
Ética
A força de fazer negócios da maneira certa

Guia de Ética



Escolhendo o

"Ao compreender as informações neste 
Guia e aplicá-las sempre que necessário, 
você faz uma escolha deliberada de 
proteger o nosso patrimônio de 
integridade existente há muito tempo 
enquanto faz uma contribuição real 
para o nosso sucesso futuro."

Sucesso
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Para diretores, altos funcionários e funcionários: 
As melhores empresas globais são decisivas. Com uma noção clara da sua 
visão e missão, elas definem objetivos ambiciosos e buscam atingi-los. O 
sucesso é calculado.

Da mesma forma, a Eaton conquistou sua reputação global de integridade 
priorizando a ética. Promovemos os valores corretos e deixamos claro o que 
queremos dizer agindo com integridade e Fazendo Negócios da Maneira Certa.

Como resultado, a reputação da Eaton como uma empresa altamente ética 
tornou-se uma característica diferenciada e poderosa. Ao continuar atendendo as 
elevadas expectativas que colocamos em nós mesmos, protegemos uma parte 
importante daquilo que nos torna um sucesso único aos olhos dos nossos 
clientes, fornecedores e funcionários. 

A Eaton está comprometida em garantir que você tenha as informações, 
orientação e ferramentas necessárias para compreender e preservar os padrões 
éticos da Eaton no ambiente de trabalho, mesmo quando as circunstâncias ou 
práticas locais possam ameaçar essa decisão. Este Guia de Ética é uma parte 
importante desse compromisso. Com vários exemplos concretos e orientação 
prática e clara, define e fornece suporte aos nossos padrões de comportamento 
ético nas interações diárias com os funcionários e parceiros externos.

Na Eaton, consideramos como atingir nossos resultados uma medida importante 
de sucesso. Fazer Negócios da Maneira Certa é a essência da marca Eaton e um 
pilar central da forma como construímos nossa reputação no mercado. Ao 
compreender as informações neste Guia e aplicá-las sempre que necessário, 
você faz uma escolha deliberada de proteger o nosso patrimônio de integridade 
existente há muito tempo enquanto faz uma contribuição real para o nosso 
sucesso futuro.

Craig Arnold 
Presidente e Diretor Executivo
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Entendemos que nossa capacidade de atingir nossos 
objetivos de desempenho depende da capacidade 
de cada um de nós adotar nossos valores principais:

Valores Eaton

Foco no Cliente — Tornamos nossos clientes o foco de tudo que fazemos.

Pessoas — Reconhecemos que nosso pessoal é o nosso recurso mais valioso.

Confiança — Temos confiança na capacidade dos outros de fazer negócios da 
maneira certa.

Respeito — Tratamos uns aos outros com respeito e consideração.

Dignidade — Honramos o orgulho e a auto-estima dos outros.

Integridade — Somos honestos e éticos.

6



Saúde e Segurança
Comprometemo-nos com o bem-
estar de todos os funcionários.

Excelência
Aspiramos a ser os melhores.

Responsabilidade
Mantemos os nossos compromissos.

Inclusão
Valorizamos as diferenças individuais.

Comunicação
Comunicamo-nos abertamente e 
honestamente.

Acreditamos que conseguimos “Excelência Através 
das Pessoas” criando e mantendo um local de 
trabalho de alto desempenho. Nós conduzimos o 
alto desempenho através da Filosofia Eaton que 
operacionaliza os nossos valores principais nas nossas 
responsabilidades com o outro, com a empresa, com 
nossos clientes e com outros acionistas.

Compensação
Oferecemos salários e benefícios 
competitivos.

Aprendizagem
Aprendemos, crescemos e mudamos 
continuamente.

Inovação
Valorizamos novas ideias.

Envolvimento
Estamos envolvidos com o nosso 
trabalho e temos um compromisso 
com o futuro da Eaton.

Meio ambiente e 
Comunidades
Empenhamo-nos em melhorar o meio 
ambiente e nossas comunidades.
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A Corporação Eaton exige que, ao executarem seus 
deveres, todos os diretores, altos funcionários e 
funcionários da Eaton, de suas subsidiárias e afiliadas 
("Eaton") respeitem os princípios fundamentais de 
comportamento ético aqui expostos.

Ética
Código de
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 1.  Obedecer às leis — Respeitamos e obedecemos às leis, regras e 
regulamentos aplicáveis aos nossos negócios no mundo todo.

 2.  Integridade ao registrar e divulgar nossos resultados 
financeiros — Mantemos devidamente precisos e completos os 
registros financeiros e outros registros comerciais, e divulgamos na íntegra 
os resultados financeiros e outras informações relevantes de forma 
imparcial, precisa, compreensível e oportuna. . Desenvolvemos um sistema 
de controles internos designados a preservar a integridade dos nossos 
registros e informações.

 3.  Respeitar os direitos humanos — Respeitamos os direitos 
humanos e exigimos que nossos fornecedores façam o mesmo.

 4.  Fornecer qualidade — Estamos comprometidos a fornecer produtos e 
serviços de qualidade.

 5.  Competir eticamente — Ganhamos vantagem competitiva por meio 
de um desempenho superior. Não nos dedicamos a práticas comerciais 
ilegais ou antiéticas.

 6.  Respeitar a diversidade e as práticas justas de emprego 
— Estamos comprometidos a respeitar uma mão-de-obra culturalmente 
diversificada por meio de práticas que ofereçam igualdade de acesso e 
tratamento justo a todos os funcionários com base em mérito. Não 
toleramos assédio nem discriminação no local de trabalho.

 7.  Evitar conflitos de interesses — Evitamos relacionamentos ou 
comportamentos que possam comprometer o julgamento ou criar conflitos 
reais ou aparentes entre nossos interesses pessoais e nossa lealdade à 
Eaton. Não utilizamos nossa posição na Eaton para obter benefícios 
impróprios para nós mesmos ou para outros. Não nos envolvemos em 
atividades ou iniciamos relacionamentos que competem com a Eaton.

 8.  Proteger ativos e informações — Usamos bens, informações e 
oportunidades da Eaton para fins comerciais e não para fins não autorizados. 
Mantemos o devido sigilo de informações e dados de funcionários 
confiados a nós pela Eaton e por outros.

 9.  Agir com integridade — Não oferecemos nem aceitamos subornos, 
devoluções de pagamentos, presentes ou entretenimento inapropriados. 
Envolvemo-nos em práticas de negócios que são consistentes com nossa 
ética e valores.

10.  Vender para órgãos governamentais — Respeitamos as leis, 
normas e regulamentos especiais que se referem a contratos 
governamentais e ao relacionamento com funcionários do governo.

11.  Contribuições políticas — A Eaton não faz contribuições a candidatos 
ou partidos políticos, mesmo que sejam legais.

12.  Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança 
Patrimonial e Saúde — Estamos comprometidos em ser líder global 
na proteção da saúde e da segurança de nossos funcionários e na proteção 
do meio ambiente.
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Informar — Sujeita às leis locais, qualquer pessoa pode informar ao Escritório 
de Ética e Conformidade, identificando-se ou anonimamente, qualquer 
preocupação ética ou violação legal, real ou potencial, incluindo questões 
contábeis, financeiras, de impostos ou antissuborno. O sigilo será mantido na 
medida do possível para permitir uma investigação apropriada.

Essas informações podem ser enviadas por correio, e-mail ou telefone, como 
indicado abaixo:

• Correio comum — Envie uma carta para:

 Vice-Presidente de Ética e Conformidade
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Envie um e-mail para Ethics@eaton.com ou use os formulários 
eletrônicos localizados no website de Ética Global acessível através do JOE 
(intranet da Eaton) ou através do website externo da Eaton.

• Telefone — Entre em contato com a Help Line de Integridade Financeira e 
Ética discando 800.433.2774 dos EUA e Canadá. De outros países, disque o 
número listado no seu pôster de Ética local ou no website de Ética Global no 
JOE. A Help Line é gratuita e possui um representante multilíngue disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Suporte multilíngue — Se você preferir, é possível usar seu idioma nativo 
para escrever sua preocupação para um dos endereços acima, e nós 
traduziremos sua carta ou e-mail.

A Eaton não permitirá retaliação contra nenhum funcionário que informar uma 
preocupação ética, legal ou financeira, nem usará medida disciplinar contra o 
funcionário que der informações com boa fé. 
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Responsabilidade pessoal 
Todo diretor, alto funcionário e funcionário tem a responsabilidade pessoal de ler, 
conhecer e respeitar os princípios contidos neste Código de Ética. Sujeito às leis 
locais, o respeito a estes princípios é uma condição para o emprego; o 
desrespeito a eles resultará em medida disciplinar que inclui término de contrato.

A Diretoria determinará, ou designará pessoal administrativo apropriado para 
determinar as medidas a serem tomadas no caso de violações ao Código de 
Ética. Essas medidas serão destinadas a dissuadir de maneira justa o mau 
procedimento e a promover a responsabilidade pelo respeito ao Código de Ética.

Sujeitos às leis locais, todo diretor, alto funcionário e funcionário tem o dever de 
levar à atenção da Eaton qualquer atividade que, em seu julgamento, viole estes 
princípios. As informações podem ser encaminhadas para o supervisor ou a 
outro membro da gerência, ou para o Escritório de Ética e Conformidade como 
verificado acima. Violações em potencial podem ser informadas ao Comitê de 
Auditoria ou Governança da Diretoria ou diretamente à atenção da Diretoria por 
correio, aos cuidados da Vice Presidência de Ética e Conformidade, que 
encaminhará as informações.
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Introdução

A finalidade deste Guia de Ética é ajudar todos os 
funcionários da Eaton no mundo a conhecer e 
respeitar o Código de Ética ao executar o seu 
trabalho diário. Não se destina a cobrir todas as 
questões éticas, mas a lhe dar uma orientação geral 
para tomar decisões comerciais éticas e a encaminhá-
lo para fontes que podem lhe prestar mais 
assistência. Para obter o texto completo das diretrizes 
da empresa citadas neste Guia, fale com seu 
supervisor ou veja no JOE.



Quem deve respeitar o Código de Ética?
Funcionários da Eaton no mundo inteiro
Todo alto funcionário, diretor e funcionário (mencionados coletivamente neste 
Guia como "funcionários") têm a responsabilidade pessoal de ler, conhecer e 
respeitar os princípios contidos no Código de Ética.

Subsidiárias, afiliadas  
e outras entidades
As subsidiárias, afiliadas e outras 
entidades em que a Eaton possua 
participação devem respeitar o Código 
de Ética. Por exemplo, exigimos de 
toda joint-venture em que a Eaton 
tem uma participação superior a 50% 
que respeite nosso Código de Ética. 
Entidades em que a Eaton possua 
uma participação de 10% ou mais, 
mas não tenha controle, serão 
solicitadas a seguir o Código de Ética 
ou um código de conduta similar.

Terceiros 
Nos casos relevantes, o Código de 
Ética da Eaton será aplicado 
igualmente a indivíduos ou partes que 
prestem assistência ou serviços à 
Eaton ou em nome da Eaton. Isto 
inclui todos os trabalhadores casuais, 
como empreiteiros independentes, 
consultores comerciais, prestadores 
de serviços e trabalhadores de 
agências.

Exigimos que nossos fornecedores 
respeitem o Código de Conduta para 
Fornecedores. 

Não permitimos que terceiros façam 
em nosso nome alguma coisa que 
estejamos proibidos de fazer.

 Pergunta

P. O que acontece se algumas 
das minhas crenças pessoais 
forem conflitantes com os 
princípios éticos da Eaton?

R. Não é intenção da Eaton tentar 
mudar suas crenças pessoais. No 
entanto, esperamos que você 
use os princípios éticos da Eaton 
para orientar seu comportamento 
ao fazer negócios em nome da 
empresa. Caso tenha dúvidas 
sobre se você pode atender a 
essas expectativas, fale com seu 
supervisor ou entre em contato 
com o Escritório de Ética e 
Conformidade.
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1Obedecer às leis

Respeitamos e obedecemos às leis, regras e 
regulamentos que se aplicam aos nossos 
negócios no mundo todo.



Respeito

Sua responsabilidade pessoal
Na qualidade de funcionário da Eaton, você deve respeitar todas as leis e 
regulamentos governamentais aplicáveis em todo lugar onde fazemos negócios. 
O que você considerar como pressões do seu supervisor ou exigências das 
condições comerciais não o isentará de respeitar a lei. Você tem a 
responsabilidade de fazer quaisquer perguntas ou levantar quaisquer dúvidas 
com seu supervisor ou com o Escritório de Ética e Conformidade sobre decisões 
que se pretendam tomar.

Controle internacional de importações e exportações
A Eaton respeita as leis, regulamentos e restrições dos Estados Unidos e outros 
países, relativos à importação e exportação de produtos, serviços, informações 
ou tecnologia. O desrespeito a esses regulamentos pode constituir crime, e as 
penalidades podem incluir multas para a Eaton e multas e prisão para todo 
funcionário responsável. É responsabilidade sua conhecer as leis que se referem 
a você e à sua atividade profissional diária, que podem incluir leis de um país 
diferente do seu próprio local.

Leis e práticas locais
Como uma corporação norte-americana, a Eaton está sujeita às leis norte-
americanas. Também está sujeita às leis de outros países onde fazemos negócio. 
As leis locais de um país podem afetar a forma como fazemos negócio em outro 
país. Como você conduz os negócios da Eaton, é importante compreender não 
só as leis locais que se aplicam a você em seu país de domicílio, mas também 
como você pode ser afetado pelas leis de outros países. Se você se deparar com 
um conflito entre essas leis ou se constatar que os costumes locais e as práticas 
sociais e comerciais são diferentes dessas leis, peça auxílio.
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Exemplos

Errado 
Um funcionário descobre que um 
cliente está violando a 
porcentagem do conteúdo local 
de peças da Eaton para cumprir 
com os requisitos 
governamentais. O funcionário 
não toma nenhuma atitude 
porque não quer perder o negócio 
do cliente.

