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Prezados parceiros, 

A nossa visão é promover alto desempenho, precisão, confiabilidade e sustentabilidade. Esses valores 
não são representados apenas pelos nossos produtos e serviços, mas também pelas nossas relações 
comerciais. Graças ao nosso grande engajamento e à excelente qualidade dos nossos produtos, a  
Plasser & Theurer construiu uma excelente reputação ao longo dos anos.

O mundo de negócios atual é cada vez mais complexo, e diferentes complexidades estarão presentes 
no futuro. Para sustentar a nossa excelente reputação hoje e amanhã, elaboramos o presente Código de 
Conduta para Parceiros de Negócios. Ele contém as regras e os princípios de conduta mais importantes 
que se aplicam a todos os nossos parceiros de negócios.

Introdução



| CÓDIGO DE CONDUTA PARA PARCEIROS DE NEGÓCIOS | 03

Esperamos que nossos parceiros de negócios se identifiquem com os princípios corporativos da  
Plasser & Theurer e que também ajam de acordo com esses valores. Incentivamos nossos parceiros de 
negócios a introduzir um sistema de gerenciamento de conformidade eficaz. Esse sistema deve corres-
ponder aos requisitos mencionados neste Código de Conduta. Nossos parceiros de negócios comunicam 
nossos princípios tanto em suas organizações quanto aos seus próprios parceiros de negócios ao longo 
da cadeia de abastecimento. Nossos princípios corporativos de alto desempenho, precisão, confiabilidade 
e sustentabilidade estão definidos em www.plassertheurer.com.

Johannes Max- Theurer, CEO
Günther Binder, CFO
Winfried Büdenbender, CTO
Thomas Schöpf, CSO
Stefan Peiker, COO
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A Plasser & Theurer apoia um tratamento justo e igual para seus funcionários. Por meio da motivação e do 
comprometimento, oferecemos a cada indivíduo oportunidades internas de carreira. Os candidatos são 
recrutados com base em sua competência profissional e não com base em sua origem, nacionalidade, 
religião, idade, sexo, orientação sexual, estado de saúde, opinião política ou filiação em sindicatos, entre 
outros. Somos claramente contra o trabalho infantil, trabalho forçado, assédio e discriminação, e apoiamos 
a liberdade de reunião. Esperamos o mesmo de nossos parceiros de negócios.

Nossos parceiros de negócios devem proteger integralmente a dignidade pessoal e a privacidade de 
cada indivíduo e não devem tolerar nenhuma forma de assédio. Nesse quesito, funcionários com cargo 
gerencial têm uma responsabilidade especial e devem servir como exemplo.

Convívio respeitoso 
Igualdade de 
tratamento
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Saúde e segurança É nosso dever proteger a saúde e a segurança de nossos funcionários.

Nossos parceiros de negócios também devem proteger a saúde e a segurança de seus funcionários. 
Você deve corrigir situações perigosas imediatamente para evitar ou prevenir acidentes de trabalho.
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Criamos condições de trabalho justas para nossos funcionários e cumprimos as disposições legais relati-
vas a acordos coletivos, salários-mínimos, condições de trabalho e segurança ocupacional, bem como a 
normas trabalhistas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esperamos o mesmo 
de nossos parceiros de negócios.

Condições  
de trabalho
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Meio ambiente A Plasser & Theurer promove a consciência ambiental em todas as nossas áreas de produção e operação. 
Aderimos, sobretudo, aos regulamentos sobre o manuseio de substâncias perigosas, manuseio e elimi-
nação de resíduos, água e tratamento de esgoto, controle de emissões, bem como otimizamos nossos 
recursos (veja nossas certificações em www.plassertheurer.com). Como nosso parceiro de negócios, 
você tem a obrigação de cumprir os regulamentos ambientais aplicáveis e utilizar recursos de maneira 
responsável.
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Parceiros de 
negócios

Estamos em estreito contato com nossos parceiros de negócios e esperamos que eles se compor-
tem com integridade e de forma eticamente correta, bem como em conformidade com este Código de 
Conduta para Parceiros de Negócios.
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Corrupção Somos claramente contra todas as formas de corrupção, pois elas podem prejudicar a capacidade de 
tomar decisões objetivas e justas. Esperamos que nossos parceiros de negócios cumpram todas as leis e 
regulamentos que servem para combater a corrupção.

n Relações com agentes públicos
 Existem regulamentações estritas em todo o mundo com relação a fazer negócios com agentes públi-

cos. Agentes públicos são, particularmente, funcionários públicos e funcionários de empresas afiliadas 
ao Estado ou pessoas com autoridade pública/soberania. Isso também inclui parentes de funcionários 
públicos.

 Atribuímos grande importância a um relacionamento honesto e eticamente impecável com os agentes 
públicos. Os regulamentos legais aplicáveis devem ser sempre cumpridos ao trabalhar com eles. Isso 
também se aplica aos nossos parceiros de negócios, especialmente àqueles que estão em contato 
com agentes públicos em nosso nome.
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n Relações com parceiros de negócios
 Não somente no relacionamento com entidades públicas, mas também nas relações comerciais com 

o setor privado, nos sentimos obrigados a seguir uma política de negócios correta. Estamos convenci-
dos de que as decisões de negócios devem ser tomadas com base em critérios objetivos.

