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Prezados colegas,

Código de Conduta

Na Autoneum, temos compromisso com
os mais altos padrões, não apenas nos
produtos que desenvolvemos para
nossos clientes, mas também no modo
como trabalhamos. Nossos valores e
princípios constituem a base de nosso
comportamento. O Código de Conduta
oferece ainda diretrizes para transformar
nossos valores em comportamentos.
Acreditamos que a nossa responsabilidade como empresa vai além de
respeitar as leis e regulamentos dos
países em que trabalhamos. Nossa
reputação como líder de mercado em
gestão acústica e térmica para veículos
apenas pode ser mantida se desenvolvermos produtos inovadores para nossos
clientes, criarmos um local de trabalho
atraente para nossos funcionários e
apresentarmos resultados lucrativos
para nossos acionistas, ao mesmo
tempo em que respeitamos o meio
ambiente e as comunidades em que
operamos.

Cumprir todas essas ambições nem
sempre é fácil. Em um ambiente de
negócios exigente e competitivo,
algumas vezes precisamos tomar
decisões difíceis. É para essas ocasiões
que o Código de Conduta oferece
orientação. Obviamente, o Código de
Conduta não pode responder todas
as perguntas ou dilemas que podemos
encontrar em nosso trabalho cotidiano.
É por isso que estimulamos todos os
nossos funcionários a procurar orientação de seu gerente, do departamento
de RH ou do Jurídico e Compliance se
houver alguma dúvida ou tiver preocupações.
Uma comunicação aberta, também
em temas sensíveis, ajudará a fortalecer ainda mais nossa cultura empresarial, melhorar o nosso desempenho e
aperfeiçoar a nossa reputação.

Winterthur, julho 2020

Hans-Peter Schwald
Presidente do Conselho

Matthias Holzammer
Diretor Executivo
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Nossos valores
e princípios
Princípios
Agradar seus clientes
Gostar de seu trabalho
Batalhar por lucros
Values
Nós trabalhamos com PAIXÃO
Nós agimos com RESPONSABILIDADE
Nós lucramos com a INOVAÇÃO
Nós vivemos um ESPÍRITO GLOBAL
Nós progredimos através da MELHORIA CONTÍNUA
Nós batalhamos pela SIMPLICIDADE
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Sobre o Código
Este Código de Conduta (“Código”) se
aplica a todos os diretores e funcionários das empresas do Grupo Autoneum.
Ele também se aplica às partes que ajam
em nosso nome, como distribuidores e
contratados. Para nossos fornecedores,
desenvolvemos um Código de Conduta
específico para Fornecedores.
O Código desenvolve os valores e

princípios da Autoneum e reconhece
nossos compromissos com:
·
·
·
·

Cada um
Nossa empresa
Atuação justa no mercado
Nossa sociedade

O Código da Autoneum está disponível
no nosso site.
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Nosso compromisso
com o Código
É nossa responsabilidade transformar os
valores da Autoneum em comportamentos vivendo o nosso Código todos os dias.
Colocamos maiores expectativas em
gerentes e supervisores. Eles são obrigados a dar o exemplo correto, orientar
o comportamento e criar um ambiente
em que todos se sintam confortáveis em
fazer perguntas e informar potenciais
violações de nosso Código e políticas.
Caso tome conhecimento de violações do Código, você não deve ignorar
o fato. Espera-se que todos os funcionários informem as preocupações de
modo que elas possam ser tratadas da
forma apropriada.

Sempre que estiver em dúvida, não
deixe de buscar orientação. Como
primeiro passo, analise as seguintes
questões:
· Isso é legal e está em linha com
o nosso Código e os nossos regulamentos?
· Isso não está prejudicando a
reputação da Autoneum?
· Isso é a coisa certa a ser feita?
· Estou autorizado a fazer isso?
· Estou liderando pelo exemplo?
· Eu me sentiria confortável se isso
aparecesse na primeira página de
um jornal?
Se você hesitar em responder ”sim” a
uma dessas perguntas, procure orientação com o seu gerente, o seu departamento de RH ou o departamento Jurídico
e Compliance.

Código de Conduta
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Ética no local
de trabalho
”Goste de seu trabalho” é um princípio
fundamental para a Autoneum. Nós
somente podemos viver nosso valor
”trabalhamos com paixão” se oferecermos um ambiente de trabalho seguro
que respeite os direitos humanos, as
leis trabalhistas e as regulamentações
de saúde e segurança.
Queremos oferecer um local de
trabalho sem assédio e discriminação,
oferecer oportunidades iguais para
todos os empregados, independente
de raça, gênero, religião, orientação
política ou sexual.