Uma funcionária do setor de 
expedição verifica que um 
produto da Eaton destinado a um 
país estrangeiro incorpora 
tecnologia que está restringida 
sob leis locais de controle de 
exportação. Ela não encontra 
indicação de que a licença de 
exportação necessária para essa 
tecnologia foi obtida. Ela não 
questiona a remessa, permitindo 
o seu prosseguimento.

Certo
Um gerente descobre que uma 
remessa será enviada de um país 
de destino autorizado para um 
país com sanções, contrário às 
leis norte-americanas de controle 
de exportação, e suspende a 
remessa.

Falhas no equipamento ameaçam 
atrasar a remessa de produtos 
para um cliente importante. Uma 
solução é mover a produção para 
outra instalação da Eaton, mas é 
necessário obter a aprovação 
prévia do cliente, assim como dos 
escritórios locais fiscais e de 
impostos. Mesmo se a entrega 
for atrasada uma semana, o 
gerente da instalação deve se 
certificar de que a equipe obtém 
as aprovações necessárias, antes 
de mover a produção.

 Perguntas

P. Suspeito que um distribuidor está enviando peças da Eaton para um 
país que acredito ter sanções ou embargos sob as leis de exportação. O 
que eu devo fazer?

R. A remessa de produtos para países com sanções ou embargos, mesmo 
através de um distribuidor, pode ser ilegal sob as leis de exportação de 
muitos países onde a Eaton faz negócios. As regras que governam essas 
remessas são muito complexas e determinar se a remessa é legal requer 
uma análise cuidadosa dos fatos. Se você questiona se os produtos da 
Eaton estão sendo enviados para um país com sanções e embargos, ou 
antes de entrar em qualquer transação que possa envolver um país com 
sanções ou embargos, entre em contato com o Departamento Jurídico 
imediatamente para obter auxílio.

P. Algumas vezes, nossas diretrizes e normas são mais rigorosas do que 
as leis locais do meu país. Por que devemos ir além do que é exigido 
pelas leis locais?

R. A Eaton está comprometida em fazer negócios da maneira certa, o que 
significa que nós fazemos a coisa certa mesmo se formos mais rigorosos do 
que as leis locais ou se as práticas comerciais ou costumes permitem uma 
abordagem diferente.
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2 Integridade ao 
registrar e divulgar 
nossos resultados 
financeiros

Mantemos devidamente precisos e completos os 
registros financeiros e outros registros comerciais, e 
divulgamos na íntegra resultados financeiros e outras 
informações relevantes de forma imparcial, precisa 
compreensível e, oportuna. Desenvolvemos um 
sistema de controles internos designados a preservar 
a integridade dos nossos registros e informações.
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Precisão

Os funcionários devem:

19

• Certificar-se de que livros financeiros, registros e contas pelos quais sejam 
responsáveis reflitam as transações com exatidão e estejam em conformidade 
com os princípios de contabilidade exigidos e com o sistema de controles 
internos da Eaton.

• Jamais falsificar qualquer documento ou adulterar a verdadeira natureza de 
qualquer transação. 

• Seguir as diretrizes da Eaton para a manutenção de registros.



 Perguntas

P. Quais são os exemplos de registros comerciais?
R. Os registros comerciais podem ser documentos eletrônicos ou em papel, 

incluindo:
• Registros de horas de trabalho;
• Registros de testes;
• Relatórios de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança 

Patrimonial e Saúde;
• Dados de custos e receitas;
• Relatórios financeiros;
• Relatórios de gastos;
• Informações de produto;
• Relatórios de qualidade; e
• Registros de qualificações acadêmicas e histórico de trabalho.

P. Quais as possíveis consequências resultantes de relatórios desonestos 
sobre as informações da empresa?

R. O envio de informações falsas sobre relatórios de qualidade, teste, 
inventário, financeiro ou outros desta natureza podem resultar em medida 
disciplinar, levando ao término de contrato. Esse comportamento também 
pode prejudicar nossa reputação e ocasionar em responsabilidade civil ou 
criminal para o funcionário e para a empresa.

P. Um dos meus colegas informou falsamente alguns resultados 
principais de testes, que poderiam resultar em uma falha grave no 
produto. Como posso abordar esse problema sem colocar em risco 
meu relacionamento com o colega?

R. Dependendo das circunstâncias, seu gerente ou Recursos Humanos deve 
ser capaz de investigar o que aconteceu sem revelar o seu envolvimento. Se 
você não se sentir confortável em abordar esse problema com seus 
gerentes locais, é possível informar suas preocupações para o Escritório de 
Ética e Conformidade.

P. Meu novo colega não tem a experiência que ele informou na sua 
candidatura. Quando lhe perguntei sobre isso, ele disse que exagerou no 
seu histórico de trabalho para conseguir o emprego. Ele disse que isso 
não é importante, desde que mostre suas capacidades. Isso é certo?

R. Não. Os funcionários que exagerarem no seu histórico de trabalho ou 
adulterarem sua educação podem estar sujeitos a medidas disciplinares, 
incluindo término de contrato. Os funcionários que falsificarem seu histórico de 
trabalho podem estar dispostos a falsificar também outros documentos. Além 
disso, não é justo com os outros que se candidataram à vaga de trabalho.

P. Um dos meus colegas pediu para que eu aprovasse uma fatura para 
serviços que não foram prestados. O que eu faço?

R. Se você aprovar essa fatura sabendo que nós não recebemos esse serviço, 
você fez um relatório falso. Se o pagamento é feito como resultado da sua 
aprovação, isso pode ser considerado roubo. Fale com seu colega sobre 
suas preocupações. Se você não se sentir confortável em fazer isso, entre 
em contato com seu gerente, líder financeiro local ou com o Escritório de 
Ética e Conformidade para obter auxílio sobre como proceder.
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Exemplos

Errado 
Para atingir os objetivos de 
vendas, um gerente da planta 
pede para um controlador 
registrar uma grande venda no 
último dia do trimestre, mesmo 
que o pedido não seja enviado até 
dois dias depois.

Uma representante de vendas 
apresenta recibos falsos no seu 
relatório de gastos para refeições 
que não foram feitas.

Um funcionário fica sabendo que 
um cliente está ameaçando 
processar a empresa por causa 
de um defeito de produto e apaga 
todas as suas mensagens 
questionando os resultados dos 
testes do produto.

Um gerente de vendas paga para 
a família de um cliente ir para a 
Disney World e registra os custos 
da viagem como despesas de 
desenvolvimento de produto.

Certo
Um gerente pede ao seu funcio-
nário que altere os detalhes de 
um relatório de acidente. O fun-
cionário não se sente confortável 
em fazer as alterações e pede 
auxílio para outro gerente.  

Um novo funcionário descobre 
que seus colegas informam 
regularmente, de maneira 
incorreta,  as horas trabalhadas 
nos seus cartões de ponto e está 
preocupado que essa prática seja 
conhecida e aceita amplamente 
na empresa. Ele não se sente 
confortável em abordar seus 
gerentes locais e, dessa forma, 
entra em contato com o Escritório 
de Ética e Conformidade para 
discutir sobre essa prática. 

Quando uma funcionária aponta 
um erro significante em um 
relatório de inventário, seu 
gerente admite o engano, 
agradece por ela ter verificado o 
erro e envia o relatório correto.

Uma funcionária fica sabendo 
que um cliente está confiando 
nas especificações de um 
manual de produto desatualizado 
para fazer uma compra. Ela 
notifica imediatamente o cliente 
sobre o erro. 21



Respeitar os  
direitos humanos

Respeitamos os direitos humanos e exigimos que 
nossos fornecedores façam o mesmo.

3
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Na qualidade de cidadão do mundo e membro responsável da sociedade, a 
Eaton respeita a dignidade dos indivíduos, as necessidades de nossas 
comunidades e a vulnerabilidade do meio ambiente. A Eaton acredita há muito 
tempo em responsabilidade social corporativa - um valor que constitui parte 
integrante da maneira como fazemos negócios.

Direitos humanos
Reconhecemos que várias organizações e comissões independentes 
propuseram instrumentos internacionais essenciais de direitos humanos, tais 
como o Pacto Global das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Normalmente, esses 
instrumentos seguem os princípios de que os negócios devem respeitar e apoiar 
os direitos humanos identificados e não devem participar de nenhum abuso 
desses direitos. Na Eaton, esses princípios importantes estão integrados aos 
nossos valores principais e governam a forma como nos conduzimos todos os 
dias, assim como o que solicitamos dos nossos fornecedores. Também somos 
membro e participamos com orgulho da Iniciativa Global para Apresentação de 
Relatórios que é uma das estruturas de relatórios mais amplamente usadas do 
mundo para atuação em direitos humanos, trabalho, ambiente, anticorrupção e 
cidadania corporativa.

Mão-de-obra infantil
Não empregamos mão-de-obra infantil. Definimos criança como a pessoa com 
menos de dezesseis anos de idade. Se a lei local for mais restritiva do que a 
nossa política, nós a respeitaremos. No entanto, não empregaremos pessoas 
com menos de dezesseis anos, mesmo que a lei local o permita.

Trabalho forçado
Proibimos o uso de todo tipo de trabalho forçado, escravidão ou servidão.

Compensações
Oferecemos salários e benefícios que atendem ou excedem os requisitos legais 
e são competitivos com as práticas de compensação nos países onde fazemos 
negócios.

Inclusão
Comprometemo-nos com práticas que resultem na inclusão de todos os 
funcionários e que promovam igualdade de emprego para indivíduos qualificados. 
Nós nos esforçamos por manter um ambiente em que, independente de origem 
cultural, sexo, raça, cor, religião, etnicidade, idade, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade sexual, deficiência física, nível ou posição, cada um possa 
atingir plenamente seu potencial e fazer a diferença todos os dias.
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Ambiente de trabalho
Usamos a Filosofia da Eaton para expressar nossa crença em excelência através 
das pessoas, com base na crença fundamental de que todos os funcionários 
desejam contribuir com seu melhor e fazer o que é certo. Baseamos nossas 
diretrizes, práticas e decisões nestas declarações fundamentais da filosofia:

• Comprometemo-nos com o bem-estar de todos os funcionários.
• Empenhamo-nos para sermos os melhores no desempenho dos nossos 

trabalhos.
• Valorizamos as diferenças individuais.
• Comunicamo-nos aberta e honestamente.
• Oferecemos salários e benefícios competitivos.
• Aprendemos, crescemos e mudamos continuamente.
• Valorizamos novas ideias.
• Estamos envolvidos no nosso trabalho e temos um compromisso com o 

futuro da Eaton.
• Empenhamo-nos para melhorar o meio ambiente e nossas 

comunidades.

Acreditamos que todos os funcionários devem tratar uns aos outros e a todos 
com quem lidam no seu trabalho com dignidade e respeito.

Estamos comprometidos a manter um ambiente de trabalho livre da influência 
de substâncias controladas desautorizadas, drogas ilegais, tabaco e álcool. 

Fornecemos aos funcionários um ambiente de trabalho baseado em confiança, 
onde eles têm a liberdade de fazer perguntas, dar feedback, manifestar 
preocupações e participar ativamente da tomada de decisões. 

Nos locais em que os funcionários são representados por sindicatos e/ou 
conselhos de trabalhos, a Eaton segue as leis locais ao lidar com seus 
representantes.

Fornecedores
Exigimos de nossos fornecedores que respeitem o Código de Conduta da Eaton 
para Fornecedores.

Cidadania
Prestamos apoio às comunidades onde vivemos e trabalhamos. Na qualidade de 
bons cidadãos corporativos, buscamos melhorar a qualidade de vida apoiando 
educação, serviços humanos e de saúde, desenvolvimento comunitário e outras 
iniciativas relevantes para as localidades onde fazemos negócios, e apoiando a 
participação voluntária de nossos funcionários nessas iniciativas.
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 Perguntas

P. Algumas vezes, nossos clientes e fornecedores perguntam se a Eaton 
apoia o Pacto Global das Nações Unidas e outros instrumentos de 
direitos humanos. O que devo responder?

R. Apresente a eles uma cópia do nosso Guia de Ética ou mostre o nosso 
website externo para obter uma cópia eletrônica do guia. Se for pedido que 
você responda a uma pesquisa sobre essas questões, peça orientação ao 
Departamento Jurídico.

P. Fico desconfortável quando meu supervisor de setor conta piadas 
racistas sobre etnia e nacionalidade. O que eu devo fazer?

R. De preferência, é melhor falar para o seu supervisor que essas piadas 
deixam você desconfortável e pedi-lo para parar. Caso não se sinta à 
vontade em fazer isso, reporte sua preocupação ao depto de Recursos 
Humanos.

P. Como a Eaton se beneficia da diversidade?
R. Nosso sucesso depende da nossa capacidade de atrair as melhores 

pessoas de grupos de talento intercultural e global. Ao valorizar as 
diferenças individuais, beneficiamo-nos de perspectivas únicas que levam a 
ideias inovadoras e a melhores decisões.

P. Nosso parceiro de joint-venture estatal não aprovará mulheres que 
recomendamos para funções operacionais chaves. Futuramente, 
devemos parar de recomendar mulheres para essas funções?

R. Não. Excluir mulheres das nossas recomendações dará a impressão de que 
concordamos com discriminação. Ao continuar sugerindo os melhores 
candidatos com base no seu mérito, reforçamos nosso compromisso de 
contratar as melhores pessoas, sem considerar seu sexo.
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P. Minha nova gerente é bastante intimidadora, e algumas vezes me 
humilha na frente dos meus colegas. Esse deve ser o jeito dela, mas 
está afetando meu estado emocional. Existe algo que eu possa fazer?

R. Se você sente que não está sendo tratado de maneira profissional, fale com 
a sua gerente sobre como o comportamento dela afeta seu emocional. 
Caso não se sinta à vontade em fazer isso, reporte sua preocupação com 
outro gerente ou com o depto. de Recursos Humanos.

P. Tenho motivos para acreditar que um dos nossos fornecedores 
principais está maltratando seus funcionários, sujeitando-os a 
condições perigosas de trabalho. Devo ficar preocupado? 