 Ao lidar com nossos parceiros de negócios, todas as formas de comportamento que possam dar a 
impressão de que as decisões de negócios devem ser influenciadas de maneira inadmissível são, por-
tanto, proibidas. A remuneração de consultores deve ser razoável e não deve ser utilizada para forne-
cer benefícios indevidos a terceiros. Esperamos que nossos parceiros de negócios tomem precauções 
para garantir isso também em suas respectivas empresas, especialmente quando agirem em nome da 
Plasser & Theurer.

n Relações com partidos políticos
 Como uma empresa apolítica, a Plasser & Theurer dá grande importância à independência. O apoio a 

partidos políticos e seus funcionários utilizando fundos da empresa ou a prestação de serviços com 
fins políticos feita em nome da Plasser & Theurer é, portanto, proibido.
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Concorrência Estamos comprometidos com a concorrência justa. As violações dos regulamentos de concorrência e 
de antitruste podem ter consequências graves para a Plasser & Theurer, razão pela qual o estrito cum-
primento das leis e dos regulamentos nacionais e internacionais sobre concorrência e antitruste é um 
elemento central de nossa política de negócios, o que também exercemos em nossas relações comerciais 
com nossos parceiros de negócios.

Esperamos que nossos parceiros de negócios estejam familiarizados com os regulamentos que se 
aplicam às suas respectivas áreas de negócios.

n	Respeitamos a concorrência em relação aos nossos fornecedores
 A Plasser & Theurer toma decisões de compra com base em critérios objetivos. Esperamos tratamento 

e concorrência justos de nossos parceiros de negócios, de modo que a confiança e a apreciação 
mútua moldem nosso relacionamento comercial. Em particular, esperamos que nossos parceiros de 
negócios não abusem de sua possível posição dominante no mercado, não tomem quaisquer medidas 
restritivas de concorrência, não se coordenem com seus concorrentes etc. Isso também se aplica a 
eventos organizados por associações profissionais.
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Controle de 
exportação

Existem regulamentações em todo o mundo que incluem embargos de entrega em determinados países 
ou a sanção de indivíduos e empresas. As violações das restrições à exportação podem ter consequ-
ências muito sérias para atividades de negócios futuras, além de multas elevadas. Como uma empresa 
exportadora com atuação global, a Plasser & Theurer está ciente dessa responsabilidade, atribui grande 
importância ao cumprimento dessas regulamentações e verifica as exportações quanto à sua admissibi-
lidade, especialmente em países de alto risco e com materiais oriundos de regiões de conflito. Também 
esperamos medidas correspondentes de nossos parceiros de negócios para garantir total conformidade 
legal com os regulamentos de exportação aplicáveis e para apoiar a Plasser & Theurer na obtenção de 
quaisquer autorizações.
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Conflito de interesse Conflito de interesses
Os conflitos de interesses surgem quando os interesses pessoais entram em conflito com os interesses 
da empresa. Para evitar consequências negativas para nossa empresa, esperamos que nossos parceiros 
de negócios evitem conflitos de interesse em sua empresa ou nos informem sobre eles por escrito.
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Prevenção contra 
lavagem de dinheiro; 
impostos e assuntos 
financeiros

A Plasser & Theurer cumpre sua obrigação de prevenir lavagem de dinheiro e espera que seus parceiros 
de negócios façam o mesmo. Cada parceiro de negócios deve verificar e auditar transações financeiras 
incomuns feitas em sua própria empresa e com a Plasser & Theurer, sobretudo e inclusive dinheiro em 
espécie que possa dar origem a suspeitas de lavagem de dinheiro, e relatá-las à Plasser & Theurer.

A Plasser & Theurer observa os regulamentos tributários aplicáveis e emite faturas/notas fiscais para que 
o a transação correspondente seja mapeada corretamente para garantir que não haja nenhuma contribui-
ção para evasão ou fraude fiscal. Esperamos o mesmo de nossos parceiros de negócios.
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A fim de expandir ainda mais a liderança por meio de nosso conhecimento, é de crucial importância que 
todos os parceiros de negócios tratem com cuidado os bens, as instalações e os equipamentos, os direi-
tos de propriedade intelectual e as informações confidenciais da empresa. O objetivo disso é evitar perda, 
roubo, uso indevido e danos. Os ativos da empresa Plasser & Theurer são utilizados para fins comerciais; 
o uso privado requer aprovação por escrito.

Proteção da propriedade intelectual
É essencial que nossos parceiros de negócios protejam a propriedade intelectual da Plasser & Theurer 
e que evitem que tal propriedade intelectual seja divulgada a terceiros não autorizados. Por outro lado, 
a Plasser & Theurer se compromete a respeitar a propriedade intelectual de terceiros e a não explorar 
segredos comerciais. Nossos parceiros de negócios devem aderir aos padrões da indústria e fornecer 
apenas produtos originais e de qualidade (fabricante de equipamento original, OEM).

Tratamento de informações e proteção de dados
A Plasser & Theurer cumpre as leis e os regulamentos relativos à proteção de dados. Esperamos o mesmo 
de nossos parceiros de negócios. As informações e os dados que nossos parceiros de negócios recebem 
em conexão com suas atividades devem, portanto, ser tratados de forma confidencial. Caso seja neces-
sária a transmissão de informações da empresa para terceiros externos, um termo de confidencialidade 
deve ser assinado.

Proteção dos ativos 
da empresa e  

confidencialidade  
de informações
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Conformidade com  
o Código de Conduta 
e denúncia de 
violações

Violações graves deste Código de Conduta, que podem causar danos consideráveis à Plasser & Theurer, 
devem ser relatadas ao nosso diretor de conformidade e podem ter consequências.

Cada denúncia é tratada de forma confidencial. Os parceiros de negócios que relatam possíveis violações 
de boa-fé não terão nenhuma desvantagem.

Se precisar de ajuda para cumprir este Código de Conduta, cabe a você nos informar. Para fazer isso, 
entre em contato pelo e-mail compliance@plassertheurer.com.



www.plassertheurer.com
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