A Autoneum está comprometida com o
princípio de boa cidadania corporativa.
Em linha com a Declaração das Nações
Unidas sobre Direitos Humanos e as
orientações da OIT e da OECD, não
toleramos trabalho forçado ou infantil,
e reconhecemos os direitos dos empregados de negociação coletiva e liberdade
de associação.
A Autoneum respeita as leis trabalhistas sobre jornada de trabalho e
oferece a seus empregados remuneração
e benefícios que cumprem as leis
aplicáveis.
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Proteger os ativos e as
informações da empresa
Somos todos responsáveis por proteger
os ativos de nossa empresa. Estes não
incluem apenas as máquinas, ferramentas e veículos que usamos em nossas
operações, mas também nossos direitos
de propriedade intelectual e nossas
informações confidenciais.
· Ativos e bens da Empresa: nós cuidamos de nossos ativos e garantimos
que eles estejam protegidos de mau
uso, perda, desperdício, roubo ou
fraude.
· Livros e registros: todas as transações comerciais são registradas
de forma exata, completa, verdadeira,
justa, coerente e no prazo correto.

· Negociação por pessoa com informação privilegiada: a Autoneum é
uma empresa aberta. Abusar de
ou revelar informações não públicas
ao comprar ou vender títulos da
Autoneum é estritamente proibido.
· Proteção de dados: nós protegemos
nossas informações confidenciais e
respeitamos as informações confidenciais de terceiros. Apenas as utilizamos para finalidades comerciais
legítimas e as tratamos com o maior
cuidado.
· Comunicação: seguimos os padrões de
comunicação empresarial para proteger
nossa reputação corporativa, por
exemplo, ao representar a empresa
externamente na mídia financeira ou
social.

Código de Conduta
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Atuação justa
no mercado
A Autoneum tem compromisso com a
promoção da concorrência saudável
e justa para todos os participantes do
mercado. Precisamos batalhar por
lucros, mas fazemos isso de uma forma
honesta.
· Anticoncorrência: respeitamos todas
as leis antitruste aplicáveis. Não toleramos fraudes a licitações, combinação de preços ou abuso de posição de
mercado dominante.
· Antissuborno/corrupção: não pagamos propina nem fazemos pagamentos
por facilitação. Não aceitamos propinas ou outras vantagens indevidas.

· Presentes e lazer: presentes e lazer
não são proibidos, mas devem ser
apropriados e tratados de maneira
transparente. Presentes modestos de
valor simbólico são aceitáveis, mas
não devem nunca ser utilizados para
comprar influência sobre decisões
comerciais.
· Conflito de interesses: evitamos
conflitos de interesses. Interesses
pessoais não devem influenciar nosso
bom senso comercial e tomadas de
decisão. Quando surgir um conflito,
nós o revelamos imediatamente.
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Compromisso com
a sociedade
Na Autoneum, temos consciência de que
nossas operações têm um impacto sobre
a sociedade. Criamos produtos e
empregos, compramos matérias primas,
utilizamos recursos naturais e pagamos
impostos de forma responsável.
· Produtos seguros: nossos produtos
inovadores são utilizados em veículos
para reduzir o ruído e proteger contra o
calor. Eles devem ser seguros de modo
que os motoristas possam confiar neles.

· Sustentabilidade na produção: em
nossa busca de melhora e inovação
contínuas, sempre procuramos modos
de melhorar nossos projetos e processos de produção e otimizar o
consumo de materiais e de energia.
Batalhamos pela integração sistemática de aspectos ambientais em
pesquisa e desenvolvimento.
· Patrocínio, contribuições de caridade e políticas: somos profissionais
e transparentes no suporte financeiro
a organizações.

Código de Conduta
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Informação de
conduta indevida
Não serão toleradas violações de nosso
Código, podendo resultar em ação disciplinar que pode incluir até a demissão.
Em alguns casos, a Autoneum pode
precisar informar uma violação às autoridades pertinentes, o que poderia
também levar a um processo judicial,
multas ou prisão.

Espera-se que funcionários que testemunhem ou suspeitem de violações
do Código, das leis ou outros regulamentos informem suas preocupações a seu
supervisor, ao RH ou ao Jurídico e
Compliance (compliance@autoneum.com).
Relatos anônimos podem também ser
feitos através da linha direta Speak Up
(https://speakupline.autoneum.com).
Empregados que informarem de
boa-fé violações do Código serão protegidos de retaliação.
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Autoneum. Mastering sound and heat.

Outras orientações
Outras orientações estão disponíveis
nas páginas correspondentes da intranet
corporativa da Autoneum ou com seu
departamento de RH.
A última versão do Código e das
políticas pode ser encontrada na
intranet, onde você também encontrará
o Código em diferentes idiomas.
Em caso de dúvida, a versão em inglês
prevalecerá.

Autoneum Holding Ltd
Schlosstalstrasse 43
8406 Winterthur
Suíça
T +41 52 244 82 82
info@autoneum.com
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