R. Nossa reputação de fazer negócios da maneira certa pode ser prejudicada 
pelos atos dos nossos parceiros de negócio.  Manifeste suas preocupações 
com o seu gerente para que a Eaton possa determinar o curso de ação 
correto.
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Exemplos

Errado 
Os funcionários ridicularizam um 
colega por causa da sua 
orientação sexual.

Uma funcionária recebe um 
salário menor do que um colega 
homem exclusivamente por causa 
do seu sexo.

Certo
Uma mulher candidata-se para o 
cargo de técnica de máquina de 
ferramentaria que sempre foi 
preenchido por um homem. A 
mulher é considerada para o 
trabalho exclusivamente pelas 
suas qualificações.  

Foi descoberto que um 
fornecedor está usando mão-de-
obra infantil para produzir peças 
para a Eaton. A Eaton muda para 
outro fornecedor, mesmo com o 
aumento dos custos.



Fornecer qualidade

Comprometemo-nos a fornecer produtos e serviços 
de qualidade.

4
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Excelência

A qualidade é a base de nosso compromisso com nossos clientes e é essencial 
para a nossa capacidade de competir. Nosso compromisso com qualidade 
significa que:

• Fazemos da qualidade uma alta prioridade em nosso trabalho diário e 
concentramo-nos no melhoramento contínuo.

• Projetamos, criamos e fabricamos nossos produtos para atender ou 
superar nossos compromissos com nossos clientes.

• Prestamos nossos serviços com foco na inovação e nas necessidades 
dos clientes.

• Garantimos que todas as inspeções e testes exigidos sejam realizados, 
e que os registros relacionados sejam completos, precisos e autênticos.

• Projetamos nossos produtos de modo a corresponder a todos os 
padrões e regulamentos governamentais e realizamos testes 
regularmente para garantir conformidade contínua.

• Comprometemo-nos com o nosso objetivo maior de zero defeito e zero 
erro.

• Somos individualmente responsáveis por respeitar as diretrizes, práticas 
e procedimentos de qualidade aplicáveis ao nosso trabalho.

 Perguntas
P. Um fornecedor está fazendo um recall das peças de uma remessa 

anterior porque não atendem às especificações. Os produtos contendo 
essas peças já foram enviados, mas meu supervisor diz que não 
precisamos notificar nossos clientes porque é um problema do 
fornecedor. Na minha opinião, isso não está certo, mas não tenho 
certeza se devo dizer algo. O que eu faço?

R. Se você tem uma preocupação sobre a segurança de um produto ou uma 
questão de qualidade, não mantenha isso para você. Embora cada um de 
nós seja responsável pelas nossas próprias ações, nosso compromisso 
compartilhado com a integridade significa que devemos nos manifestar 
quando temos uma preocupação ou achamos que algo que nos foi pedido 
está errado.

P. Como posso ser responsável pela qualidade quando existe tanta 
pressão para fazer tudo que for preciso para entregar o produto no 
prazo certo?

R. Nossa reputação de qualidade é muito importante. Ainda que tenhamos que 
fazer o possível para cumprir os prazos, isso nunca significa que esperamos 
que você se arrisque ou crie atalhos para a qualidade. Se você sente esse 
tipo de pressão, fale com seu supervisor ou com o Gerente de Qualidade do 
seu local de trabalho. Caso não se sinta à vontade em fazer isso, entre em 
contato com o Escritório de Ética e Conformidade.
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Exemplos

Errado 
Um gerente de produtos que 
trabalha em um projeto de 
compras observa que um 
fornecedor proposto não tem a 
avaliação necessária do sistema 
de qualidade concluída com a 
pontuação aceitável. Diante de 
um prazo, ele ignora a omissão e 
adiciona o fornecedor na lista de 
fornecedores aprovados.  

Um funcionário da produção 
observa que um dispositivo à 
prova de erros solicitado pelo 
cliente não está funcionando. Ele 
entra em contato com o seu 
supervisor e é dito a ele que o 
dispositivo não é realmente 
essencial. Relutantemente, o 
funcionário volta para o trabalho e 
a produção continua.

Certo
É pedido a um funcionário para 
ignorar etapas do processo de 
compras global para adicionar 
rapidamente um novo fornecedor. 
Antes de agir, e sem medo de 
retaliação, o funcionário pergunta 
aos gerentes locais de Qualidade 
e da Cadeia de Suprimentos se 
isso é permitido.

Um supervisor observa que ele 
está com pouco estoque de um 
determinado parafuso. Um 
parafuso um pouco mais curto 
com o mesmo tamanho de rosca 
é usado em uma linha de 
produção próxima. Sabendo da 
importância do produto para o 
cliente, o supervisor pede para os 
responsáveis de engenharia de 
produto e qualidade desta linha 
avaliarem o uso do parafuso mais 
curto, decidirem sobre os testes 
de validação relevantes e 
preencherem os registros de 
alteração de fabricação antes de 
usar o parafuso alternativo na 
produção.

30



3131



Competir eticamente

Ganhamos vantagem competitiva por meio de 
desempenho superior. Não nos dedicamos a práticas 
comerciais ilegais ou antiéticas.

5
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Os funcionários que trabalham em marketing, vendas, compras ou aquisições 
precisam estar especialmente cientes das leis e regulamentos antitruste e 
outras leis de comércio. Isto também se aplica a quem participa de associações 
comerciais ou de grupos envolvidos em estratégias de comparação 
(benchmarking) ou de determinação de padrões da indústria.

Tratamento ético de concorrentes
Os funcionários devem evitar:

• Discutir com um concorrente: preços, custos, produção, capacidade, 
produtos e serviços, práticas de licitação, territórios de vendas, canais 
de distribuição, fornecedores, clientes e outros assuntos comerciais que 
não sejam públicos;

• Usar táticas que eliminem a concorrência em mercados onde a empresa 
seja líder, incluindo vender abaixo do custo marginal e outras práticas 
predatórias cujo efeito seja eliminar a concorrência;

• Usar, ou pedir a terceiros que usem meios impróprios para obter 
segredos comerciais de um concorrente, incluindo roubo, apropriação, 
reprodução ou valer-se de logro para obtê-los;

• Usar conscientemente os segredos comerciais de um concorrente; e
• Venda negativa, desacreditando concorrentes e espalhando boatos 

infundados.

Sem consulta ao Departamento Jurídico da Eaton e a devida autorização de um 
nível apropriado dentro da organização, os funcionários não devem:

• Negociar com concorrentes acerca de possíveis fusões, aquisições, 
formação de joint-ventures ou aquisições conjuntas, nem acordos de 
desenvolvimento e marketing;

• Fazer benchmarking envolvendo concorrentes;
• Participar com concorrentes de atividades de determinação de padrões 

da indústria ou de atividade de associação comercial; ou
• Trocar informações com concorrentes.

Tratamento ético de clientes
A menos que tenham aprovação prévia do Departamento Jurídico da Eaton, os 
funcionários não devem:

• Pedir a um cliente que venda ou arrende um produto ou serviço da Eaton 
a determinado preço ou a preço superior;

• Vincular a venda ou arrendamento de um produto ou serviço da Eaton à 
compra ou arrendamento de outro produto ou serviço também da Eaton;

• Fazer acordo de exclusividade com um cliente;
• Limitar o território em que clientes podem revender ou arrendar 

produtos ou serviços da Eaton;
• Limitar os clientes a quem um produto ou serviço pode ser revendido ou 

arrendado; ou
• Discriminar clientes que estejam competindo quanto aos preços ou 

descontos oferecidos por artigos semelhantes.
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 Perguntas

P. Posso me candidatar a um cargo com um concorrente para aprender 
sobre seus novos produtos?

R. Não, a obtenção de informações secretas de produtos através da distorção 
das suas intenções é algo errado e potencialmente ilegal. A coleta de 
informações disponíveis publicamente sobre os produtos do concorrente é 
adequada quando feita de forma legal e profissional. Se você tiver dúvidas 
sobre como obter esse tipo de inteligência de negócios, entre em contato 
com o Departamento Jurídico para obter conselhos.

P. Um funcionário de um novo cliente potencial ofereceu fazer um grande 
pedido à Eaton se eu concordasse em fornecer um gerador para a sua 
casa. Eu não quero perder esse negócio, ou o pedido. O que eu faço?

R. Não dê o gerador a ele. Isso poderia ser uma forma de suborno, é ilegal na 
maioria dos países e é contra a Política de Anticorrupção da Eaton. Lembre 
ao funcionário dos benefícios de fazer negócios com a Eaton e considere se 
existem outras pessoas na equipe do cliente que podem decidir que a 
nossa oferta é a de melhor valor.

P. Ás vezes, um dos meus colegas faz declarações falsas para os clientes 
sobre os produtos dos concorrentes. Ele alega que os clientes sabem 
que ele está exagerando para fazer uma venda, mas não me sinto 
confortável. O que eu faço?

R. Primeiro, lembre ao seu colega que uma maneira de construir relações 
duradouras é através do respeito e da confiança mútua. Nós obtemos um 
negócio através do desempenho superior e da honestidade nas nossas 
discussões sobre produtos. Se você não se sente confortável em conversar 
com seu colega sobre isso, e então fale com seu gerente ou com o depto. 
de Recursos Humanos.

P. Tenho bons relacionamentos com amigos que trabalham para os 
concorrentes. Existe algo errado em ter discussões ocasionais sobre o 
que está acontecendo no mercado?

R. Evite conversas ou atividades com seus amigos que possam ser vistas como 
inadequadas ou poderiam levar a alegações de atividade anticompetitiva. 
Conversas sobre negócios com concorrentes podem ser vistas como acordos 
entre concorrentes para prejudicar ilegalmente a competição.

P. Meu vizinho acabou de perder o emprego em um dos nossos principais 
concorrentes. Posso perguntá-lo sobre seus produtos agora que não 
trabalha mais para eles?

R. Antes de fazer perguntas, certifique-se de que seu vizinho compreende que 
você não está pedindo informações secretas ou cobertas pelo acordo de 
confidencialidade com o antigo empregador.
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Tratamento ético de fornecedores
A menos que tenham aprovação prévia do Departamento Jurídico da Eaton, os 
funcionários não devem:

• Vincular a compra de um produto ou serviço à venda recíproca de um 
produto ou serviço;

• Fazer acordo de exclusividade com um fornecedor; ou
• Formar qualquer tipo de grupo de compra ou coletiva.



Exemplos

Errado 
Um gerente aprova um acordo 
com dois concorrentes sobre o 
aumento do preço a ser oferecido 
para os clientes.  

Um funcionário novo da Eaton usa 
sua antiga senha para entrar no 
website do antigo empregador 
para ver dados confidenciais.

Certo
Um gerente de marketing 
comparece a uma reunião de 
associação comercial e a 
conversa envereda para formas 
de controlar o preço no mercado. 
Ele diz que a conversa é 
inconveniente e retira-se da sala.

Um novo engenheiro vindo de um 
concorrente faz entrevista com a 
Eaton e descreve seu trabalho em 
um produto novo que poderia ser 
útil. Seu supervisor pede-lhe que 
guarde para si as informações do 
concorrente.
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Respeitar a 
diversidade e  
as práticas de 
emprego justas

Comprometemo-nos a respeitar uma mão-de-obra 
culturalmente diversificada por meio de práticas 
que ofereçam igualdade de acesso e tratamento 
justo a todos os funcionários com base em mérito. 
Não toleramos assédio nem discriminação no local 
de trabalho.

6

36



Usamos os Valores da Eaton para expressar nossa crença em excelência através 
das pessoas.

Cultivamos um ambiente inclusivo que respeita as diferenças individuais e 
valoriza as perspectivas únicas que levam a ideias inovadoras e a melhores 
decisões. 

Acreditamos que todos os funcionários devem tratar uns aos outros e a todos 
com quem lidam no seu trabalho com dignidade e respeito.

Estamos comprometidos com práticas que promovem a igualdade de emprego 
para indivíduos qualificados.

Esforçamo-nos para manter um ambiente onde cada um de nós, independente 
de origem cultural, sexo, raça, cor, religião, etnicidade, idade, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade sexual, deficiência física, nível ou posição, possa 
atingir seu pleno potencial e fazer a diferença diariamente.

Inclusão
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 Perguntas

P. Meu supervisor parece favorecer meus colegas porque fazem parte da 
mesma religião. O que eu faço?

R. O melhor seria dividir sua preocupação com seu supervisor, mas caso não se 
sinta à vontade em fazer isso, fale com seu gerente de Recursos Humanos.

P. Existe um boato de que um dos contadores no nosso departamento 
foi promovido após ter ajudado seu gerente a ocultar um grande erro. 
Isso é justo?

R. Não, mas pode ser somente um boato. Se você tem uma convicção bem 
intencionada de que seu gerente agiu de forma inadequada, entre em 
contato com o gerente de Recursos Humanos ou com outro gerente local 
para falar sobre sua preocupação. Você não será alvo de retaliação.

P. Minha amiga é contratada por outra empresa multinacional para um 
cargo semelhante ao meu, e ela diz que estou sendo mal pago. Como 
sei se isso é verdade?

R. É possível que sua amiga não esteja considerando seu pacote de 
compensação total. Se você tiver perguntas sobre sua compensação, fale 
com seu gerente.

P. Meu gerente exige que nossa equipe atinja os objetivos de qualidade e 
presença mensalmente. Isso não é uma forma de intimidação?

R. Não. Embora seja esperado que seu gerente trate você de forma 
profissional, exigir que você atinja seus objetivos de desempenho de uma 
forma consistente e justa não é uma intimidação.
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Exemplos

Errado 
Uma mulher não é considerada 
para o cargo porque ela está noiva 
e sua religião não permite que ela 
continue trabalhando após o 
casamento. 

Uma planta contratou os serviços 
de zeladoria de uma pequena 
empresa. O gerente da planta 
suspeita que alguns dos seus 
zeladores não têm permissão 
legal para trabalhar no país, mas 
não faz nada sobre isso. 

Existe uma relação difícil entre 
funcionários de dois países 
vizinhos. Um gerente de 
Recursos Humanos evita 
contratar pessoas de um dos 
países porque pode tumultuar o 
local de trabalho. As leis locais 
não proíbem que as decisões de 
contratação sejam baseadas na 
nacionalidade.

