
Código de 
Conduta

®



Caro colega da Standex,
Bem‑vindo!

Chegou a uma empresa que, desde 1955, tem feito e mantido as suas promessas: promessas aos nossos clientes, 
às comunidades, aos acionistas e, principalmente, uns aos outros.

Exercemos a nossa atividade num ambiente complexo através de diferentes empresas e de uma força 
de trabalho diversificada e global. Uma linha comum permitiu à Standex resistir ao teste do tempo: uma cultura 
vibrante, resiliente, ética e eficaz.

No cerne da nossa cultura estão quatro valores fundamentais que nos esforçamos para manter no nosso trabalho 
e quotidiano:

 » Responsabilidade
 » Inovação
 » Integridade
 » Trabalho de Equipa

Verá esses valores refletidos ao longo deste 
Código de Conduta.

O Código é um roteiro para a nossa 
jornada, que descreve “como” 
cumprimos as diversas promessas 
vitais para o nosso sucesso. Cumprimos 
as leis que regulamentam os nossos 
negócios. Atuamos com ética em todas 
as interações ao cumprirmos as nossas 
obrigações profissionais. É minha 
esperança e expetativa 
que aplique os valores deste 
Código de Conduta não apenas 
no trabalho, mas também nas suas 
comunidades. 

Seja no trabalho ou fora, cada um de 
nós é um reflexo da Standex. Juntos, 
podemos prosperar e criar um local 
de trabalho e uma comunidade onde 
todos nos beneficiamos.

Obrigado por fazer parte da equipa!

Atenciosamente, 

David Dunbar,
Presidente/CEO
Presidente, Conselho 
de Administração
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Sobre o Código
Na Standex, cada um de nós é responsável por manter os padrões de integridade e responsabilidade que afetam 
a nossa reputação. Independentemente de ser funcionário, executivo ou diretor e independentemente de onde 
conduzimos negócios, todos devemos cumprir os princípios deste Código.

O nosso compromisso com a conformidade

Como empresa global negociada na Bolsa de Valores 
de Nova Iorque (NYSE: SXI), e com empresas que 
exercem atividade por todo o mundo, existem leis 
internacionais, regulamentos e padrões globais que se 
aplicam a todos nós. Além dessas leis e padrões 
internacionais, temos o compromisso de cumprir as leis 
aplicáveis de cada local onde fazemos negócios.

Este Código aplica‑se a todos os funcionários 
(tempo integral, tempo parcial e temporário), todos 
os contratados, executivos, diretores e ao nosso 
conselho de administração. Os fornecedores estão 
sujeitos ao Código de Conduta do Fornecedor, que pode 
ser encontrado aqui: Código de Conduta do Fornecedor.

Objetivo e Responsabilidades

Este Código fornece uma visão geral de alguns 
dos padrões legais e éticos que devemos seguir todos 
os dias. Também fornece instruções claras sobre como 
denunciar suspeitas de violações da lei ou do Código.

Se não tiver a certeza acerca do que deve fazer 
em determinada situação, estamos aqui para o apoiar. 
Fale com o seu diretor, parceiro de negócios de recursos 
humanos, o departamento jurídico da Standex 
ou contacte a linha direta anónima, disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana (informações aqui ou na 
próxima página) sobre as suas preocupações. Não há 
retaliação por apresentar uma preocupação.

Leia cuidadosamente este Código! Ser‑lhe‑á solicitado 
que assine um formulário de reconhecimento 
a informar que leu este Código e que concorda em atuar 
em conformidade com o mesmo.

Os Seus Direitos

Como funcionários, todos temos o dever de 
cumprir o Código, mas reconhecemos que você 
tem determinados direitos. Nada neste Código ou em 
qualquer política referenciada da Standex se destina 
a limitá‑lo ou impedi‑lo de exercer os seus direitos 
ao abrigo da lei. 

Quando Ocorre uma Violação ao Código 
de Conduta

Quando um de nós não cumprir este Código ou as leis 
aplicáveis, convencer outra pessoa a violar este Código 
ou retaliar contra alguém por denunciar uma violação 
do Código, ocorreu uma violação.

