
bem como o direito à não discriminação

 ■ A proibição de qualquer forma de 
trabalho infantil e forçado

 ■ O direito à liberdade de expressão e de 
informação, bem como à formação de 
associações profissionais e adesão às 
mesmas

 ■ O direito à saúde e segurança, bem 
como as normas laborais e sociais

Isto aplica-se não só à colaboração dentro 
da TRUMPF, como naturalmente também à 
conduta de e para com os nossos parceiros 
comerciais. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo respeitar os princípios de igualdade 

de oportunidades e de tratamento. Não 
devo discriminar ninguém nem tolerar 
qualquer discriminação em função 
do sexo, cor da pele, nacionalidade, 
convicção política, origem étnica ou 
social, religião, idade, orientação sexual 
ou outros motivos. 

 ■ Se tiver provas de violações de direitos 
humanos no meu ambiente profissional, 
devo assegurar que tais violações são 
evitadas ou cessadas. Se necessário, devo 
entrar em contacto com a equipa de 
conformidade.

Exemplo
Você trabalha na área de Compras e obtém 
provas de que um dos subfornecedores 
utiliza ouro proveniente de minas no 
Congo, nas quais também é admitido o 
trabalho infantil. 

Porque pode ser crítica tal situação? 
Esta atuação não é conforme ao sistema 
de valores da TRUMPF. É necessário rever 
as relações comerciais com este parceiro 
comercial e inferir eventuais medidas 
necessárias. 
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De que se trata?
No âmbito da responsabilidade pelas 
gerações futuras, a TRUMPF encara como 
missão essencial usar prudentemente a 
energia, os materiais e recursos e evitar, 
tanto quanto possível, os efeitos negativos 
no ambiente. 

O nosso princípio
A TRUMPF é uma empresa tecnológica 
líder a nível mundial. As nossas elevadas 
exigências relativamente aos nossos 
produtos e processos estendem-se também 
ao domínio da utilização de energia e 
recursos. Deste modo, estabelecemos 
ambiciosas metas de proteção climática 
globais e, com a nossa estratégia climática, 
promovemos os objetivos dos acordos 
internacionais em matéria de clima. São, 
portanto, especialmente relevantes a 
redução a longo prazo do consumo de 
recursos, assim como a aplicação e o 

desenvolvimento de tecnologias eficientes. 
Com as nossas ações, o impacto ambiental 
deverá ser reduzido a um mínimo. 

O que significa isto para mim?
 ■ No âmbito do meu trabalho diário, devo 

lidar com os recursos e a energia de 
forma poupada e sustentável.

 ■ Na medida do possível, devo ter em 
consideração a proteção ambiental no 
âmbito da minha atividade.

A nossa conduta enquanto membro da sociedade: 
assumimos responsabilidade social. 

Ambiente

Tem uma ideia para reduzir ainda mais o 
consumo de recursos na sua área? 

Comunique a sua ideia ao seu diretor e 
aos especialistas em sustentabilidade 
da TRUMPF. 
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A nossa conduta enquanto membro da sociedade: 
assumimos responsabilidade social. 

Donativos e patrocínios

De que se trata?
A TRUMPF é uma empresa familiar, que 
pensa a longo prazo e age de forma 
responsável. Com base nesta convicção, 
a TRUMPF faz, por um lado, donativos, 
ou seja, contribuições voluntárias sem 
contrapartidas, com o propósito de 
gerar valor acrescentado para todos nós, 
bem como para a sociedade. Por outro 
lado, a TRUMPF concede patrocínios, 
ou seja, contribuições com base numa 
contrapartida contratual, visando atingir 
objetivos empresariais próprios nos 
domínios da publicidade e de relações 
públicas. 

O nosso princípio
A TRUMPF apenas concede donativos 
e patrocínios em conformidade com as 
disposições legais. Isto aplica-se tanto aos 
domínios temáticos tidos em consideração 
para os donativos e patrocínios, como à 
seleção dos beneficiários ou parceiros de 
patrocínio e ao procedimento que deve ser 
respeitado por cada parte nas medidas de 
donativo e patrocínio. O objetivo é garantir 
uma estratégia consistente e a proteção da 
reputação da TRUMPF perante o público. 

O que significa isto para mim?
 ■ No âmbito de uma medida de donativo 

ou patrocínio planeada, devo respeitar as 
regras aplicáveis às medidas de donativo 
e patrocínio. 