Um supervisor ouve por acaso 
alguns funcionários usando 
palavras raciais em referência a 
determinados colegas e ignora.

Certo
Uma pessoa com uma deficiência 
física candidata-se a um trabalho 
e é considerado com base nas 
suas qualificações.  

Uma supervisora é promovida 
para gerente de planta por mérito, 
mesmo que vários homens 
tenham expressado sua 
desaprovação sobre trabalhar para 
uma mulher.

Dois funcionários visitam os 
Recursos Humanos para informar 
que viram outro funcionário 
fazendo gestos ameaçadores para 
um colega. O departamento de 
Recursos Humanos avisa ao 
funcionário que fez os gestos que 
atos de violência, ameaças ou 
comportamento ameaçador não 
serão tolerados e o funcionário é 
disciplinado. 

Uma gerente informa aos 
Recursos Humanos que está 
namorando com um colega da 
Eaton. Eles discutem se o 
relacionamento cria um conflito 
de interesse aparente ou real e 
se existe a necessidade de 
reestruturar as funções ou 
transferir os envolvidos para 
outro cargo.
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Evitamos relacionamentos ou comportamentos que 
possam comprometer o julgamento ou criar conflitos 
reais ou aparentes entre nossos interesses pessoais e 
nossa lealdade à Eaton. Não utilizamos nossa posição 
na Eaton para obter benefícios impróprios para nós 
mesmos ou para outros. Não nos envolvemos em 
atividades ou iniciamos relacionamentos que 
competem com a Eaton.

7Evitar conflitos  
de interesses
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Relacionamentos

Ocorre um conflito de interesses quando seu interesse ou comportamento 
particular compromete ou parece comprometer sua capacidade de agir nos 
melhores interesses da Eaton. Mesmo que uma decisão tomada por você seja 
justa, dificilmente as pessoas acreditarão nisso. É muito importante que você 
evite situações em que a sua lealdade possa se dividir. Nem sempre os conflitos 
de interesses são óbvios, e as situações individuais podem variar. Eis alguns 
tipos comuns de conflito.

Emprego externo ou outro trabalho
Embora possa não criar um conflito de interesses, todo trabalho externo que 
você execute para outra empresa ou através do seu próprio negócio deve ficar 
estritamente separado de seu trabalho na Eaton e não deve afetar seu 
desempenho no emprego. Para a maioria dos cargos de supervisão ou 
especializados na Eaton, subentende-se que nossos funcionários dedicarão 
totalmente seu horário de trabalho a questões da Eaton e não podem "fazer 
bicos" para outro empregador. Antes de pensar num segundo emprego, peça a 
aprovação de seu supervisor.

Trabalhar para um fornecedor ou cliente
É conflito de interesses você trabalhar para um fornecedor ou cliente da Eaton 
como funcionário, consultor ou em qualquer outra capacidade.

Competir com a Eaton
Você não pode se dedicar pessoalmente a um negócio ou atividade que compita 
com atividades ou negócios da Eaton, como funcionário, consultor ou em 
qualquer outra capacidade.

Participação em outros negócios
Os funcionários não devem possuir, direta ou indiretamente, um interesse 
financeiro em qualquer cliente, fornecedor ou concorrente da Eaton, pois esse 
interesse causaria ou pareceria causar um conflito de interesses com a Eaton. 
Para estes fins, o interesse financeiro é definido como a posse de mais de 1% 
do valor do capital ou títulos no mercado da entidade comercial. Se você tiver 
alguma dúvida sobre a maneira como um investimento poderá ser interpretado, 
converse com seu supervisor.
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Usar informação interna para negociar ações
Os funcionários com acesso a informações confidenciais não têm permissão 
para usar ou compartilhar essas informações a fim de negociar ações. Usar 
informações que não sejam de conhecimento público para obter benefícios 
financeiros é ilegal, além de antiético, e você e outros podem incorrer em 
penalidades civis e criminais, além de multas e pena de prisão.

Família e amigos
Pode surgir um conflito de interesses se você, seu cônjuge, um parente ou 
amigo íntimo trabalhar para, ou tiver um interesse financeiro em um fornecedor 
ou fornecedor potencial da Eaton, cliente ou cliente potencial da Eaton, ou 
concorrente da Eaton. Também é um conflito de interesses contratar um parente 
ou amigo pessoal íntimo para trabalhar na Eaton em qualquer capacidade. 
Deve-se evitar até mesmo a impressão de um conflito de interesses. Se um 
parente ou amigo seu trabalhar para um fornecedor, fornecedor em potencial, 
cliente, cliente em potencial ou concorrente, informe seu supervisor para que os 
problemas potenciais possam ser discutidos e evitados.

Participação em diretorias
Nenhum funcionário pode participar da diretoria ou 
órgão semelhante de qualquer companhia lucrativa, 
com exceção de subsidiárias da Eaton, sem a 
expressa aprovação do Presidente e Diretor 
Executivo (Chairman e Chief Executive Officer) da 
Eaton. As nomeações para a diretoria de 
subsidiárias da Eaton são efetuadas através dos 
canais competentes. Não necessitam da aprovação 
do Presidente (Chairman) os funcionários que 
participam da diretoria de companhias não-lucrativas 
ou de organizações comunitárias. Os funcionários 
interessados em proteção de responsabilidades 
pelo seu serviço na diretoria de empresas não-
lucrativas ou em organizações comunitárias devem 
entrar em contato com o Vice-Presidente e 
Consultor Jurídico Geral  (Vice-President and 
General Counsel).

Presentes para ou de clientes ou 
fornecedores da Eaton
Os presentes ou entretenimento exorbitantes ou 
inadequados para ou de clientes ou fornecedores da 
Eaton podem criar um conflito de interesses. 
Consulte a Política de Presentes e Entretenimento 
para orientação específica e relatório de obrigações.
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Lembre-se:

Não é preciso 
haver, de fato, um 
conflito de 
interesses para 
que surja um 
problema. 
Deve-se evitar a 
mera aparência 
de um conflito. 
Se você não tiver 
certeza do que 
pode ou não pode 
fazer nesta área, 
procure auxílio.

▲!



 Perguntas

P. Agora que eu tenho um ótimo emprego na Eaton, meus familiares 
esperam que eu os ajude a também serem contratados pela Eaton. 
Eles estão contando comigo, e vou envergonhar minha família se 
disser que não podem se candidatar. O que eu faço?

R. O sucesso da Eaton depende da habilidade em atrair as melhores pessoas. 
Explique para os membros da sua família que eles podem se candidatar 
para os cargos na Eaton, mas que você não pode influenciar a decisão de 
contratação, favorecê-los ou supervisioná-los pessoalmente em nenhuma 
capacidade. Eles terão as mesmas oportunidades que qualquer pessoa a ser 
considerada para um emprego.

P. Casei com uma mulher cuja família tem uma quantidade substancial 
de ações em um dos nossos concorrentes. Isso significa que tenho que 
me demitir da Eaton?

R. Não. Fale sobre a situação com seu supervisor, para que potenciais 
problemas possam ser evitados.

P. Enquanto negociava um novo grande pedido com o presidente de um 
fornecedor, ele diz que se eu ajudá-lo a ganhar o negócio da Eaton, ele 
vai me oferecer um cargo na sua empresa com um carro e um grande 
aumento salarial. Educadamente, recusei a oferta e expliquei que nós 
escolhemos os fornecedores com base no mérito e aceitar a oferta 
seria inapropriado. Devo contar a alguém o que aconteceu?

R. Sim, fale com seu supervisor imediatamente para evitar a impressão de que 
você foi influenciado pela oferta e para que a Eaton possa reconsiderar fazer 
outros negócios com esse fornecedor.
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Exemplos

Errado 
Um gerente aprova a compra de 
comida do restaurante da esposa 
dele sem dizer a ninguém sobre o 
possível conflito de interesses.

Um supervisor contrata o genro 
dele para trabalhar diretamente 
para ele.

Um funcionário abre um negócio 
que compete com a Eaton.

Um funcionário participa de uma 
reunião confidencial, fica sabendo 
que a Eaton planeja comprar uma 
empresa e, então, compra as 
ações dessa empresa.

Certo
A esposa de um gerente de 
Cadeia de Suprimentos é 
contratada por um fornecedor. O 
gerente revela o possível conflito 
de interesses e é tomada a ação 
apropriada.

Um assistente administrativo vê 
um esboço do relatório trimestral 
da Eaton. Ele não diz a ninguém o 
que está no relatório.

Um supervisor desculpa-se de 
decisões de contratação 
envolvendo seu sobrinho e 
garante que se ele for contratado 
não irá trabalhar no seu 
departamento.

Ao ser promovida para líder da 
equipe, uma funcionária revela 
para seu supervisor que ela está 
namorando com um colega, para 
que problemas potenciais sejam 
discutidos e evitados.
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Proteger ativos  
e informações

Usamos bens, informações e oportunidades da Eaton 
para fins comerciais da Eaton, e não para fim não-
autorizado. Mantemos o devido sigilo de informações 
e dados de funcionários confiados a nós pela Eaton e 
por outros.

8
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Exemplos

Errado 
Um operador de máquina leva 
sucata da sua máquina para casa 
para uso pessoal.

Um funcionário empresta o carro 
da empresa que está sob seus 
cuidados para um vizinho.

Os funcionários usam as 
ferramentas de soldagem da 
empresa para ajudar o gerente a 
consertar cortador de grama dele.

Certo
Um funcionário lembra ao novo 
colega sobre as regras de 
segurança no trabalho e mostra a 
ele como guardar as ferramentas 
dele em um local seguro.

Ao ouvir um funcionário 
ameaçando agredir seu colega, 
um supervisor entra em contato 
com o departamento de Recursos 
Humanos e Segurança local.

Um funcionário ouve boatos de 
que alguns funcionários estão 
pegando sucata para revender 
para comerciantes de sucata 
local. Ele fala com seu supervisor 
sobre suas preocupações.

Ativos físicos
Você tem a responsabilidade de ajudar a proteger e preservar a propriedade da 
Eaton, protegendo-a de perda, roubo e mau uso. Entre os ativos da Eaton contam-
se propriedades físicas como instalações, equipamento, ferramentas portáteis, 
materiais de escritório e computadores.

Você protege os ativos físicos da Eaton:
• Usando-os corretamente no trabalho e protegendo-os quando não 

estiverem em uso - por exemplo, guardando ferramentas portáteis em 
local seguro;

• Usando cartões de acesso eletrônico somente quando autorizado;
• Notificando a Segurança local sobre objetos perdidos ou roubados; e
• Notificando a Segurança Corporativa sobre qualquer atividade ou ameaça 

criminosa, conhecida ou suspeita, visando a Eaton, seus funcionários ou ativos.

Confiança
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Computadores e outros sistemas de informação 
A Eaton incentiva o uso de comunicações eletrônicas para compartilhar 
informações, para a comunicação eficaz e para a troca de ideias. A comunicação 
eletrônica inclui: correio eletrônico (pela Internet e interno), telefone, celular, 
voicemail, quadros de avisos eletrônicos, blogs, mensagens instantâneas, 
videoconferências, fax e mensagens em websites de mídia social.

As comunicações eletrônicas na Eaton destinam-se a atividades comerciais. O 
uso pessoal ocasional é permitido, desde que não interfira no desempenho 
profissional do usuário ou de qualquer outra pessoa, que não afete 
indevidamente os sistemas de comunicação eletrônica da Eaton, nem viole de 
qualquer outra maneira a Política de Comunicações Eletrônicas, de Direitos 
Autorais Digitais ou Mídia Social da empresa.

Os funcionários não devem compartilhar seus IDs de usuário nem permitir o 
acesso não autorizado aos computadores, redes, dados ou sistemas da Eaton 
com ninguém que não trabalhe na Eaton.

Eis alguns exemplos de violações à Política de Comunicações Eletrônicas, de 
Direitos Autorais Digitais ou Mídia Social da Eaton:

• Comunicar-se de maneira inconveniente, ofensiva, obscena ou 
ameaçadora;

• Promover artigos ou serviços que não se relacionem aos negócios da Eaton;
• Solicitação de qualquer tipo;
• Criar ou encaminhar e-mails em cadeia;
• Falsificação; Usar comunicações eletrônicas para fins ilegais;
• Comunicar informações confidenciais da empresa, tais como desenhos 

de novos produtos ou listas de preços para partes não autorizadas;  
• Compartilhar ou armazenar informações confidenciais, tais como 

declarações de aquisição e financeiras, em ativos ou websites não 
autorizados;  

• Fazer o download ou armazenar pornografia nos ativos da Eaton;
• Instalar programas de software sem licença ou não autorizados ou mídia 

digital sem licença (arquivos em áudio ou vídeo) em ativos da Eaton;
• Comunicar e compartilhar através de ferramentas de compartilhamento 

ponto a ponto;
• Conectar equipamentos ou dispositivos não autorizados nos sistemas de 

e-mail ou rede da Eaton.

À medida que a mídia social e outras ferramentas de comunicação continuam se 
desenvolvendo, os funcionários são encorajados a consultar periodicamente as 
políticas de Comunicação Eletrônica e Mídia Social da Eaton para obter 
orientação sobre o que é apropriado.
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Exemplos

Errado 
Um funcionário usa um 
computador da Eaton para fazer 
o download de uma versão não 
aprovada do Microsoft’s Office 
sem primeiro consultar o depto. 
de TI.

Um funcionário publica 
informações sobre uma 
aquisição proposta em um 
website de rede social.

Uma funcionária encaminha um 
e-mail contendo os nomes e 
salários dos funcionários para 
sua conta de e-mail externo.

Certo
Após uma funcionária receber 
um e-mail em cadeia de seus 
colegas de trabalho, ela relembra 
a eles sobre a Política de 
Comunicações Eletrônicas.

Um funcionário, que copiou as 
informações financeiras 
confidenciais da Eaton para seu 
computador pessoal para 
trabalhar em casa, fica sabendo 
que isso não é permitido e para 
com a prática.