Cada potencial violação do Código é levada a sério 
e é totalmente investigada. Violar este Código pode 
levar a medidas disciplinares, até e incluindo a rescisão 
do contrato de trabalho. A violação da lei (além deste 
Código) pode resultar em processo criminal ou multas.

Modificações e Renúncias de Política

Sabemos que nem todas as situações podem 
ser abordadas neste Código. Portanto, a Standex tem o 
direito de modificar este Código conforme considere 
necessário. Se você acredita que deve procurar 
uma renúncia ou isenção de qualquer seção deste 
Código, entre em contato com o Departamento Jurídico 
da Standex para o número de telefone +1.603.893.9701. 
Qualquer isenção deste Código deve ser aprovada pelo 
Conselho de Administração ou seus representantes. 

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/05/Supplier-Code-of-Conduct.pdf


2

Código de Conduta da Standex

Se considera que presenciou ou experienciou violações deste Código, deve denunciar 
a sua preocupação imediatamente. A Standex investigará a sua preocupação para 
que quaisquer violações possam ser identificadas e interrompidas com a maior 
brevidade possível. 

Fale com o seu supervisor , diretor ou outro 
líder de negócios (RH) na sua localização

Ligue para o Departamento Jurídico 
da Standex (+1.603.893.9701) para falar 
com um dos nossos advogados

Ligue para o Departamento de RH 
Corporativo da Standex (+1.603.893.9701) 
para discutir o que está a acontecer

Ligue para a linha direta anônima da Standex 
(+1.800.514.5275), que está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana, para ouvir 
as suas preocupações

Envie um email para a linha direta anónima 
da Standex (https://standex.alertline.com)

Como posso denunciar uma preocupação?

Você é os olhos e os ouvidos da Standex. Valorizamos a sua ajuda para evitar e identificar condutas inadequadas. 
Qualquer tipo de retaliação decorrente de uma denúncia de uma preocupação de boa‑fé ou de participar numa 
investigação é estritamente proibida. Se retaliar contra alguém por ter denunciado uma preocupação de boa 
fé ou por participar numa investigação, estará sujeito a medidas disciplinares.
 
Retaliação é definida como qualquer ação que impeça alguém de denunciar uma preocupação ou de participar 
de uma investigação. Os exemplos incluem despromoção, redução de salário, realocações profissionais, assédio, 
intimidação ou qualquer outra ação intentada contra alguém em virtude de ter denunciado uma preocupação 
ou por participar numa investigação.

Incentivamos a denúncia honesta, mas não toleramos acusações falsas. Deve denunciar as suas preocupações 
de forma razoável e de boa fé. Nunca deve fazer intencionalmente uma falsa denúncia, mentir ou recusar‑se 
a colaborar durante uma investigação ‑ essas constituem, por si mesmas, violações do Código.

Não retaliação
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O que os funcionários têm de fazer
Como funcionário da Standex, tem a responsabilidade de:

Conhecer e incorporar o Código.
Leia e cumpra‑o, em conjunto com quaisquer outras políticas aplicáveis ao seu trabalho.

Pensar antes de agir.
Use o bom senso, sendo honesto e ético em todas as ações que tomar. Se lhe for solicitado que viole o Código, 
não o faça! Será responsabilizado pelas suas ações.

Cumprir a lei.
Compreenda as leis que se aplicam ao seu trabalho e aos nossos negócios.

Pedir ajuda.
Quando uma resposta não for clara, peça orientação antes de agir.

Ficar alerta.
Preste muita atenção a qualquer atividade que seja inconsistente com o nosso Código, as nossas políticas 
ou a lei.

Denunciar preocupações.
Não ignore uma violação. Evite danos à Standex, à sua reputação e aos nossos funcionários, denunciando 
de imediato as suas preocupações.
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Como diretor da Standex, você tem a responsabilidade de:

Ser um modelo do Código e dos nossos valores.
Promover uma cultura de integridade tomando decisões éticas e revelando honestidade e integridade em tudo 
o que disser e fizer.

Falar sobre o Código.
Leia e compreenda o Código. Consulte‑o para responder a perguntas. Torne conversas sobre ética parte da sua 
rotina.