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 
o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial ou os 
especialistas em donativos e patrocínios 
da TRUMPF. 

Exemplo
Uma campanha de angariação de fundos de 
um museu solicita um patrocínio para uma 
exposição planeada na primavera ou um 
cliente pede um donativo para o seu clube 
desportivo.  

Porque pode ser crítica tal situação? 
Poderão não ser cumpridas disposições 
tributárias, legais e internas da TRUMPF, 
caso não se esclareça previamente junto 
dos especialistas em donativos e patrocínios 
da TRUMPF se e de que forma é possível 
um patrocínio ou donativo. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.
 
Anticorrupção

De que se trata?
Por corrupção entende-se qualquer 
utilização indevida de um estatuto de 
confiança, a fim de obter uma vantagem 
pessoal. Conduz a decisões com motivos 
subjetivos, distorce a concorrência e 
prejudica, desta forma, a sociedade. Por 
isso, a corrupção é inaceitável.  

O nosso princípio
Nós rejeitamos a corrupção. Não 
aceitamos nem concedemos aos nossos 
parceiros comerciais quaisquer vantagens 
inadmissíveis. Para nem sequer suscitar 
uma suspeita de corrupção, os nossos atos 
são sempre transparentes. 

O que significa isto para mim?
 ■ Nunca deverei corromper alguém nem 

me deixar corromper. 
 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 

o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial ou a 
equipa de conformidade.

 ■ Se obtiver provas de corrupção, devo 
reportá-las imediatamente.

Exemplo
Você trabalha na área de Vendas da 
TRUMPF e pretende recorrer aos serviços de 
um intermediário. O intermediário oferece 
o seu apoio sem a celebração de um acordo 
de comissão escrito – assim haverá mais 
flexibilidade.

Tal procedimento não estaria correto. 
As comissões e remunerações concedidas 
a distribuidores, intermediários ou 
consultores requerem um acordo escrito, 
apenas podem ser pagas por serviços 
admissíveis e efetivamente prestados e têm 
de ser proporcionais a estes serviços. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Presentes, convites e outras gratificações

De que se trata?
A aceitação e a concessão de presentes, 
convites e outras gratificações de parceiros 
comerciais e funcionários públicos como 
contrapartida de favorecimentos indevidos 
são proibidas. No entanto, são permitidos 
gestos habituais de cortesia, hospitalidade 
ou reconhecimento geral de um parceiro 
comercial. Ainda assim, gratificações 
dispendiosas ou secretas são, por princípio, 
suspeitas e podem desencadear inquéritos 
judiciais. 

O nosso princípio
Presentes, convites e outras gratificações 
são permitidos no âmbito de normas 
éticas geralmente aceites, contudo, nunca 
podem ser concedidos ou aceites de uma 
forma que permita uma interpretação 
como influência indevida. No que respeita 
a funcionários públicos, deve-se agir de 
forma extremamente restritiva. Devem ser 
respeitadas as diretrizes aplicáveis. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo familiarizar-me com as diretrizes 

aplicáveis e respeitá-las de forma rigorosa. 
 ■ Devo verificar se o ofertante ou recebedor 

é um funcionário público. 
 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 

o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial ou a 
equipa de conformidade.

Exemplo
Você trabalha na área de Compras da 
TRUMPF. Um fornecedor convida-o(a) para 
um intercâmbio de experiências anual 
num hotel, durante um fim de semana. 
Para sábado, a agenda prevê um extenso 
programa de lazer, enquanto o intercâmbio 
de experiências terá lugar no domingo, nas 
últimas horas antes do regresso.

Porque pode ser crítica tal situação? 
É usual haver intercâmbios de experiências 
entre compradores e fornecedores. 
Contudo, a agenda do evento proposta 
dá ênfase ao extenso programa de lazer 
e à estadia no hotel. Em contrapartida, 
a dimensão profissional é relegada para 
segundo plano. Isto pode suscitar suspeitas 
de suborno e corrupção. Portanto, deve 
rejeitar este convite. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Prevenção de conflitos de interesses

De que se trata?
Existe um potencial conflito de interesses 
quando os interesses pessoais de um 
colaborador da TRUMPF estão ou podem 
estar em contradição com os interesses 
da TRUMPF. Os conflitos de interesses 
podem surgir particularmente de atividades 
secundárias de um colaborador da 
TRUMPF ou de relações pessoais entre 
colaboradores e parceiros comerciais da 
TRUMPF. 