 Perguntas
P. Posso compartilhar arquivos usando uma rede ponto a ponto no meu 

computador da Eaton?
R. Não, compartilhar arquivos em rede ponto a ponto é altamente arriscado 

porque expõe seu computador à perda potencial de privacidade e de outros 
controles. A perda desses controles expõe seu computador e a rede da 
Eaton a violações de privacidade, interrupção de serviço, roubo e outras 
atividades ilegais que poderiam resultar em responsabilidade para você e 
para a empresa.

P. Usei um pen drive USB para armazenar uma apresentação para o 
cliente durante uma viagem de negócios e, então, perdi o pen. O que 
eu devo fazer?

R. Fale sobre o que aconteceu com o seu supervisor, para que você possa 
determinar se é necessário notificar o cliente sobre a perda de informações.

P. Durante as férias, posso deixar minha esposa usar meu computador da 
Eaton para acessar os e-mails dela?

R. Permitir que outra pessoa acesse seu computador da Eaton, mesmo que 
seja para acessar os e-mails dela, dá acesso a todos os arquivos e e-mails 
no seu computador, e isso não é uma boa ideia. Use o bom senso e 
considere o risco ao tomar essas decisões.

P. Após ter comentado em uma sala de bate-papo externa na Internet 
sobre como meu gerador de emergência da Eaton me ajudou durante 
uma queda recente de energia, um jornal local entrou em contato 
comigo para contar minha história. Isso é permitido?

R. Certifique-se de dizer ao jornal que você é um funcionário da Eaton e que 
está expressando sua opinião pessoal sobre o gerador. É importante lembrar 
que na geração eletrônica atual, colocar informações em quadros de avisos 
na Internet ou fazer comentários em salas de bate-papo que não sejam da 
Eaton é o mesmo que falar para a mídia. Se fizer um comentário, positivo ou 
negativo, sobre a Eaton e seus produtos em mídia social pessoal, você deve 
se identificar como um funcionário da Eaton e esclarecer que são suas 
opiniões pessoais. Consulte a Política de Mídia Social da Eaton ou a função 
de Comunicações Externas para obter orientação.
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Exemplos

Errado 
Só por curiosidade, um 
supervisor examina a mesa do 
subordinado.

Dois gerentes discutem sobre 
um problema médico de um 
funcionário no refeitório.

Certo
Um funcionário observa que foi 
deixada uma cópia de uma 
avaliação de desempenho na 
fotocopiadora e retorna para seu 
proprietário sem lê-la.

Um novo gerente entra em 
contato com o depto. de 
Recursos Humanos para discutir 
a maneira certa de tratar dados 
pessoais.

Privacidade de dados e proteção de informações dos funcionários
A Eaton está comprometida em respeitar a privacidade dos seus funcionários. É 
política da empresa que as informações e dados pessoais que forem 
transmitidos, armazenados ou processados sejam protegidos de divulgação não 
autorizada ou involuntária, usados exclusivamente para fins comerciais legítimos 
e tratados de acordo com as leis. A Eaton tem medidas de segurança e 
procedimentos de controle de acesso colocados para garantir que os dados 
pessoais estejam acessíveis somente para aqueles com responsabilidade direta 
em uma função de trabalho relevante e que têm a necessidade de sabê-los. A 
Eaton reconhece que muitos países nos quais opera têm leis específicas para a 
privacidade de dados, relacionadas ao tratamento de dados pessoais e está 
comprometida em cumprir essas leis.

Privacidade do funcionário
Os funcionários têm o direito básico à privacidade relacionada ao seu espaço 
físico de trabalho, tais como armários, cubículos, mesas, escritórios, arquivos e 
caixas de ferramentas, e às informações pessoais que podem ser armazenadas 
em dispositivos eletrônicos de propriedade da empresa, tais como telefones e 
computadores. No entanto, a Eaton reserva-se o direito de inspecionar os 
pertences pessoais de um funcionário ao entrar  ou quando estiver na 
propriedade da empresa e procurar todos os bens da empresa, em conformidade 
com as políticas internas, normas e leis locais.
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Informação reservada
As informações reservadas devem ser tratadas com cuidado. Dentre elas, inclue 
a propriedade intelectual da Eaton, como:

• Processos e fórmulas;
• Marcas registradas;
• Segredos comerciais e conhecimentos específicos; 
• Material que pode ter direitos autorais;
• Planos comerciais, de marketing e serviços;
• Ideias de engenharia e manufatura;
• Sistemas, incluindo o Sistema de Negócios Eaton;
• Projetos e desenhos;
• Bancos de dados internos;
• Registros de funcionários;
• Informações sobre salários; e
• Relatórios e dados financeiros não publicados.

É proibido, e pode ser ilegal ou controlado por várias leis ou regulamentos de 
privacidade, usar ou divulgar sem autorização informações reservadas da Eaton.

Armazene e proteja informações delicadas, tornando-as disponíveis somente de 
acordo com as necessidades, impedindo acesso, uso ou transferência não 
autorizados.

Trate as informações reservadas de terceiros (como patentes, marcas 
registradas, segredos comerciais e direitos autorais) com o mesmo cuidado, para 
evitar acusações de que a Eaton se apropriou delas, infringiu-as ou as utilizou 
indevidamente.
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Exemplos

Errado 
Enquanto está em um trem 
lotado, um funcionário tem uma 
conversa detalhada no seu celular 
sobre um projeto confidencial de 
um novo produto.

Trabalhando em casa, um 
engenheiro da Eaton faz uma 
melhoria em um produto da Eaton 
e oferece secretamente a ideia 
para um dos clientes da Eaton.

Certo
Um funcionário propõe uma ideia 
para economizar energia em uma 
planta. A ideia é considerada e 
implementada.

Um supervisor relembra à nova 
funcionária para não usar 
informações confidenciais do seu 
antigo empregador ao realizar 
suas tarefas na Eaton.

 Perguntas

P. Recentemente, tivemos um vazamento em uma planta que chamou 
bastante atenção na nossa comunidade. Meu vizinho trabalha em um 
jornal local e perguntou-me se era possível contar minha história sobre 
o que aconteceu. O que devo fazer?

R. Seja educado, mas diga a ele que existe porta-voz designado que entrará 
em contato com ele para fornecer informações. Em seguida, fale com seu 
gerente de planta para que ele ou ela possa discutir com a área de 
Comunicações como responder.
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Agir com integridade9
Não oferecemos nem aceitamos subornos, 
devoluções de pagamentos, presentes ou 
entretenimento inapropriados. Envolvemo-nos em 
práticas de negócios que são consistentes com nossa 
ética e valores.
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Leis de anticorrupção 
A Eaton está comprometida em cumprir as leis de anticorrupção que proíbem 
subornos, devoluções de pagamentos ou outras ações corruptas para obter ou 
reter negócios ou qualquer vantagem inadequada. A maioria dos países 
promulgou essas leis. Em alguns casos, como na Lei Norte-Americana de 
Práticas Corruptas no Exterior e a Lei Inglesa de Suborno, essas leis são 
aplicadas na conduta da Eaton em todo o mundo. Ambas proíbem os subornos 
pagos pelos funcionários da Eaton e por qualquer pessoa ou empresa que age 
em nome da Eaton em qualquer lugar em que a mesma faz negócios. 

As leis de anticorrupção tornam um crime pagar, oferecer ou dar algo de valor 
para oficiais do governo, partido político ou oficial, candidato a cargo 
governamental e, em alguns casos, a uma empresa privada ou pessoa, para os 
fins corruptos de influenciar seus atos ou decisões. As violações dessas leis 
podem sujeitar a Eaton e seus funcionários à responsabilidade criminal ou civil, 
ou ambas, incluindo prisão, multas e penalidades substanciais.

Subornos, devoluções de pagamentos ou 
outros pagamentos corruptos são 
proibidos no mundo inteiro 
Os funcionários da Eaton são proibidos de oferecer, 
direta ou indiretamente, dar, solicitar ou receber 
qualquer forma de suborno, devolução de pagamento 
ou outro pagamento corrupto, ou algo de valor, para 
ou de qualquer pessoa ou organização, incluindo 
agências governamentais, oficiais individuais do 
governo, empresas privadas ou funcionários dessas 
empresas sob qualquer circunstância.

Esta proibição em relação a subornos, devolução de 
pagamentos e outros pagamentos corruptos aplica-se 
no mundo inteiro, sem exceção e sem levar em conta 
a interpretação de costumes, práticas locais ou 
condições competitivas. Aplica-se também 
igualmente a funcionários, vendedores, 
representantes, consultores, distribuidores e outros 
parceiros de negócios que estejam agindo em nome 
da Eaton, assim como joint-ventures. Espera-se que 
todos os parceiros de negócios, incluindo 
representantes, consultores, corretores, empreiteiros, 
fornecedores, joint-ventures ou afiliadas ou qualquer 
outro intermediário ou agente agindo em nome da 
Eaton cumpram as leis aplicáveis de anticorrupção ao 
conduzir negócios em nome da Eaton.

Consulte a 
Política Geral de 
Anticorrupção 
para obter maior 
orientação.
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 Perguntas
P. Faço muitos negócios com uma empresa governamental. Os 

funcionários dessa empresa são considerados oficiais do governo?
R. Sim. A definição de oficial do governo é ampla e inclui funcionários de 

empresas estatais. Consulte a Política de Anticorrupção para obter a 
definição completa.

P. Ouvi um boato de que um dos nossos agentes pode ter se envolvido 
em práticas comerciais corruptas, mas não sei nada específico. O que 
eu devo fazer?

R. Fique atento a alegações ou boatos de comportamento inapropriado dos 
nossos agentes. A Eaton pode ser responsabilizada pela conduta deles, 
mesmo se não as aprovamos ou se não sabemos o que está acontecendo. 
É importante investigar a integridade dos agentes recomendados antes de 
fazer negócios com eles. Nosso contratos escritos com agentes devem nos 
dar a capacidade de fazer auditoria em suas atividades, confirmar sua 
conformidade com as leis e rescindir contrato caso se envolvam em práticas 
comerciais corruptas. Entre em contato com o Departamento Jurídico para 
obter conselhos sobre como proceder.

P. Gostaria de contratar um consultor para prestar serviços em um país 
onde a corrupção é uma prática comum. Como posso ter certeza de 
que esse consultor manterá nossos valores e ética enquanto faz 
negócios em nome da Eaton?

R. A Eaton conduz uma diligência justa antes de contratar consultores terceiriza-
dos para avaliar se eles têm as habilidades, talento e recursos necessários para 
desempenhar suas obrigações e para garantir que agirão com integridade ao 
conduzir negócios em nome da Eaton. Entre em contato com o Departamento 
Jurídico para obter assistência antes de você contratar um consultor ou outro 
terceirizado para conduzir negócios em nome da Eaton.

P. O que é um suborno?
R. Suborno é dinheiro ou qualquer outra coisa de valor (como serviços ou 

presentes) usado de modo antiético ou ilegal para influenciar o julgamento ou o 
comportamento de um terceiro ou para obter um resultado ou ação desejada.

P. O que é uma devolução de pagamento?
R. A devolução de pagamento é um tipo especial de suborno. É todo dinheiro, 

taxa, comissão ou algo de valor que é fornecido para obter ou recompensar 
indevidamente um tratamento favorável em conexão com um contrato, 
projeto ou outro empreendimento. Um exemplo de devolução de pagamen-
to seria se um fornecedor se compromete a pagar a um funcionário da 
Eaton uma parte do dinheiro recebido da Eaton em troca da concessão do 
contrato ao fornecedor.

P. Um representante do cliente concordou em assinar um contrato de 
fornecimento a longo prazo, mas somente se concordássemos em fazer 
um desconto de um por cento do preço da compra para o cliente a 
cada 1.000 peças pedidas. Compreendo que as devoluções de 
pagamento são erradas, mas é aceitável concordar com esse desconto?

R. Existem ocasiões em que é aceitável dar desconto em uma parte do preço 
da compra para um cliente, com base nos volumes de compra, desde que o 
desconto seja permitido pela lei local, estimado corretamente e pago 
diretamente para a empresa do cliente e não para um representante 
individual da empresa. Se a cliente pedir para você pagar uma parte do 
preço da compra para ela pessoalmente em troca de fechar o negócio, isso 
poderia ser considerado uma devolução de pagamento e não é apropriado. 
Entre em contato com o Departamento Jurídico com essas solicitações se 
você não tiver certeza se são apropriadas.56



Exemplos
Errado 
A Eaton compra ações de uma 
empresa em um país onde a 
corrupção é conhecida por ser 
comum sem qualquer análise ou 
consideração das práticas de 
negócios ou reputação de honesti-
dade da empresa.

Um gerente pede a um fornecedor 
de serviços de reparo e manuten-
ção para reformar sua casa a um 
baixo custo em troca de comentá-
rios satisfatórios na avaliação do 
fornecedor.

Certo
Após vários meses de negociações 
demoradas e dispendiosas entre a 
gerente de Vendas da Eaton e um 
grande empreiteiro do governo, a 
Eaton ganhou o contrato. Antes de 
assinar o contrato, um membro da 
equipe do empreiteiro pede subor-
no à gerente de Vendas. A gerente 
entra em contato imediatamente 
com seu supervisor e com o Depar-
tamento Jurídico para obter orienta-
ção. A gerente retorna para a pes-
soa que solicitou suborno e recusa 
a oferta. Ela enfatiza o compromis-
so da Eaton em fazer negócios da 
maneira certa e lembra à pessoa 
sobre os benefícios das capacida-
des de serviço, tecnológicas e de 
qualidade da Eaton. A gerente 
reafirma o compromisso para assi-
nar o contrato, mas sem qualquer 
pagamento. O contrato é assinado.

Um fornecedor oferece a um 
funcionário da Cadeia de Suprimen-
tos da Eaton um pagamento em 
dinheiro para acelerar o processo 
de aprovação do fornecedor. O 
funcionário recusa educadamente a 
oferta e informa imediatamente a 
tentativa de suborno ao seu 
supervisor.

P. Pediram-me para oferecer uma viagem para um parque temático em 
troca do pedido de um cliente. Educadamente, recusei e recebemos o 
pedido. Ainda preciso falar com alguém sobre o ocorrido?