Estar informado e atento.
Incentive os funcionários para que se dirijam a si com as suas perguntas ou preocupações. Ouça‑os com 
atenção e forneça orientações. Entenda que nem sempre vai encontrar as respostas que precisa no Código, 
portanto, saiba onde obtê‑las.

Certificar‑se de juntar mensagens sobre o cumprimento das metas de negócios com um 
lembrete de que só o podemos fazer de forma ética. Lembrar também os funcionários 
acerca dos diversos recursos disponíveis para expressarem as suas preocupações. 
Comentários como os seguintes podem criar mal‑entendidos para os funcionários 
que os ouvirem:

“Não podemos perder o trimestre.”

“Ninguém precisa saber disso.”
“Vamos manter isso entre nós.”

“Era só uma piada.”

Tomar iniciativa.
Esteja atento à má conduta e denuncie ao seu diretor, Parceiro de Negócios de Recursos Humanos, 
ao Departamento Jurídico da Standex ou à Linha Direta, se o constatar.

Conhecer as suas responsabilidades.
Se é um diretor financeiro sénior, deve conhecer o Código de Ética para a Administração Financeira Sénior.

O que os diretores têm de fazer

https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf


Promova 
um local 
de trabalho 
positivo
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Todos na Standex devem ser tratados com respeito e dignidade. Quando nos sentimos assediados, discriminados 
ou intimidados no trabalho, isso pode afetar o nosso desempenho profissional e a nossa saúde mental. Esse tipo 
de comportamento cria um ambiente de trabalho pouco profissional e emocionalmente prejudicial para todos. 
Não é permitido e não será tolerado. O assédio, tratamento injusto, intimidação e outros comportamentos 
discriminatórios não são apenas prejudiciais para o nosso ambiente de trabalho ‑ também podem ser ilegais. 
Qualquer pessoa que violar essas políticas será punida, o que pode incluir a demissão.

Tratamos as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados. Esforçamo‑nos para criar um ambiente livre 
de todas as formas de assédio, discriminação e intimidação. Comportamentos de assédio, discriminação 
ou intimidação não são tolerados em nenhuma circunstância.

Prevenção de Assédio, 
Discriminação e Intimidação

O Assédio Sexual é qualquer comportamento indesejado, comentários ou gestos de natureza sexual 
que sejam pessoalmente ofensivos, intimidantes ou humilhantes. 

O comportamento pode ser verbal ou físico. Os exemplos incluem:
 » Pressão indesejada para confraternizar socialmente após o trabalho
 » Piadas sexuais indesejáveis, gestos ou comentários obscenos
 »  Mensagens explícitas indesejadas ou imagens enviadas através de redes sociais para um colega 

de trabalho
 » Assobios ou designações como boazona (bonzão), querido(a) ou doce
 » Toque indesejado, como roçar ou esfregar o pescoço ou outra parte do corpo
 » Tomar decisões de atribuição de trabalho com base no recebimento de favores sexuais
 » Prometer uma promoção ou aumento em troca de um favor sexual
 » Ameaçar demitir alguém a menos que seja feito um favor sexual

Quando nos sentimos assediados sexualmente, não somos capazes de fazer o nosso melhor trabalho, 
porque o ambiente de trabalho é intimidante ou hostil. 

Uma atmosfera de trabalho sexual indesejada pode ser ofensiva não apenas para a pessoa que está 
a ser assediada, mas também para aqueles ao seu redor, porque o ambiente é desrespeitoso, pouco 
profissional e pouco digno.

Qualquer pessoa pode cometer ou ser vítima de assédio sexual. Não importa o género, situação 
de emprego ou função! O assédio sexual pode ser cometido por qualquer pessoa e a qualquer pessoa.

!

Se acredita que ocorreu uma violação de qualquer política/princípio anti assédio ou discriminação da Standex, 
denuncie‑o através de qualquer um dos canais indicados na seção Como Devo Denunciar uma Preocupação?
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A Standex deseja contratar, promover e utilizar as competências e habilidades de cada pessoa, independentemente 
de qualquer fator que não esteja relacionado com o desempenho profissional. Valorizar o contributo único de cada 
indivíduo cria um trabalho de equipa respeitador e profissional, para que todos possamos prosperar. A participação 
de uma diversidade de vozes e experiências resulta num ambiente compartilhado onde podemos criar o melhor valor 
para cada um e para o nosso negócio. 