O nosso princípio
Separamos com rigor os interesses 
comerciais dos pessoais e não usamos as 
nossas atividades na TRUMPF para obter 
vantagens pessoais. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo evitar a aparência de um conflito 

de interesses e divulgar ao meu diretor 
qualquer conflito de interesses aparente 
ou efetivo. 

 ■ Não devo contratar parceiros comerciais 
da TRUMPF para fins privados.

 ■ Não devo favorecer parceiros comerciais 
com base em interesses pessoais. 

 ■ Antes de assumir uma atividade 
secundária ou obter uma participação 
financeira num concorrente, cliente ou 
fornecedor, devo obter a aprovação do 
meu diretor e dos RH. 

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 
o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial ou a 
equipa de conformidade.

Exemplo
No âmbito das suas atividades, analisa as 
ofertas de vários fornecedores. Constata 
que a melhor oferta provém da empresa de 
um amigo seu.

Porque pode ser crítica tal situação? 
Aqui existe o risco de colocar os interesses 
privados à frente dos interesses da TRUMPF. 
No entanto, os interesses comerciais 
e privados devem ser rigorosamente 
separados. Por isso, informe o seu superior 
da situação e retire-se do processo de 
decisão, para evitar a mera aparência de 
um conflito de interesses.
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Concorrência leal

De que se trata?
A concorrência leal e livre é protegida  
pelas leis da concorrência e antitrust em 
vigor. Estas garantem que não surgem 
distorções da concorrência no mercado 
resultantes de restrições inadmissíveis 
da concorrência. Estão particularmente 
proibidas a concertação de preços e 
condições, a repartição de mercados, 
clientes ou regiões, bem como a 
coordenação de estratégias comerciais. 
Neste contexto, não só não são permitidos 
acordos expressos, como também 
práticas concertadas. As violações destas 
proibições são firmemente perseguidas 
pelas autoridades da concorrência e podem 
ter como consequência multas e sanções 
graves. 

O nosso princípio
Não concertamos a nossa conduta 
concorrencial com os nossos concorrentes, 
mas antes realizamos negócios exclusiva-
mente com base na livre concorrência. 
Respeitamos as leis de proteção da 
concorrência. 

O que significa isto para mim?
Nunca devo discutir com concorrentes:

 ■ preços e outras condições
 ■ repartições de mercados, clientes ou 

regiões
 ■ participação ou não participação em 

concursos
Em caso de dúvidas, devo contactar o meu 
diretor, o responsável pela conformidade 
local da minha filial ou a equipa de 
conformidade.

Porque pode ser crítica tal situação? 
Tal conversa representaria uma violação 
das leis da concorrência e antitrust 
em vigor e poderia ter consequências 
drásticas para si e para a TRUMPF. Deixe 
claro ao seu parceiro comercial, de forma 
imediata e inequívoca, que não irá discutir 
este tema com ele. Dê a conversa por 
terminada, registe-a e informe a equipa de 
conformidade a este respeito. 

Exemplo
Numa feira, você conversa com um 
colaborador de um concorrente. O seu 
parceiro comercial tenta arrancar-lhe 
informações sobre preços. 



20 Código de Conduta da TRUMPF

A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Documentação correta 

De que se trata?
Praticamente qualquer recolha de 
informação que realizamos no nosso 
trabalho constitui um registo. Os registos 
corretos servem fins internos, como o 
desenvolvimento de estratégias ou a 
elaboração de prognósticos, bem como o 
planeamento, a gestão e o controlo. Além 
disso, os registos corretos servem também 
para conquistar e sustentar a confiança de 
autoridades públicas, do público em geral 
e dos nossos parceiros comerciais. Neste 
contexto, são indispensáveis do ponto de 
vista comercial e tributário. 

O nosso princípio
Mantemos a nossa contabilidade e os 
registos de forma completa, correta, 
atempada, objetivamente organizada e em 
conformidade com o enquadramento legal. 
Defendemos uma representação correta 
dos factos e a uma linguagem factual. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo registar todas as ocorrências 

comerciais de forma correta, completa e 
atempada. 

 ■ Não devo registar informações falsas.
 ■ Não devo manipular registos ou omitir 

informações, para que um processo seja 
visto sob outra perspetiva.