R. Sim, é sempre uma boa ideia informar seu supervisor quando isso 
acontece, para evitar maiores problemas com o cliente.

P. A Eaton vai renunciar a uma oportunidade de negócio se os riscos 
prejudicarem nossa reputação?

R. Sim, nós iremos. Nossa reputação de integridade é muito importante para ser 
arriscada em uma oportunidade de negócio, independente da importância.

57



Presentes e entretenimento
É comum usar brindes comerciais e entretenimento em escala modesta para 
criar simpatia e reforçar relações de trabalho com fornecedores, clientes e outros 
parceiros de negócios. Reconhecendo isso, a Eaton estabeleceu a Política Geral 
de Presentes e Entretenimento para os funcionários obedecerem ao oferecer ou 
aceitar presentes, entretenimento ou viagens. É especialmente importante para 
os funcionários seguirem essa política ao conduzirem negócios ou envolverem-
se em discussões de negócios com oficiais do governo e funcionários de 
entidades governamentais.

Oferecer e aceitar presentes
Como regra geral, os funcionários da Eaton podem oferecer ou aceitar presente 
desde que seja legal e:

• Não crie a impressão ou obrigação a quem deu o presente de que ele 
tem direito a tratamento preferencial;

• Não criaria constrangimentos para a Eaton nem para o parceiro de 
negócio, caso fosse divulgado publicamente;

• Esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos pela gerência 
local, se houver; e

• Seja aprovado e liberado, caso solicitado pela Política Geral de Presentes 
e Entretenimento.

 Perguntas

P. Tenho permissão para aceitar um presente como parte de um evento 
cerimonial?

R. Você tem permissão para aceitar presentes em um evento cerimonial desde 
que o presente não seja interpretado como suborno ou recompensa e não 
viole nenhuma lei. Pode haver momentos em que você recebe um presente 
em um evento cerimonial que pode não ser apropriado, segundo a Política 
Geral de Presentes e Entretenimento da Eaton, mas que seria ofensivo ou 
impraticável recusá-lo. Se você receber tal presente, informe imediatamente 
sobre o presente para o seu gerente, para que vocês possam discutir a 
resposta adequada.

P. É adequado pedir a um fornecedor que me leve para jogar golfe ou 
para outros eventos esportivos?

R. Nunca é adequado pedir presentes, gratificações, favores ou outros itens 
que beneficiem você pessoalmente, independente do valor.

Oferecer presentes para oficiais do governo ou 
funcionários de empresas governamentais está 
sujeito a leis e regulamentos complexos. Os 
funcionários que trabalham com funcionários ou 
oficiais do governo devem seguir a Política Geral 
de Presentes e Entretenimento.
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Exemplos

Errado
Uma funcionária participa, depois 
do trabalho, de uma festa 
oferecida por um vendedor da 
Eaton, em que ela ganha duas 
passagens de ida e volta para o 
Havaí. A funcionária não fala sobre 
o prêmio com seu supervisor e 
usa as passagens.

Certo
Um gerente de planta gostaria de 
oferecer um presente para um 
oficial do governo local para 
celebrar sua aposentadoria. O 
gerente entra em contato com o 
escritório do oficial e fica sabendo 
que existe um limite monetário 
sobre o valor de presentes que o 
oficial pode aceitar. O gerente de 
planta compra um pequeno item 
com o logotipo da Eaton, da loja 
da empresa que está dentro do 
limite monetário.

Nunca é apropriado oferecer ou aceitar:
• Presentes em dinheiro ou equivalente;
• Presentes que são proibidos pelas leis aplicáveis;
• Presentes dados como uma forma de suborno, recompensa ou 

devolução de pagamento;
• Presentes que você sabe que são proibidos pela organização do 

parceiro de negócio; e
• Presentes dados na forma de serviços ou outros benefícios que 

não são em dinheiro.
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P. Trabalho em uma função na Cadeia de Suprimentos e desenvolvi um 
relacionamento muito próximo com um dos nossos fornecedores. 
Sabendo que meu filho que faz faculdade está em casa, o fornecedor 
ofereceu um trabalho para ele durante o verão. Devo recusar a oferta?

R. Sim. Existem duas boas razões para recusar a oferta. Primeiro, a oferta de 
emprego é um benefício que poderia ser considerada um presente e pode 
ter a aparência de que o fornecedor tem direito a tratamento preferencial. 
Segundo, se num futuro próximo você fechar um novo negócio com o 
fornecedor, pode parecer que você aceitou o negócio em troca do emprego 
do seu filho.

P. Estou reformando o banheiro da minha casa sozinho, e um dos 
empreiteiros da Eaton me ofereceu  seu número de conta dele para eu 
ganhar um desconto em materiais de construção. Uma vez que é um 
trabalho pessoal na minha casa, posso usar o desconto do empreiteiro?

R. Descontos são equivalentes a dinheiro que não são presentes aceitáveis de 
acordo com a política.



Exemplos

Errado
Um fornecedor oferece 
passagens de avião para um 
funcionário da Eaton ir até sua 
planta corrigir problemas 
recorrentes de qualidade. O 
fornecedor dá ao funcionário uma 
parada em Las Vegas com todas 
as despesas pagas por dois dias 
para compensar os transtornos 
causados pelos problemas de 
qualidade.

Certo
Você convida e acompanha um 
cliente a um jantar e ao teatro 
para celebrar a conclusão de um 
projeto.

Entretenimento
Os funcionários que estão em posições de oferecer ou aceitar entretenimento 
devem estar familiarizados com a Política Geral de Presentes e Entretenimento 
da Eaton e com as leis aplicáveis. Entretenimento envolvendo os funcionários da 
Eaton deve:

• Ser raro e cumprir a Política Geral de Presentes e Entretenimento da Eaton;
• Ser de bom gosto e ocorrer em um local apropriado de negócio;
• Ser razoável e apropriado no contexto da ocasião do negócio;
• Não ser um suborno, recompensa ou devolução de pagamento ou de 

outra forma ilegal;
• Não criar a aparência de que a Eaton ou o parceiro de negócio tem 

direito a tratamento preferencial; e
• Ser aprovado e liberado, caso solicitado pela Política Geral de Presentes 

e Entretenimento.

 Perguntas

P. Acompanhar meu cliente a um evento esportivo é um presente ou 
entretenimento sob a Política de Presentes e Entretenimento da Eaton?

R. Se você acompanhar o cliente, é considerado entretenimento. Se você der 
os bilhetes para o cliente, os mesmos serão considerados presentes. Nos 
dois casos, o presente ou o entretenimento é coberto pela Política de 
Presentes e Entretenimento.

P. Gostaria de levar um dos meus clientes para a apresentação de uma 
orquestra, mas ouvi que a sua empresa não permite entretenimento 
acima de 20 euros. Se ela concordar, posso levá-la para a apresentação?

R. Se o valor dos seus bilhetes for acima de 20 euros, não é apropriado levá-la 
para a apresentação. Não ofereça presentes ou entretenimento quando 
souber que são proibidos pela organização de quem os receberia.
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Ferramenta de Relato e  
Divulgação de Presentes
Para proporcionar transparência relacionada às 
práticas de presentes e entretenimento na Eaton, 
determinados presentes, entretenimento e viagens 
devem ser divulgados na Ferramenta de Relato e 
Divulgação de Presentes, uma ferramenta online 
que pode ser acessada através do JOE.

 Perguntas

P. Como posso divulgar atividades de 
entretenimento e presentes se não tenho 
acesso à Ferramenta de Relato e 
Divulgação de Presentes?

R. Fale com seu gerente, que é o responsável 
por garantir que as informações relacionadas 
a essas atividades sejam coletadas e 
relatadas através da ferramenta de divulgação.

P. Um supervisor pode estabelecer aos seus 
funcionários requisitos mais rigorosos do 
que aqueles que estão na Política de 
Presentes e Entretenimento?

R. Sim.

Oferecer entretenimento 
e viagens para oficiais 
do governo ou 
funcionários de 
empresas 
governamentais está 
sujeito a leis e 
regulamentos 
complexos. Os 
funcionários que 
trabalham com 
funcionários ou oficiais 
do governo devem 
seguir a Política Geral de 
Presentes e 
Entretenimento.

O entretenimento a 
seguir nunca é 
apropriado para oferecer 
ou aceitar:

• Entretenimento 
"adulto" ou qualquer 
outro tipo de evento 
envolvendo nudez ou 
comportamento 
obsceno, mesmo se 
for culturalmente 
aceitável;

• Entretenimento que 
não é permitido que o 
parceiro de negócio 
forneça ou participe; e 

• Entretenimento que é 
proibido pela gerência 
local ou pelas leis 
aplicáveis.
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10 Vender  
para órgãos 
governamentais

Respeitamos as leis, normas e regulamentos 
especiais referentes a contratos governamentais e 
ao relacionamento com funcionários do governo.
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Os funcionários envolvidos em marketing, vendas, contratos e trabalho em projetos 
onde o governo está envolvido devem:

• Garantir que os documentos sejam mantidos de acordo com os requisitos 
especiais governamentais;

• Respeitar os processos contábeis incluindo (mas não limitando) os processos 
que garantem que os dados sobre custos e preços, onde necessário, estejam 
atualizados, corretos, precisos e que sejam adequadamente divulgados, 
documentados e guardados em arquivos apropriados;

• Exigir de subempreiteiros, consultores, representantes de vendas, 
distribuidores e empreiteiros independentes que respeitem as leis e 
regulamentos;

• Conhecer e seguir as diretrizes e procedimentos da Eaton relativos a 
contratos governamentais e ao trato com funcionários do governo; e

• Evitar fazer substituições de artigos e serviços contratados, nem se desviar 
de requisitos contratuais sem a aprovação por escrito do funcionário 
governamental autorizador.

Violações dos requisitos de contratos governamentais podem resultar em 
consequências muito sérias para a Eaton e para seus funcionários envolvidos. 
Essas consequências podem incluir punições civis e/ou criminais e a proibição da 
Eaton de trabalhar em contratos governamentais.

Contratos governamentais
Muitos governos federais, estaduais e locais em todo mundo têm leis e normas 
específicas que regem aquisições. Os funcionários devem respeitar as leis e 
normas aplicáveis em todos os contratos governamentais.

Integridade

Um governo pode aplicar regras 
especiais de comportamento que 
podem ser diferentes e mais 
rigorosas do que as práticas 
comerciais aceitáveis. As seguintes 
áreas requerem uma atenção 
especial:

• Marketing;
• Contabilidade;
• Manutenção de registros;
• Relatórios e/ou 

certificações;
• Cadeia de suprimentos; e
• Qualidade.

Algumas atividades que requerem um 
respeito rigoroso às normas específicas são:

• Contabilidade de custos;
• Procedimentos para propostas e 

licitações;
• Orçamento;
• Evitar conflitos de interesses na 

organização;
• Dar presentes ou entretenimento 

para oficiais do governo;
• Discutir emprego potencial com 

oficiais do governo aposentados e/
ou em atividade;

• Alteração de pedidos;
• Manutenção de registros de tempo; 
• Respeito a obrigações contratuais; e
• Tratamento de informações 

confidenciais.
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Quando a Eaton usa fornecedores ou 
subempreiteiros para atender a seus compromissos 
segundo os termos de contratos governamentais, os 
funcionários da Eaton envolvidos têm a 
responsabilidade de comunicar a esses fornecedores 
ou subempreiteiros todas as exigências 
governamentais especiais. Além disso, a Eaton está 
comprometida em selecionar somente aqueles 
fornecedores ou subempreiteiros que agem de forma 
consistente com as diretrizes identificadas aqui.

Os funcionários da Eaton ou qualquer pessoa ou 
empresa que age em nome da Eaton em qualquer 
lugar que a mesma faz negócios devem ter em mente 
que, além de respeitar as leis de seu país, também 
devem respeitar certas leis dos EUA que têm "efeito 
extraterritorial". Essas leis incluem a Lei Norte- 
Americana de Práticas Corruptas no Exterior, leis 
relativas a informações confidenciais dos EUA e 
controles de exportações dos EUA. Por exemplo, uma 
subsidiária da Eaton no Reino Unido que produza 
peças para produtos relacionados com a defesa dos 
Estados Unidos está tão sujeita às leis norte-
americanas quanto à matriz nos Estados Unidos.

Relacionamentos com funcionários do governo
NGovernos locais e nacionais geralmente proíbem ou impõem limites rigorosos a 
presentes, entretenimento, favores, cortesias e viagens oferecidos a, ou 
recebidos por, seus funcionários. Consulte a Política Geral de Presentes e 
Entretenimento da Eaton para obter orientação antes de oferecer presentes, 
entretenimento, favores, cortesias ou outras despesas ou doações filantrópicas a 
um oficial do governo.
Se o seu trabalho envolve negócios com governos, você tem a responsabilidade 
de conhecer e respeitar todas as leis e normas aplicáveis. Se você não tem 
certeza de quais leis se aplicam a você, entre em contato com o Departamento 
Jurídico da Eaton.

Consulte a 
Política Geral de 
Anticorrupção 
para obter maior 
orientação.
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 Perguntas

P. Se eu achar que preciso de treinamento adicional relacionado a 
contratos governamentais, o que devo fazer?

R. Sabemos que esta é uma área complexa e altamente regulamentada. No 
entanto, esperamos que você se responsabilize pela qualidade do trabalho 
que desempenha, então fale com seu supervisor ou entre em contato com 
o Departamento Jurídico se você achar que precisa de mais treinamento 
para desempenhar seu trabalho.

P. O que devo fazer se eu não tiver certeza se posso oferecer 
entretenimento, refeições ou viagens a funcionários do governo com 
quem trabalho no meu projeto?

R. Não ofereça nada até que você confirme se é apropriado. Se você precisar 
de ajuda para determinar o que é apropriado, entre em contato com o 
Departamento Jurídico.

P. Meu supervisor pediu para eu assinar um certificado de contabilidade 
durante a sua ausência. Não tenho certeza se estou autorizado a 
assiná-lo. Como devo tratar disso?