Existem muitas leis que protegem as pessoas contra a discriminação com base em fatores que nada têm que ver com 
o seu desempenho profissional (tais como idade, raça, religião, etnia, sexo, orientação sexual, estado civil, deficiência 
e outras características). Cumprimos todas essas leis e temos o compromisso de promover oportunidades iguais 
e tratamento justo para todos. O tratamento desigual não é apenas antiético ‑ também pode ser ilegal!

As decisões de contratação são tomadas com base nas qualificações de cada indivíduo, no mérito e nas necessidades 
do negócio. Se considera que ocorreu uma violação de qualquer princípio de igualdade de oportunidades da Standex, 
denuncie através de qualquer um dos canais indicados em Como Devo Denunciar uma Preocupação?

Valorizamos e respeitamos as competências únicas e as opiniões dos nossos funcionários. Contratamos, 
promovemos e utilizamos as competências e habilidades de cada pessoa, independentemente de qualquer fator 
que não tenha relação com o desempenho profissional.

Igualdade de Oportunidades

A Nossa Política

Acreditamos que os nossos funcionários merecem trabalhar num ambiente saudável e seguro. Todos nós somos 
necessários para garantir que mantemos os mais elevados padrões de saúde e segurança.

Saúde, segurança e proteção 
no local de trabalho

A Nossa Política

Todos os colaboradores são responsáveis por atuar pelo bem‑estar das pessoas, pela preservação do património 
e continuidade dos negócios e pela minimização do nosso impacto no meio ambiente.

Todos os funcionários estão ativamente empenhados na Saúde, Meio ambiente e Segurança (SMS), partilhando 
as suas ideias inovadoras, realizando ações positivas para contribuir para a realização das atividades e metas 
de SMS e são reconhecidos pelos seus contributos.

Todos os funcionários compreendem e aceitam o dever e a responsabilidade pelo cumprimento das políticas 
de SMS como parte essencial do seu trabalho.

As operações vão além da conformidade para além dos benefícios comerciais visando uma melhoria contínua 
e mensurável na redução dos riscos de SMS em tudo o que fazemos.

As decisões e ações de todos os funcionários da Standex refletem atitudes e comportamentos seguros e a crença 
de que um acidente ou incidente ja é demais.

Esperamos que todos aqueles que trabalham connosco cumpram estes princípios, incluindo fornecedores, 
vendedores e prestadores de serviços.



Manter 
a Integridade 
Financeira
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A Nossa Política
Devemos ser verdadeiros em todas as interações e comunicações. O envolvimento em qualquer tipo de fraude não é 
tolerado. A fraude pode assumir diversas formas, constituindo exemplos mais comuns os que estão especificamente 
descritos nesta secção; no entanto, é crucial que todos os funcionários compreendam o que a fraude implica para que a 
possam reconhecer e evitar.

A integridade dos nossos registos financeiros é de extrema importância. Todos os funcionários são responsáveis 
por garantir a sua precisão. Os registos financeiros devem ser confiáveis, completos e precisos, bem como justos 
e objetivos. Todos os livros e registos financeiros devem ser mantidos de acordo com os requisitos legais e os princípios 
contabilísticos geralmente aceites.

Se tivermos conhecimento acerca de um erro financeiro, devemos divulgá‑lo proativamente e corrigi‑lo.

Se for diretor financeiro sénior, deve ter conhecimento e cumprir o Código de Ética para a Gestão Financeira Sénior.

As preocupações relacionadas com a contabilidade, controlos de contabilidade internos ou questões de auditoria 
devem ser prontamente relatadas através da Linha Direta indicada na secção de  "Contacto e Recursos" secção e serão 
relatadas ao Comité de Auditoria e ao Conselho de Administração. As denúncias podem ser realizadas anonimamente 
e serão tratadas confidencialmente na medida do permitido por lei. Não há retaliação por denunciar qualquer 
preocupação.