 ■ Devo registar corretamente os meus 
tempos de trabalho e manter os meus 
dados pessoais atualizados. 

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 
o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial, 
a equipa de conformidade ou os 
especialistas competentes da TRUMPF.

Exemplo
A fatura de uma máquina encomendada 
já foi emitida ao cliente e contabilizada 
a 20 de dezembro. Contudo, para poder 
receber subvenções pela compra, o cliente 
deseja que a fatura original seja anulada e 
que seja emitida uma nova fatura referente 
ao dia 24 de janeiro.

Abstenha-se de tal atuação. Registos 
não correspondentes aos factos podem 
ter consequências graves e, no exemplo 
mencionado, até mesmo penais. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Disposições tributárias e aduaneiras 

De que se trata?
Os impostos constituem um importante 
contributo para um Estado funcional. 
As disposições tributárias incluem, entre 
outras, normas relativas aos impostos sobre 
as sociedades, o trabalho e as vendas, 
enquanto as disposições aduaneiras 
compreendem, por exemplo, os direitos 
aduaneiros a pagar na importação de bens. 
A observância das normas tributárias e 
aduaneiras gera confiança por parte dos 
parceiros comerciais, das autoridades fiscais 
e do público em geral. O cumprimento 
destas disposições está sujeito a controlos 
regulares pelas autoridades. As infrações 
são passíveis de sanções consideráveis. 

O nosso princípio
Nós cumprimos as normas tributárias 
e aduaneiras em vigor. Para tal, temos 
de entregar a declaração dos impostos 
e direitos aduaneiros a pagar de forma 
correta e atempada, bem como de pagar 
corretamente os impostos e direitos 
aduaneiros determinados. 

O que significa isto para mim?
 ■ Em caso de incerteza, devo recorrer aos 

especialistas em disposições tributárias e 
aduaneiras da TRUMPF. 

 ■ Em caso de indícios de possíveis infrações 
a normas tributárias ou aduaneiras, devo 
contactar o meu diretor, o responsável 
pela conformidade local da minha 
filial, a equipa de conformidade ou os 
especialistas competentes da TRUMPF. 

Deixe claro ao cliente que a TRUMPF 
não pode emitir uma fatura com um 
valor inferior ao montante acordado 
contratualmente. Caso contrário, a TRUMPF 
seria cúmplice de evasão fiscal. 

Exemplo
Um cliente que irá importar ele mesmo uma 
máquina pede-nos para emitir uma fatura 
com um valor inferior ao valor por nós 
cobrado para a importação. Alegadamente, 
poderá importar a máquina a um valor mais 
baixo.
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.
Legislação de comércio externo e 
controlo de exportações 

De que se trata?
O cumprimento das normas de comércio 
externo é essencial para uma empresa 
de operação global, como a TRUMPF. 
As normas legais de comércio externo 
devem ser observadas na exportação de 
mercadorias, tecnologia e software. A 
necessidade de uma licença ou mesmo a 
existência de uma proibição dependem 
essencialmente de que produto é 
fornecido, para onde, para quem e para 
que finalidade se destina. Neste sentido, 
são correspondentemente verificados 
embargos existentes, listas de sanções, 
bem como a utilização final de produtos de 
dupla utilização. 

O nosso princípio
Nós respeitamos todas as normas aplicáveis 
ao comércio transfronteiriço. Isto abrange, 
sobretudo, a observância de restrições à 
importação e exportação existentes, bem 
como a obtenção de licenças necessárias. 

O que significa isto para mim?
 ■ Em caso de incerteza, devo recorrer aos 

especialistas em legislação de comércio 
externo e controlo de exportações da 
TRUMPF. 

 ■ Em caso de indícios de possíveis infrações 
às normas de comércio externo, devo 
contactar o meu diretor, o responsável 
pela conformidade local da minha 
filial, a equipa de conformidade ou os 
especialistas competentes da TRUMPF.

Exemplo
Você recebe um pedido de um potencial 
cliente para o fornecimento de um laser 
para um país que, tanto quanto é do seu 
conhecimento, está sob embargo. 

Esclareça junto dos especialistas em 
legislação de comércio externo e controlo 
de exportações da TRUMPF que restrições 
à exportação se aplicam ao país de destino. 
Antes de um esclarecimento final, não 
celebre qualquer contrato que comprometa 
a TRUMPF a realizar uma exportação para 
este país. 