R. Pergunte ao seu supervisor para confirmar se você tem autoridade para 
assinar o documento. Se ele ou ela não tiver certeza, peça ajuda para o 
Departamento Jurídico. Você nunca deve assinar ou certificar a 
conformidade da empresa com as leis e normas governamentais, a menos 
que tenha autoridade específica para fazê-lo.

P. Um oficial do governo recentemente nomeado pediu para fazer uma 
visita à nossa instalação. Sua nomeação foi bastante polêmica na 
nossa comunidade local e sua visita pode causar perturbação nos 
nossos funcionários. Devo permitir a sua visita?

R. Coordene solicitações como essa com o Vice-Presidente Sênior, Assuntos 
Comunitários e Públicos ou Departamento Jurídico da Eaton.

P. Uma das minhas amigas está se aposentando do seu trabalho com o 
governo e seria uma excelente adição à minha nova equipe de projeto. 
Posso falar com ela sobre essa oportunidade?

R. Para evitar riscos legais, entre em contato com o depto. de Recursos 
Humanos ou com o Departamento Jurídico antes de ter uma conversa 
relacionada ao emprego com um funcionário do governo aposentado ou 
em atividade.
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Exemplos

Errado 
A Eaton está sendo considerada 
para um grande contrato 
governamental. A Eaton contrata 
o filho da pessoa que decidirá se 
o contrato será fechado com a 
Eaton.

É solicitado que a Eaton divulgue 
as informações sobre custos na 
sua proposta. A Eaton considera 
essa informação confidencial e 
fornece informações imprecisas.

Um funcionário do governo 
sugere que ninguém leva a sério 
as leis que proíbem presentes de 
empresas que fazem negócios 
com o governo, então um 
funcionário da Eaton oferece a ele 
bilhetes para um evento 
esportivo.

É solicitado que a Eaton forneça 
ao governo produtos que 
contenham uma determinada 
porcentagem de peças 
produzidas localmente. A Eaton 
certifica que seus produtos 
cumprem essa porcentagem 
quando isso não é verdadeiro.

Certo
As leis locais proíbem 
estritamente que os oficiais do 
governo recebam refeições de 
fornecedores. Os funcionários da 
Eaton evitam oferecer ou fornecer 
refeições para os oficiais do 
governo.

Um pedido do governo para 
licitações requer certificações em 
várias áreas, tais como práticas 
de trabalho e de contratação. Os 
funcionários da Eaton confirmam 
cada item antes de completar a 
certificação e garantem que têm 
autoridade apropriada para assinar 
a certificação, se necessário.

Antes de oferecer um emprego a 
uma funcionária aposentada do 
governo, um gerente da Eaton 
entra em contato com o depto. de  
Recursos Humanos e com o 
Departamento Jurídico para 
verificar se ela pode trabalhar 
legalmente para a Eaton.

As regras de contabilidade do 
governo requerem que o tempo 
gasto em contratos 
governamentais sejam registrados 
e contabilizados corretamente em 
solicitações de pagamentos. Os 
procedimentos apropriados de 
reportagem são seguidos.
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A Eaton não faz contribuições a candidatos ou 
partidos políticos, mesmo que sejam legais.

Contribuições 
políticas11

68



A Eaton não faz contribuições em dinheiro, bens ou serviços a candidatos 
políticos, mesmo onde essas contribuições sejam legais. Isso não proíbe visitas 
de funcionários eleitos a instalações da empresa. Na verdade, essas visitas são 
incentivadas para garantir que eles compreendam as questões que nossas 
operações enfrentam. Também não proíbe o apoio a questões decididas por voto 
(como arrecadações para escolas) quando estas forem do interesse de nossas 
operações e funcionários.

Os funcionários são incentivados a participar individualmente do processo 
político e a fazer contribuições pessoais da maneira como lhes parecer 
conveniente. Mas não podem pressionar outros funcionários a fazer 
contribuições políticas ou apoiar um partido ou candidato político.

Os funcionários que assumirem posição em relação a questões públicas 
(governo, legislação e outros assuntos de interesse público) não devem agir, ou 
dar a impressão de agir, em nome da Eaton, a menos que sejam autorizados a 
fazer isso pelo gabinete do vice-presidente da Eaton para Assuntos Comunitários 
e Públicos.

Eis alguns exemplos de atividades proibidas pela Eaton e que podem ser ilegais:
• O uso de carros da companhia ou de outros bens da Eaton por 

organizações políticas, candidatos ou seus funcionários, em conexão 
com uma campanha política;

• O uso de fundos da Eaton para comprar lugares ou mesas em jantares 
políticos ou eventos para arrecadação de fundos para políticos; e

• O uso do nome da Eaton em literatura política ou de campanha.

Ética
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Exemplos

Errado 
Uma funcionária da Eaton 
participa de um jantar para 
arrecadação de fundos para 
políticos e apresenta a despesa 
no seu relatório de gastos.

Uma supervisora envia e-mail 
para seus subordinados diretos 
pedindo apoio para o tio, que é 
candidato a um cargo municipal. 
Ela os pressiona a contribuir para 
a campanha dele.

Um político está se aposentando 
e organiza uma festa de 
despedida, em que as 
contribuições vão pagar sua dívida 
gerada na última eleição. A Eaton 
compra uma mesa para os 
funcionários participarem.

Um gerente de planta permite 
que um político coloque 
propaganda da campanha na 
propriedade da Eaton.

Certo
As leis locais permitem que as 
corporações façam contribuições 
para candidatos políticos. A Eaton 
não faz contribuições.

Funcionários de um partido pedem 
para visitar a instalação da Eaton. 
O gerente de planta pede conselho 
para o Departamento Jurídico ou 
para o Vice-Presidente Sênior de 
Assuntos Comunitários e Públicos, 
antes de responder à solicitação.

Os líderes da Eaton apoiam a 
arrecadação para uma escola local 
e, após verificarem que esse 
procedimento é legal e apropriado, 
explicam aos funcionários sobre a 
importância dessa ação para a 
Eaton e para a comunidade.

Um gerente analisa um relatório 
de gastos e observa um gasto de 
um comício político. O gerente 
rejeita o relatório e fala com seu 
funcionário sobre a política da 
Eaton relacionada a contribuições 
políticas.

 Perguntas

P. Posso usar meu carro da empresa para levar o prefeito para o nosso 
desfile anual?

R. Não, não é apropriado usar os carros da empresa para apoiar candidatos 
políticos.

P. Meu gerente pediu para eu doar dinheiro para um determinado 
candidato. Ele me garante que não sou obrigado a contribuir, mas me 
sinto pressionado a fazê-lo. Como devo tratar disso?

R. Os funcionários da Eaton não podem pressionar outros funcionários a apoiar 
um partido político ou candidato. Se você não se sente confortável em falar 
com seu gerente ou outro gerente sobre isso, entre em contato com o 
depto. de Recursos Humanos ou com o Escritório de Ética e Conformidade.
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Comprometemo-nos em ser líder global na proteção 
da saúde e da segurança de nossos funcionários e na 
proteção do meio ambiente.

Meio Ambiente, 
Segurança do 
Trabalho, Segurança 
Patrimonial e Saúde12
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Segurança do funcionário
Acreditamos que a segurança e a saúde dos nossos funcionários são da mais 
elevada importância. Buscamos evitar acidentes, ferimentos e doenças 
ocupacionais e promover os estilos de vida saudáveis e seguros para nossos 
funcionários e suas famílias.

Conformidade
Temos uma estrutura de pessoas, política e processos de governança mundial 
em Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança Patrimonial e Saúde 
(EHS), designada para garantir o cumprimento, práticas de EHS responsáveis e 
resposta e relatório de acidentes pró-ativos. Essa estrutura é aplicada em 
operações e produtos que fazemos. Esforçamo-nos para cumprir ou exceder os 
requisitos regulatórios, consistentes com o compromisso da Eaton de respeitar 
e obedecer as leis, regras e regulamentos que se aplicam aos nossos negócios 
em todo mundo. Trabalhamos para criar uma cultura de "zero acidente" e 
melhorar continuamente nosso desempenho em EHS através da implantação do 
sistema de gerenciamento EHS da Eaton que estabelece um conjunto simples 
de normas de desempenho em EHS para todas as instalações no mundo inteiro. 
Usamos terceiros independentes e qualificados para avaliar e verificar nossa 
métrica de desempenho em EHS.

Gerenciamento ambiental
Nosso compromisso com o ambiente vai além da conformidade legal e estende-se 
a várias ações destinadas à redução do impacto ambiental nas nossas operações, 
produtos e cadeia de suprimentos. Nas nossas operações, esse compromisso é 
refletido nos nossos esforços para evitar a poluição, reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa e conservar os recursos naturais – esforços incorporados nos 
compromissos da cadeia de suprimentos. Também projetamos nossos produtos 
para o ambiente (considerando a matéria-prima e a eficiência energética, por 
exemplo) e incorporamos o impacto do ciclo de vida no seu design. Juntos, nossos 
esforços apoiam o modelo geral de negócio sustentável da Eaton.

Clientes, fornecedores e empreiteiros
Temos parceria com nossos clientes, fornecedores e empreiteiros para garantir 
conformidade, promover a segurança, reduzir nosso impacto ambiental coletivo e 
desenvolver soluções sustentáveis para os desafios de gerenciamento de 
energia e ambiental do mundo.
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 Perguntas

P. Meu melhor amigo opera uma empilhadeira no meu turno. Na noite 
passada, ele derrubou acidentalmente um tambor com resíduo de óleo 
e vazou um pouco no solo. Ajudei a limpar e ninguém percebeu nada. 
Meu amigo foi chamado atenção várias vezes por dirigir de forma 
imprudente e, se o vazamento for relatado, ele pode perder o emprego. 
O que eu devo fazer?

R. Expresse sua preocupação e avise a ele que o vazamento deve ser relatado. 
Se ele não o fizer, relate o vazamento para o seu supervisor, gerente local 
de EHS ou Departamento Jurídico.

P. Trabalho em uma área que requer sapatos de segurança. O gerente de 
EHS diz que não há dinheiro no orçamento para sapatos. O que eu 
devo fazer?

R. Peça ajuda de um gerente de planta, entre em contato com o EHS 
corporativo ou com o Departamento Jurídico.

P. O reparo em máquinas na nossa fábrica é realizado por empreiteiros. 
Sou um operador de máquina e observei que um dos nossos 
empreiteiros está ignorando os procedimentos de proteção da 
máquina. Devo dizer algo?

R. Para sua própria segurança, peça ao empreiteiro para parar o trabalho. Em 
seguida, informe a situação para seu supervisor ou gerente local de EHS.

P. Nossa instalação usa um fornecedor externo para realizar um trabalho 
de galvanização. Recentemente, visitei sua planta e vi um vazamento 
de produtos químicos da sua planta indo em direção a um rio próximo. 
Temos um relacionamento bom e duradouro com esse fornecedor. 
Devo dizer algo?

R. Nossa instalação usa um fornecedor externo para realizar um trabalho de 
galvanização. Recentemente, visitei sua planta e vi um vazamento de 
produtos químicos da sua planta indo em direção a um rio próximo. Temos 
um relacionamento bom e duradouro com esse fornecedor. Devo dizer algo?

P. Tenho visto condutas em outros departamentos da nossa planta que 
não são seguras. É minha função falar algo?

R. Todo funcionário é responsável por manter um ambiente de trabalho seguro. 
Informe uma conduta não segura para seu supervisor ou gerente local de EHS.

P. Por que devemos seguir os padrões de segurança que excedem os 
requisitos locais quando nossos concorrentes seguem apenas os 
requisitos locais?

R. A Eaton protege os funcionários reforçando um conjunto de padrões 
ambientais, de saúde e segurança, mesmo se algumas vezes excedam os 
requisitos locais.
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Exemplos

Errado 
Um operador de máquinas decide 
que está fazendo calor demais 
para usar os seus óculos de 
segurança.

Um gerente inicia uma nova linha 
de pintura que pode emitir 
poluentes em água residual e no 
ar, mas não obteve as 
autorizações ou licenças 
governamentais necessárias.

Para encurtar o tempo necessário 
para completar um pedido de 
cliente, o operador de máquina 
ignora a proteção da máquina.

Um gerente de planta não aprova 
a compra de uma peça do 
equipamento de controle de 
poluição do ar que é necessário 
para conformidade de emissões, 
assim ele pode aumentar o 
relatório de lucro da planta.

Certo
Um novo operador de máquina 
começa a trabalhar na empresa. 
Como parte da sua orientação, ele 
tem treinamento em protocolos 
de segurança da máquina e 
recebe o equipamento de 
proteção individual necessário.

Uma funcionária cai e se machuca 
na planta. Ela alerta seu 
supervisor, segue o processo de 
relato necessário e recebe 
atendimento médico.

Um cliente proíbe que 
determinados produtos químicos 
sejam incorporados no seu 
produto e na sua embalagem. A 
equipe de produto trabalha com a 
Engenharia de Produto e com a 
Cadeia de Suprimentos para 
garantir que os produtos químicos 
proibidos não sejam incorporados 
no produto.

Um gerente de planta garante 
que os procedimentos de 
gerenciamento de mudança de 
EHS sejam cumpridos ao 
introduzir um novo produto, 
processo, peça de equipamento 
ou matéria-prima na planta, para 
garantir a segurança do pessoal.
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Na qualidade de funcionário da Eaton, você deve:
•	Ler,	conhecer	e	respeitar	o	Código	de	Ética;
•	Pedir	ajuda	quando	não	tiver	certeza	de	que	sua	
decisão	ou	ação	é	ética	ou	legal;
•	Participar	de	treinamento	e	educação	em	ética	e	
conformidade;	
•	Entender	que	tem	obrigação	de	informar	

prontamente sobre toda atividade que, em seu 
julgamento,	violaria	o	Código	de	Ética;
•	Cooperar	com	representantes	da	Eaton	que	
estejam	conduzindo	investigações	internas;	e
•	Afirmar	sua	responsabilidade	de	cumprir	o	

Código de Ética quando solicitado a fazê-lo.
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Além disso, na qualidade de supervisor da Eaton, você deve:
• Liderar pelo exemplo, tanto nas palavras quanto nos atos;
• Promover comunicações francas, honestas e bilaterais com seus 

funcionários, incentivando-os a fazer perguntas e discutir preocupações 
com questões éticas, e informá-los quando uma questão tiver sido 
resolvida;

• Reconhecer e prestar apoio a todo funcionário que se prontificar a 
discutir uma questão ou a informar uma violação em potencial e garantir 
que ele não seja alvo de retaliação por fazer isso;

• Garantir que os planos de ação para abordar os riscos de conformidade 
sejam rapidamente implantados;

• Promover as políticas e procedimentos da Eaton designados para evitar 
e detectar conduta ilegal ou antiética;

• Garantir que os funcionários sejam treinados e informados sobre as 
políticas, procedimentos e riscos de ética e conformidade que se 
aplicam a seus cargos; e

• Certificar anualmente que seus subordinados diretos completaram o 
treinamento de ética.