Fraude e Registos Financeiros
Estamos empenhados em apresentar transações e registos financeiros precisos, honestos e oportunos. 
Como empresa de capital aberto, investidores, clientes, fornecedores, instituições financeiras e outras partes 
importantes têm a expetativa e o direito de saber que as informações relatadas são precisas. 

 »  Envio de relatórios de despesas falsos

 »  Falsificação ou alteração de cheques

 »  Introdução de uma entrada nos registos 
da empresa que deliberadamente não esteja 
de acordo com os padrões contabilísticos 
adequados

Exemplos de Fraude Comum

 »  Apropriação indevida de ativos ou utilização 
indevida de propriedade da empresa

 »  Inflacionar os números de vendas expedindo 
inventário conhecido como defeituoso 
ou não conforme

 »  Processamento de faturas para fornecedores 
“fictícios”

https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf
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A Nossa Política

Fundos e ativos da empresa
Os edifícios em que trabalhamos, a tecnologia que nos liga a outros, as ideias, tecnologias e melhorias 
de processos que desenvolvemos, os emails que trocamos, os computadores e dispositivos móveis que utilizamos 
para fazer o nosso trabalho ‑ esses são os ativos da Standex que temos a responsabilidade de proteger. 
Utilizamo‑los  para realizarmos os nossos negócios e devemos protegê‑los contra danos, perdas, utilização 
indevida e roubo.

Contribuições Políticas

Não podemos utilizar fundos, ativos, propriedade 
ou pessoal da empresa para contribuir para ou apoiar 
campanhas políticas. Isso inclui doações, presentes, 
angariação de fundos ou empréstimos e utilização 
não compensada de edifícios, propriedades, 
equipamentos (como computadores portáteis) e veículos 
da Standex.

Quaisquer atividades políticas devem ser conduzidas 
no nosso próprio tempo e utilizando os nossos próprios 
recursos. 

Ativos Físicos

A propriedade física e os recursos são disponibilizados 
aos funcionários para nos ajudarem a desempenhar 
o nosso trabalho. Nunca os devemos emprestar, vender 
ou distribuir, a menos que estejamos autorizados 
a fazê‑lo.

Ativos Eletrónicos

Os funcionários geralmente recebem ativos eletrónicos, 
tais como computadores, hardware, software, 
dispositivos móveis e outros equipamentos, para 
utilizar no trabalho. Esses ativos eletrónicos devem 
ser utilizados de forma adequada e legal. Para mais 
informações, verifique a Política de Utilização Aceitável.

Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, como patentes, marcas 
registadas e segredos comerciais, também 
são ativos valiosos da Standex. Devemos proteger 
apaixonadamente a nossa propriedade intelectual (IP) 
e lembrar que qualquer IP criada enquanto estivermos 
na Standex pertence à Standex (na medida do permitido 
por lei), mesmo se sairmos da Standex. Para obter mais 
informação, consulte a secção "Informação Confidencial 
e Propriedade Intelectual" deste Código.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/IT-Acceptable-Use-Policy-101416-English.pdf
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A Nossa Política

NÃO:

Temos a obrigação legal e ética de garantir que quaisquer informações não públicas que conhecermos sobre a Standex 
não sejam partilhadas com terceiros fora da Standex e não sejam utilizadas para benefício financeiro ou pessoal.

“Insider trading” é o termo técnico para negociar ações da Standex com base em informações materiais 
não públicas das quais tiver conhecimento. A Securities and Exchange Commission (SEC) monitoriza as negociações 
com informações privilegiadas para garantir que nenhum insider lucre injustamente com negociações de ações 
da Standex, quando o público investidor remanescente não tem conhecimento das informações que podem ser do 
seu conhecimento.

Há certas coisas que deve evitar fazer se tomar conhecimento de qualquer informação importante da Standex que não 
esteja disponível para o público em geral. 

Comércio interno
Somos uma empresa de capital aberto e estamos proibidos de utilizar ou partilhar informações não públicas 
sobre a Standex para benefício financeiro ou pessoal.