2302 Os nossos princípios de conduta

A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.
Proibição de branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo

De que se trata?
Em quase todos os países do mundo 
existem leis contra o branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo. 
Constitui branqueamento de capitais 
qualquer transação que tenha como 
objetivo encobrir a origem de dinheiro 
obtido ilegalmente, para o poder integrar 
no circuito financeiro e económico legal. 
O dinheiro ilegal ocorre, por exemplo, no 
contexto de pagamentos de subornos. 
O financiamento do terrorismo tem 
lugar quando dinheiro ou outros ativos 
financeiros legais são disponibilizados a 
pessoas ou organizações terroristas para a 
realização de atividades terroristas. Tanto 
o branqueamento de capitais como o 
financiamento do terrorismo podem ter 
como consequência sanções graves. 

O nosso princípio
Nós cumprimos as normas legais. Temos 
como objetivo manter relações comerciais 
apenas com parceiros respeitáveis, 
que também cumpram as normas de 
combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo familiarizar-me com as diretrizes 

relevantes e respeitá-las de forma rigorosa. 
 ■ Em caso de suspeita de branqueamento de 

capitais ou financiamento do terrorismo, 
devo interromper de imediato o negócio e 
contactar o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial ou a 
equipa de conformidade.

Porque pode ser crítica tal situação? 
Desta forma, a TRUMPF poderia ser  
cúmplice de evasão fiscal e, eventualmente, 
contribuir também para a ocultação da 
origem de dinheiro obtido ilegalmente. 
Portanto, tal pedido requer um esclare-
cimento. Não discuta logo a proposta, 
mas antes pergunte ao fornecedor porque 
não deseja que a transferência seja feita 
para uma conta na Hungria. Acorde o 
procedimento subsequente com a equipa 
de conformidade. 

Exemplo
Um fornecedor com sede na Hungria 
solicita o pagamento da sua fatura para 
uma conta na Bélgica.
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Segurança no trabalho 

De que se trata?
Para além da principal prioridade de 
assegurar a integridade física de todos os 
colaboradores, a segurança no trabalho 
tem também uma influência importante 
sobre a produtividade e a qualidade, bem 
como a imagem externa da TRUMPF e a 
confiança dos clientes na marca. 
A causa da maioria dos acidentes está 
ligada ao comportamento humano. 
Portanto, cada colaborador contribui para 
a segurança no trabalho e a prevenção de 
acidentes ao não se colocar a si nem aos 
outros em perigo.

O nosso princípio
Em caso de dúvidas, a segurança tem 
sempre prioridade.

O que significa isto para mim?
 ■ Devo reconhecer fontes de perigo e 

analisar o meu ambiente de trabalho 
regular e atentamente.

 ■ Devo reportar situações inseguras, quase 
acidentes e acidentes de todo o tipo.

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar 
o meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial, 
a equipa de conformidade ou os 
especialistas competentes da TRUMPF.

Exemplo
Você é técnico(a) de assistência e está a 
instalar uma máquina-ferramenta num 
cliente. Devido a circunstâncias imprevistas, 
a instalação demora mais tempo do que 
o previsto. O cliente vê a sua planificação 
comprometida, exerce pressão no sentido 
de uma finalização e exige um cumprimento 
menos minucioso das normas de segurança. 

Informe o seu diretor quanto a 
esta situação. Continue a trabalhar 
tranquilamente. Cumpra rigorosamente as 
normas de segurança e coloque sempre 
a segurança à frente do cumprimento de 
prazos.
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Conformidade de produtos 

De que se trata?
Quem lança produtos no mercado tem de 
cumprir elevados padrões de segurança. 
Apenas assim é possível garantir que 
um produto é seguro, mediante uma 
utilização adequada, e não causa quaisquer 
perigos para a saúde, segurança e o meio 
ambiente. 

O nosso princípio
Estabelecemos as mais altas exigências ao 
nível da segurança dos nossos produtos. 
Desenvolvemos os nossos produtos e os 
respetivos conceitos de segurança em 
conformidade com o estado atual da 
técnica. Observamos os nossos produtos 
nos mercados por todo o mundo. Em caso 
de possíveis anomalias, tomamos medidas 
adequadas. 

O que significa isto para mim?
 ■ Caso constate que produtos nossos podem 

gerar perigos ou que não são cumpridas 
normas, devo impedi-lo. 