Consequências por violar o Código de Ética
Os funcionários que não cumprirem o Código de Ética estarão sujeitos a 
medidas disciplinares, incluindo término de contrato. A conduta proibida pelo 
Código também pode resultar em responsabilidade pessoal civil ou criminal.

São violações:
• Agir contra o Código;
• Pedir a outros que violem o Código;
• Deixar de cooperar em investigações conduzidas por representantes da 

Eaton;
• Retaliar um funcionário que informou de boa-fé uma violação ou suspeita 

de violação, ou que auxiliou uma investigação de ética; e 
• Ocultar ou deixar de informar qualquer atividade que, em seu 

julgamento, viole o Código de Ética.

Pressão de supervisores ou exigências de condições comerciais não isenta 
ninguém de respeitar o Código de Ética.



Exemplos

Errado
Um supervisor descobre que um 
funcionário falsificou sua conta de 
despesas e não faz nada.

Certo
Um gerente encontra-se com 
uma funcionária para agradecê-la 
pessoalmente por se manifestar 
sobre uma grave questão de 
qualidade, salvando a empresa de 
responsabilidade potencial e de 
perda da reputação.

 Perguntas

P. Acho que pode haver um problema potencial de qualidade na minha 
planta, mas não tenho certeza dos fatos ou se é uma questão ética. 
Mesmo assim tenho que comunicar?

R. Esperamos que você informe acontecimentos como esse para o seu 
supervisor, para que ele ou ela possa corrigir a situação antes que se torne 
grave. Você não precisa investigar ou saber todos os fatos. Pedimos apenas 
que você tenha boas e honestas intenções. Na maioria dos casos, seu 
supervisor pode ajudá-lo a entender todos os fatos ou trabalhará com você 
para tratar das questões.
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No mercado global de hoje, costuma ser difícil 
manter-se em dia com os novos desafios que a nossa 
organização enfrenta ou saber lidar com todas as 
situações complexas. Ninguém possui todas as 
respostas, mas sabemos que as melhores respostas 
surgirão numa organização comprometida a defender 
seus valores e ética e a criar um ambiente que dê 
apoio a um comportamento eticamente saudável. 
Nunca hesite em fazer uma pergunta, manifestar uma 
preocupação ou informar conduta ou práticas de 
negócios questionáveis.
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As boas decisões éticas nem sempre são óbvias. As respostas nem sempre são 
evidentes ou fáceis. O que acontece se você se vir diante de uma escolha difícil? 
Para ajudá-lo a tomar a sua decisão, sugerimos que releia o Código de Ética e 
este Guia e depois faça três perguntas a si mesmo:

Se ainda estiver em dúvida, discuta o assunto com seu supervisor. 
Normalmente, ele ou ela é seu melhor recurso e está mais familiarizado com 
suas responsabilidades diárias. Se não se sentir à vontade para discutir o assunto 
com seu supervisor, ou se mencionar uma preocupação e a questão não for 
resolvida, a seguir estão alguns outros recursos disponíveis para você:

• Outro gerente na sua organização, região ou setor; 
• Recursos Humanos ou Ombuds (especialmente com questões do local 

de trabalho como compensação, benefícios, medidas disciplinares ou 
promoções);

• Líderes da planta (tais como Qualidade ou Cadeia de Suprimentos);
• Departamento Jurídico; e
• Escritório de Ética e Conformidade.

• Eu me sentiria bem ao explicar minhas ações ao meu supervisor?
• Eu teria orgulho em contar o que fiz à minha família e aos meus amigos?
• Eu me sentiria bem se meus atos fossem divulgados na imprensa?
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Como entrar em contato com o Escritório de Ética e Conformidad
Sujeita às leis locais, qualquer pessoa pode fazer perguntas ou informar ao 
Escritório de Ética e Conformidade, identificando-se ou anonimamente, qualquer 
preocupação ética ou violação legal, real ou potencial, incluindo questões 
contábeis, financeiras, impostos ou antissuborno, através dos seguintes meios:

• Correio comum — Envie uma carta para:
 Vice-Presidente de Ética e Conformidade
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Envie um e-mail para Ethics@eaton.com ou use os formulários 
eletrônicos localizados no website de Ética Global acessível através do 
JOE (intranet da Eaton) ou através do website externo da Eaton.

• Telefone — Entre em contato com a Help Line de Integridade Financeira 
e Ética discando 800.433.2774 dos EUA e Canadá. De outros países, 
disque o número listado no seu pôster de Ética local ou no website de 
Ética Global no JOE. A Help Line é gratuita e possui um representante 
multilíngue disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Suporte multilíngue — Se você preferir, é possível usar seu idioma 
nativo para escrever sua preocupação para um dos endereços acima, e 
nós traduziremos sua carta ou e-mail.

O que esperar quando você entra em contato com o Escritório 
de Ética e Conformidade
Independente do método que escolheu para enviar sua informação, preocupação 
ou pergunta, isto é o que você pode esperar:

• Sua informação, preocupação ou pergunta será levada a sério e tratada 
prontamente, com discrição e profissionalismo;

• Haverá serviços de tradução, caso você precise deles;
• Qualquer informação ou preocupação relatada será investigada ou, se 

apropriado, mencionada com os Recursos Humanos ou outro canal de 
recurso interno para resposta ou acompanhamento; Investigações serão 
realizadas imediatamente; 

• Sua identidade será mantida em sigilo na medida do possível para 
permitir uma investigação apropriada.  

• Os dados relacionados à sua informação e à investigação serão 
mantidos de acordo com as leis aplicáveis e divulgados somente para 
aqueles que têm necessidade de conhecer esses dados; 

• Se preferir, e sujeito às leis locais, você pode permanecer anônimo,. Sua 
localização e número de telefone não poderão ser identificados ou 
rastreados, se você permanecer anônimo. No entanto, isto dificultará a 
nossa investigação sobre a alegação e o tratamento das suas 
preocupações;

• Violações ou más condutas potenciais, se comprovadas, serão 
resolvidas através de ação rápida e apropriada. Se for apropriado e 
tivermos suas informações de contato, informaremos a você sobre a 
resolução final.
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A Eaton não permitirá retaliação ou medidas 
disciplinares contra nenhum funcionário que, de 
boa-fé, manifesta uma preocupação, dá uma 
informação ou auxilia na investigação de uma 
informação. Qualquer funcionário que retaliar outro 
por dar informações ou auxiliar a investigação estará 
sujeito a medidas disciplinares, incluindo término de 
contrato. Se você achar que foi alvo de retaliação por 
dar informações ou auxiliar uma investigação de 
ética, entre em contato imediatamente com o seu 
supervisor, Recursos Humanos ou com o Vice-
Presidente de Ética e Conformidade. Qualquer 
funcionário	que	usar	com	má	intenção	a	Help	Line	
para dar informações falsas estará sujeito a medidas 
disciplinares, incluindo término de contrato.



 Perguntas

P. De acordo com nosso Código, os funcionários não serão retaliados por 
dar informações usando de boa-fé. O que significa boa-fé?

R. Os funcionários agem de boa-fé quando acreditam que estão fornecendo 
informações verdadeiras ao fazer seus relatos. Em outras palavras, eles têm 
boas e honestas intenções. Isso não significa que eles devem estar certos. 
Se você não tem certeza se deve fazer um relato, fale com seu supervisor 
ou com o Escritório de Ética e Conformidade para obter ajuda.

P. Estou preocupado que alguém use a Help Line para fazer falsas 
alegações sobre mim. Como posso levar a sério informações anônimas?

R. Todas as informações recebidas na Help Line serão levadas a sério. Os 
funcionários precisam de um recurso de confiança para quando não se 
sentirem confortáveis em se identificarem, como quando a situação envolve 
seu supervisor. No entanto, qualquer funcionário que usar com má intenção 
a Help Line para dar informações falsas estará sujeito a medidas 
disciplinares, incluindo término de contrato.

P. Informei uma questão grave para o Escritório de Ética e 
Conformidade, mas ninguém entrou em contato comigo para falar o 
que aconteceu. Por quê?

R. Se você não se identificou ao dar as informações, não sabemos como 
entrar em contato com você. Se entramos em contato com você, 
podemos estar limitados acerca do que compartilhar sobre os resultados 
por causa das considerações de privacidade ou outras considerações de 
confidencialidade. Se for importante para você, ligue para a Help Line para 
saber se a questão foi resolvida.

P. Se tenho uma preocupação, devo falar com meu supervisor ou outro 
gerente local antes de ligar para a Help Line ou entrar em contato com 
o Escritório de Ética e Conformidade?

R. De preferência, seu supervisor ou outro gerente local está na melhor 
posição para ajudá-lo com sua preocupação. No entanto, você não é 
obrigado a falar com seu supervisor primeiro ou seguir uma cadeia de 
comando antes de usar a Help Line ou entrar em contato com o Escritório 
de Ética e Conformidade.
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Informações específicas do país

Ao	longo	deste	Guia,	referimo-nos	à	Help	Line	como	um	
dos vários recursos que você pode usar para obter conselhos 
ou informar uma má conduta ou outras situações que 
possam violar a lei ou o nosso Código de Ética ou que 
possam ser conflitantes com nossos valores. Você não é 
obrigado	a	usar	a	Help	Line	para	informar	suas	
preocupações.

Na realidade, algumas leis locais limitam as questões que 
você	pode	informar	através	da	Help	Line	para	questões	
financeiras, contábeis, bancárias, antissuborno e outros 
temas	graves;	pode	ser	necessário	que	você	se	identifique	
para	um	representante	da	Help	Line.	Se	essas	leis	são	
aplicadas a você, um aviso específico para o país está 
incluído neste Guia. Todas as referências para uso da Help 
Line	neste	Guia	e	comunicações	relacionadas	estarão	
sujeitas a restrições descritas neste aviso. Se você tiver 
perguntas, entre em contato com seu gerente local de 
Recursos Humanos ou com o Escritório de Ética e 
Conformidade para obter esclarecimento.
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Para demonstrar que os padrões éticos da Eaton 
estão vigentes e no mais alto nível, a Eaton criou um 
escritório para supervisionar e gerenciar seu 
programa de ética e conformidade. O escritório está 
sob a direção do Vice-Presidente de Ética e 
Conformidade, com supervisão final do Comitê de 
Governança da Diretoria. Esse escritório depende do 
compromisso e apoio de todos os funcionários, 
gerentes e líderes executivos para garantir que os 
valores e a ética da Eaton estejam integrados nas 
suas práticas comerciais em uma base consistente em 
todo mundo.

Escritório de Ética  
Global e Conformidade
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Entre as atividades e responsabilidades deste escritório estão:

• Apoiar gerentes na aplicação 
de treinamento e 
comunicações de ética 
fundamentados, relevantes e 
eficazes para os funcionários;

• Fornecer e fiscalizar 
treinamento e comunicações 
em conformidade;

• Avaliar regularmente e dar 
prioridade aos riscos de não 
conformidade com leis e 
políticas da Eaton e monitorar 
atividades para controlar 
esses riscos;

• Monitorar e fazer auditorias no 
programa de ética e 
conformidade e avaliar 
periodicamente a eficácia do 
programa;

• Gerenciar e acompanhar as 
questões de ética e 
conformidade e informar 
sobre as métricas principais;

• Oferecer orientação sobre 
questões que surgem e 
prioridades;

• Fornecer canais de informação 
anônimos e confidenciais para 
os funcionários e terceiros 
manifestarem preocupações e 
informarem más condutas e 
violações de leis, políticas ou 
do Código de Ética;

• Gerenciar informações através 
da Help Line;

• Fiscalizar as investigações de 
ética e modificar o programa 
de ética e conformidade 
quando necessário; e

• Fazer reuniões regulares com 
o Comitê de Auditoria e 
Governança da Diretoria para 
informar sobre as questões de 
ética e conformidade e sobre 
o status do programa.
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Observações



Sujeita às leis locais, qualquer pessoa pode fazer perguntas ou informar 
ao Escritório de Ética e Conformidade, identificando-se ou 
anonimamente, qualquer preocupação com ética ou violação legal, real 
ou potencial, incluindo questões contábeis, financeiras, de impostos ou 
antissuborno, através dos seguintes meios:

• Correio comum:   • E-mail: Ethics@eaton.com 
  Vice Presidência, Ética e Conformidade
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefone: A Help Line é gratuita e possui um representante multilíngue 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se seu país não estiver listado 
aqui (ou se você tiver problemas com os números abaixo), consulte seu pôster 
de ética local ou o website de Ética Global acessível através do JOE.

Áustria* 0800.295.342
Brasil 0800.891.4212
Canadá 800.433.2774
China (Unicom) 10.800.711.1122 
China (China Telecom) 10.800.110.1046
República Tcheca* 800.143.861
República Dominicana* 800.320.0821
Alemanha* 0800.181.9146
Índia 000.800.100.1499
Itália 800.789343
México 001.888.667.6799
Holanda* 0800.022.2042
Polônia* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Reino Unido 0808.234.9987
Estados Unidos 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Como entrar em contato com o 
Escritório de Ética e Conformidade

*O serviço móvel pode não conectar. Se você tiver problemas, ligue usando a linha fixa.
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