Compre ou venda títulos (como ações, títulos ou derivativos) da Standex enquanto estiver ciente 
de informações privilegiadas. O mesmo aplica‑se a compras diretas, bem como a compras feitas por familiares. 
Aplica‑se igualmente à negociação de ações de outras empresas que podem ser afetadas pelas informações 
da Standex.

Recomendar ou sugerir que outra pessoa compre ou venda títulos de qualquer empresa enquanto tiver 
informações privilegiadas. A recomendação em si pode ser uma violação das leis, independentemente de qualquer 
compra ou venda realmente ocorrer.

Partilhar informações relevantes com quem não precise de saber das mesmas. Isso inclui a partilha 
de informações com pessoas dentro e fora da Standex, tais como família ou amigos.

Informações privilegiadas são informações que pode obter no dia a dia sobre a Standex ou outra empresa 
que não foi tornada pública.

Informações materiais privilegiadas são  informações que um investidor razoável consideraria 
importantes na sua decisão de comprar, manter ou vender títulos de uma empresa. Exemplos das mesmas 
incluem:

 » Previsões financeiras
 » Anúncios de ganhos/dividendos
 » Aquisições ou alienações
 » Apresentações e planos de estratégia
 » Mudanças na administração

Utilizar informações materiais privilegiadas para seu próprio benefício financeiro, ou para benefício 
financeiro de outra pessoa, ou partilhar informações privilegiadas materiais com terceiros, constitutuem 
uma violação da política de negociação com informações privilegiadas da Standex e pode violar a lei 
(Secção 10 (b) e a Secção 16 (b) da Lei do Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”)) 
e pode resultar em penalidades civis e/ou processos criminais!

!

Temos uma política que proíbe certos funcionários de se envolverem em determinadas compras e vendas que envolvam 
ações da Standex. As transações que visem compensar perdas potenciais no valor das ações da Standex são proibidas. 
Alguns exemplos de tais transações são: transações de cobertura, compra ou venda de opções de compra ou venda 
e vendas a descoberto.

A política de negociação de títulos pode ser encontrada aqui.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/09/LEGAL-14-Guidelines-for-Trading-in-Standex-Stock.pdf


Ser Responsável
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A Nossa Política O Que Deve Fazer
Temos o dever de garantir que todas as decisões de negócios 
sejam feitas tendo em mente os melhores interesses 
da Standex. Isso significa que nada do que fazemos deve 
interferir, ou parecer interferir, na nossa responsabilidade 
de uma tomada de decisão objetiva e imparcial.

Não podemos utilizar os nossos cargos ou funções na Standex 
para obter vantagens ou benefícios familiares ou pessoais.

Devemos divulgar, com a maior brevidade possível, 
caso as atividades ou relacionamentos pessoais possam 
interferir ou aparentemente interfiram nos nossos deveres 
e responsabilidades perante a Standex.

Se tiver dúvidas sobre se determinada ação pode criar 
um conflito de interesses, procure obter orientações 
por parte do seu diretor, Parceiro de Negócios 
de Recursos Humanos ou Departamento Jurídico 
da Standex. 

A maioria dos conflitos de interesse pode ser resolvida 
ou evitada totalmente se os divulgar adequadamente 
à Standex.

Esteja ciente das situações mais comuns em que podem ocorrer conflitos 
de interesse. Estão incluídos:

Investimentos e oportunidades pessoais: se tem um investimento (podem ser investimentos em ações ou títulos/
dívidas) num fornecedor ou cliente da Standex e está envolvido no processo de tomada de decisão de fazer ou não 
negócios com esse fornecedor ou cliente.

Trabalho externo: além de ser funcionário da Standex, você é funcionário de outra empresa. Não é permitido trabalhar 
para um concorrente da Standex e não pode usar propriedade da Standex se tiver um emprego externo.

Relacionamentos familiares e pessoais: se tem um familiar (ou um relacionamento pessoal próximo com alguém) 
que trabalha diretamente consigo na Standex, ou para um fornecedor ou cliente.

Conflito de Interesses
Como funcionários da Standex, espera‑se que todos tenham uma conduta no melhor interesse da Standex, e não 
no interesse pessoal. Um conflito de interesses pode influenciar inconscientemente até a pessoa mais ética e a 
mera aparência de um conflito pode fazer com que as nossas ações ou integridade sejam questionadas.