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar o meu 
diretor e os especialistas em conformidade 
de produtos da TRUMPF.

Tal procedimento não estaria correto. 
Mesmo com um acordo, não se pode 
revogar normas legais obrigatórias. Todas 
as máquinas que sejam colocadas no 
mercado brasileiro estão obrigatoriamente 
sujeitas à diretiva sobre máquinas brasileira. 

Exemplo
Você trabalha na área de Vendas da 
TRUMPF e pretende vender uma máquina 
a uma empresa americana. O cliente 
tenciona utilizar esta máquina no Brasil. 
Este pretende não cumprir a diretiva sobre 
máquinas brasileira e remete para o seu 
caderno de encargos e as normas internas 
da sua empresa. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Proteção de dados 

De que se trata?
O objetivo da proteção de dados é proteger 
as pessoas do tratamento arbitrário dos 
seus dados pessoais. Os dados pessoais são 
todos os dados que permitem identificar 
direta ou indiretamente uma pessoa. O 
tratamento e outras utilizações de dados 
pessoais estão sujeitos a normas legais 
especiais. De acordo com estas, os dados 
pessoais apenas podem ser utilizados 
para a finalidade prevista. Além disso, 
a utilização requer o consentimento da 
pessoa em causa ou um outro fundamento 
jurídico.

O nosso princípio
Nós tratamos os dados pessoais dos nossos 
colegas, parceiros comerciais e outras 
pessoas afetadas de forma responsável e 
confiável. Utilizamos os dados pessoais 
exclusivamente para as finalidades para as 
quais nos foram disponibilizados.

O que significa isto para mim?
 ■ Devo familiarizar-me com as diretrizes 

e os conjuntos de regras aplicáveis da 
organização de proteção de dados.

 ■ Devo tratar dados pessoais apenas 
conforme a sua finalidade e com 
base num consentimento ou outro 
fundamento jurídico.

 ■ Em caso de dúvidas, devo consultar o 
meu diretor, o coordenador da proteção 
de dados local na minha filial ou a 
equipa de proteção de dados.

Exemplo
Constatou que consegue visualizar os dados 
de tempo de trabalho de todos os colegas 
do seu departamento.

Os dados de tempo de trabalho também 
são dados pessoais, pois estes incluem 
nomes de colegas e outras características 
que permitem identificar uma pessoa. 
Neste caso, deve-se assegurar que apenas 
o seu diretor ou o responsável pela gestão 
dos horários de trabalho tem acesso aos 
dados. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Proteção de informações confidenciais

De que se trata?
Enquanto empresa tecnológica com 
elevado investimento em investigação 
e desenvolvimento, a TRUMPF depende 
particularmente da proteção das suas 
invenções, dos seus segredos comerciais e 
industriais e do seu conhecimento técnico. 
Contudo, informações não técnicas (por 
ex., dados relativos às vendas ou preços 
de aquisição) podem também constituir 
segredos comerciais valiosos. 

O nosso princípio
Tratamos as informações sensíveis com 
especial cuidado. Asseguramos que as 
informações confidenciais não chegam 
às mãos de terceiros não autorizados. 
Isto aplica-se também às informações 
confidenciais que obtemos dos nossos 
parceiros comerciais. Se, devido a circun-
stâncias particulares (por ex., em caso de 
projetos de desenvolvimento confidenciais 
de clientes ou aquisições de empresas), 
for necessária especial confidencialidade, 

também devemos mantê-la perante os 
colegas. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo tratar as informações sensíveis da 

TRUMPF e de parceiros comerciais com 
cuidado e não as divulgar a pessoas não 
autorizadas.

 ■ Devo respeitar os acordos de confiden-
cialidade existentes com os nossos 
parceiros comerciais. 

 ■ Apenas devo trocar informações sensíveis 
com as pessoas que têm necessariamente 
de ter conhecimento delas. 

 ■ Devo ter especial cautela em público 
(por ex., em deslocações em serviço, 
perante os meios de comunicação social, 
noutros locais públicos) no que respeita a 
informações sensíveis. 

Tem de assegurar que nenhuma pessoa 
não autorizada obtém conhecimento 
destas informações confidenciais. Tal 
constituiria uma violação do acordo de 
confidencialidade assinado e poderia 
comprometer a relação com o cliente. 

Exemplo
Um cliente enviou-lhe informações confi-
denciais para um projeto conjunto. Já está 
a caminho das instalações deste cliente e 
tenciona rever os documentos no comboio.
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Ciber segurança 

De que se trata?
O objetivo da ciber segurança (segurança 
da informação, segurança de TI e 
segurança dos produtos) é prevenir danos 
na TRUMPF, nos seus parceiros comerciais, 
clientes e colaboradores. Enquanto a 
segurança da informação e a segurança 
de TI protegem as nossas informações 
e sistemas técnicos, a segurança dos 
produtos protege os nossos produtos de 
ciberataques e falhas consequentes. 

O nosso princípio
Estabelecemos as mais altas exigências 
ao nível da segurança e agimos em 
conformidade. 
Tratamos as informações da TRUMPF, 
de clientes, parceiros comerciais, 
produtos e colegas de forma responsável. 
Determinamos a necessidade de proteção 
das informações nos nossos processos 
empresariais e produtos e implementamos 
medidas de segurança técnicas e 
organizacionais apropriadas.

O que significa isto para mim?
 ■ Devo familiarizar-me com as diretrizes 

de ciber segurança aplicáveis e agir em 
conformidade com as disposições. 

 ■ Se constatar que existe um potencial 
de perigo ou que regras relevantes 
para a segurança estão a ser violadas, 
devo impedi-lo e informar a pessoa de 
contacto competente. 

 ■ No âmbito do desenvolvimento de 
produtos, sistemas ou aplicações, devo 
orientar-me pelo estado da técnica, 
para assegurar a segurança, e utilizar 
componentes standard para proteger 
informações sensíveis. 

 ■ Em caso de dúvidas ou incertezas, devo 
consultar o meu diretor. Além disso, caso 
tenha questões, devo contactar a pessoa 
de contacto para a ciber segurança. 

Exemplo
Você é gestor(a) de projetos e, no âmbito 
das suas funções, está a alterar processos 
empresariais, introduzindo uma ferramenta 
baseada na cloud. 

Para o efeito, tem de realizar uma análise 
de riscos em matéria de segurança da 
informação com o respetivo responsável 
pelo processo. Tem de implementar 
medidas adequadas, tanto de natureza 
técnica como organizacional. Deve discutir 
as medidas organizacionais com o seu 
coordenador de segurança da informação, 
as medidas técnicas com a sua pessoa de 
contacto de TI e as medidas de proteção de 
dados com o seu coordenador ou gestor da 
proteção de dados. 
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A nossa conduta no quotidiano profissional: 
agimos sempre com integridade.

Propriedade da empresa

De que se trata?
Os ativos tangíveis e intangíveis, como 
produtos de serviço, produtos, serviços 
ou conhecimentos, são essenciais para o 
atingimento das nossas metas empresariais. 

O nosso princípio
Tratamos os bens tangíveis e intangíveis 
da TRUMPF de forma responsável. Não 
utilizamos os bens da TRUMPF para 
finalidades externas à empresa, a não ser 
que tal seja expressamente autorizado. 

O que significa isto para mim?
 ■ Devo evitar custos desnecessários.
 ■ Devo tratar a propriedade da TRUMPF  

com cuidado.
 ■ Devo tomar decisões comerciais com base 

em análises de oportunidades e riscos 
comercialmente compreensíveis.

 ■ Em caso de dúvidas, devo contactar o  
meu diretor, o responsável pela 
conformidade local da minha filial, 
a equipa de conformidade ou os 
especialistas competentes da TRUMPF.

Devemos utilizar a propriedade da 
empresa, como veículos ou material de 
escritório, telemóveis e computadores 
portáteis, fundamentalmente apenas para 
necessidades empresariais. Excetuam-se 
as situações em que regras empresariais 
autorizam explicitamente a utilização 
privada de recursos da empresa. Por isso, 
antes da utilização privada de propriedade 
da empresa, verifique se tal é permitido.

Exemplo
Um amigo seu planeia mudar de casa no 
fim de semana. Ele pergunta-lhe se,  
enquanto colaborador da TRUMPF, consegue 
providenciar um veículo comercial da frota. 
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Endereço de e-mail de conformidade
Para temas associados à conformidade, 
incluindo a comunicação de casos 
suspeitos, está à disposição o seguinte 
endereço de e-mail.

compliance@trumpf.com

Através do endereço de e-mail de 
conformidade, informações relativas 
a casos suspeitos e questões são 
comunicadas à equipa de conformidade.  
A identidade do informador 
ou questionador é tratada com 
confidencialidade, contanto que este 
não reporte acusações ou factos 
deliberadamente incorretos.