É um conflito?

Os meus interesses pessoais 
ou relacionamentos podem 

influenciar indevidamente as minhas 
decisões?

Poderia parecer que assim é 
para outra pessoa?

Se SIM , provavelmente 
é um conflito. Procure obter 
orientações sempre que não 

tenha a certeza.

PERGUNTE‑SE...?
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A Nossa Política

Embora as ofertas sejam uma forma tradicional de expressar gratidão ou construir relacionamentos, um oferta 
excessivamente generosa pode pressionar o destinatário a retribuir o favor ou a sentir‑se em dívida. Muitas vezes, 
isso pode levar a um conflito de interesses ou à aparência de um conflito de interesses. Gastos excessivos com ofertas 
não são aceitáveis. Os ofertas devem ser:

Ofertas
Valorizamos os relacionamentos que construímos com os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros 
de negócio. Esses relacionamentos geralmente incluem a partilha de ofertas moderstas como forma de criar 
boa vontade e estabelecer confiança. É importante que essas relações permaneçam positivas e éticas e nunca 
sejam influenciadas por ofertas ou hospitalidade inadequados. 

Podem ser aceites ou fornecidas refeições e atividades de entretenimento modestos pelos funcionários da Standex se o 
objetivo principal for relacionado com os negócios. Nessas circunstâncias, os relatórios e registos de despesas devem 
refletir com precisão o custo e a finalidade.

Não trocamos ofertas que pareçam ser ou sejam 
uma tentativa de influenciar indevidamente uma decisão 
de negócios.

Exemplos de quando  
está tudo bem

Exemplos de quando  
NÃO está tudo bem

Esporádicas, de acordo com o hábito local e não devem ser de valor excessivo.

Nunca vinculadas a um contrato potencial ou proposta comercial.

Nunca devem ser dados em dinheiro. 

Diretamente relacionadas com o desenvolvimento de relacionamentos com clientes ou fornecedores.

Uma oferta para almoçar com um novo 
fornecedor.

Uma partida de golfe patrocinada pelo cliente 
num campo local com o potencial cliente.

Oferecer uma bebida após a conclusão 
das negociações do contrato.

Uma camisola da marca e alguns lanches 
num saco de presente numa conferência.

Uma refeição extravagante para si e a sua 
família sem a presença do doador.

Uma viagem gratuita a finais da Copa do Mundo 
para si e a sua família.

Um relógio caro enviado para a sua residência 
pessoal.

Uma caixa com um bom vinho ou um conjunto 
de tacos de golfe.
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A Nossa Política

Compreendemos a necessidade e o valor de viajar para fins comerciais. Esperamos que os nossos funcionários 
empreguem o seu melhor discernimento ao fazerem viagens de negócios da Standex e ao tomarem decisões 
de despesas consistentes com as necessidades e os melhores interesses da empresa. 

Política de Viagem e Despesas

As Suas Responsabilidades

Conheça a política de viagens e despesas. Certifique‑se que lê toda a política antes de sair para qualquer viagem 
de negócios a fim de se familiarizar com as suas responsabilidades. A política completa pode ser encontrada aqui .

Relate as suas despesas com precisão. Os relatórios de despesas devem ser autênticos e precisos ‑ quaisquer 
relatórios de despesas incompletos, sem comprovativos ou não aprovados não serão processados para pagamento.

Os diretores são responsáveis por analisar e verificar as informações de despesas enviadas. Todas as despesas 
que não se enquadrem nas diretrizes da política não devem ser aprovadas e devem ser devolvidas ao funcionário para 
corrigir ou fornecimento de  informações adicionais.

Viajamos e incorremos em despesas compatíveis com as necessidades comerciais e para fins comerciais. Espera‑se que 
todos os funcionários que viajam a negócios empreguem o seu melhor discernimento ao incorrerem em despesas 
relacionadas com viagens e que nunca obtenham ganhos ou perdas com essas viagens.