Todos os colaboradores devem 
preocupar-se em reportar falhas, em 
particular violações da legislação 
vigente, bem como do Código de 
Conduta da TRUMPF. Desta forma, 
ajudamos a esclarecer e suprimir 
condutas impróprias e falhas e 
protegemo-nos e à TRUMPF de  
riscos e danos que podem resultar  
das mesmas.

Como posso reportar uma informação?

Endereço de email para reportar casos suspeitos de non-compliance
compliance@trumpf.com

Sistema de denuncia anónmo, para reportar casos suspeitos 
de non-compliance
https://trumpf.integrityplatform.org

E claro, estamos sempre disponíveis através do contacto pessoal



33

Sistema de informadores anónimo
Além disso, está à disposição um sistema 
de informadores anónimo para temas 
relacionados com a conformidade. 

https://trumpf.integrityplatform.org

Através deste endereço de Internet, 
acede-se à plataforma de comunicação 
que permite comunicar informações ou 
questões à equipa de conformidade, 
365 dias por ano, a qualquer hora e em 
qualquer idioma. Através do sistema 
é possível uma comunicação posterior 
anónima entre a equipa de conformidade  
e o informador ou questionador. 

O sistema de informadores anónimo não 
é operado em servidores da TRUMPF, 
mas sim num servidor seguro de um 
prestador externo. O sistema funciona de 
forma anónima, sendo que a informação 
fornecida ou a questão colocada chega 
à equipa de conformidade de forma 
codificada e não rastreável. O informador 
ou questionador pode divulgar a sua 
identidade – mas não tem de o fazer. 

Outras possibilidades de comunicação
Naturalmente, também estão à disposição 
como pessoas de contacto para temas 
relacionados com a conformidade 
(informações e questões) 

 ■ o respetivo diretor, 
 ■ o responsável pela conformidade local 

da respetiva filial (geralmente, o CFO), 
 ■ a equipa de conformidade (pertencente 

ao Group Legal Department) ou
 ■ o Chief Compliance Officer

seja pessoalmente, por telefone ou por 
e-mail (consulte também a página de 
conformidade no bluenet).

03 Cumprimento dos nossos princípios de conduta
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A TRUMPF analisa todas as informações 
e toma medidas apropriadas, quando são 
necessárias. As violações da legislação 
vigente, bem como deste Código de 
Conduta da TRUMPF, não são toleradas 
e conduzem a medidas disciplinares. 
Naturalmente, aplica-se a presunção da 
inocência a favor do acusado, até prova em 
contrário. A TRUMPF não tolera quaisquer 
desvantagens para o informador. 

O que acontece após a comunicação 
de uma informação?

Terceiros também podem reportar violações 
do Código de Conduta da TRUMPF. O 
procedimento mediante informações de 
terceiros é idêntico ao procedimento em 
caso de informações de colaboradores, 
tanto quanto juridicamente possível.
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Se não tiver a certeza se a sua conduta está em conformidade com os nossos 
princípios de conduta, pode analisar a sua conduta com base nas seguintes 
questões:

Se tiver em mente estas dicas, a sua conduta irá estar em conformidade com os nossos 
princípios de conduta. 

Pois a TRUMPF vivencia a conformidade e todos estão incluídos!

Orientação

O que lhe diz a sua 
intuição? 

Ouça a sua intuição! 
Quem segue a 
intuição, costuma agir 
corretamente. Por isso, 
a intuição pode ser uma 
boa referência. 

E se a sua conduta 
fosse relatada amanhã 
no jornal? 

Estaria preparado(a) para 
assumir as consequências 
dos seus atos? Caso se 
sinta desconfortável com 
tal notícia de jornal, deve 
abster-se da conduta 
intencionada ou procurar 
aconselhamento. Desta 
forma, são quase sempre 
evitadas infrações.

É preferível perguntar a 
mais do que a menos! 

Em caso de dúvidas, 
contacte o seu diretor, 
o responsável pela 
conformidade local na 
sua filial ou a equipa de 
conformidade.

03 Cumprimento dos nossos princípios de conduta
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