Esperamos que os funcionários usem, sempre que possível, cartões de crédito emitidos pela Standex para as viagens 
de negócios. A utilização de cartões de crédito emitidos pela Standex para viagens ou despesas pessoais é estritamente 
proibida sem a aprovação prévia da Standex.

Todas as despesas incorridas devem ser relatadas por meio do sistema de relatório de despesas.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/TVL-1-1-Travel-Policies-and-Guidelines-2-2018.pdf


Proteja 
informações 
e registos
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A Nossa Política

Determinadas informações são privadas, não públicas e altamente confidenciais. Temos a responsabilidade 
de garantir que qualquer informação a que tenhamos acesso está devidamente protegida e que a nossa 
propriedade intelectual é mantida em sigilo.

Somos todos responsáveis por salvaguardar as nossas 
informações confidenciais e sigilosas ‑ as mesmas devem 
ser apenas utilizadas para as finalidades da Standex e não 
devem ser divulgadas a terceiros.

Informação Confidencial e Propriedade 
Intelectual

A sua função é:

Classificar, rotular e armazenar corretamente dados, informações e documentos do Standex: você tem a 
obrigação de garantir que os dados da Standex estão protegidos e que o acesso aos mesmos só é concedido a quem 
tiver uma necessidade legítima.

Manter as informações sigilosas de terceiros protegidas: no decorrer do seu trabalho na Standex, pode ter acesso 
a informações confidenciais pertencentes a terceiros ‑ tem a responsabilidade de manter essas informações em segredo 
e de não as utilizar fora do relacionamento com terceiros . 

Utilizar as informações do Standex apenas para as finalidades da Standex: As tecnologias, processos de fabrico, 
planos de marketing, previsões financeiras, informações de fornecedores e clientes, comunicações internas 
e informações de produtos futuros da Standex são todas sigilosas ‑ não utilize ou divulgue essas informações para outros 
fins que não sejam os da Standex. 

 »  Saia da sessão, desligue ou bloqueie 
o seu computador antes de o deixar 
sem supervisão

 »  Não permita a entrada de pessoal 
não autorizado nos nossos edifícios 
ou instalações

 »  Certifique‑se de que os visitantes são 
acompanhados em áreas onde possam estar 
disponíveis informações confidenciais 

 »  Não descarregue ou instale software 
não autorizado no seu computador

 »  Não permita que outras pessoas utilizem 
as suas palavras‑passe

 »  Não permita a exibição de informações 
confidenciais ou sigilosas na sua área 
de trabalho, numa sala de conferências 
ou numa impressora ou aparelho de fax

Veja como pode ajudar a proteger as informações confidenciais:

Honrar essas obrigações mesmo após terminar o seu relacionamento com a Standex.
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A Nossa Política
A Standex está comprometida em recolher, tratar e proteger informações ou dados pessoais de forma responsável e em 
conformidade com as diversas leis globais de privacidade. 

Como funcionário da Standex, pode ter acesso a vários tipos de dados pessoais e é responsável por saber como 
recolher, processar, armazenar, transmitir e utilizar adequadamente esses dados.

Se tiver alguma dúvida sobre a sua função e responsabilidades, pergunte ao seu diretor ou entre em contacto 
com o Departamento Jurídico da Standex.

Se considerar que ocorreu qualquer tipo de violação de dados (acesso não autorizado, perda, divulgação ou recolha, 
processamento, armazenamento, transmissão ou utilização indevida), contacte o TI local e o Departamento Jurídico 
da Standex.

Valorizamos o direito à privacidade dos nossos funcionários, clientes, fornecedores e parceiros de negócios. 
Temos o compromisso de proteger as informações que recebemos, recolhendo, processando, armazenando, 
transmitindo e utilizando os dados de maneira legal, apenas por motivos comerciais legítimos e mantendo 
as salvaguardas adequadas para impedir o acesso, utilização ou divulgação não autorizadas dos dados.

Privacidade de Dados

Informações pessoais são quaisquer informações relacionadas com uma pessoa direta 
ou indiretamente identificável.

Exemplos comuns incluem:

 » Nome
 » Endereços de email
 » Número de telefone
 » Endereço de IP
 » Número de identificação do funcionário

 » Número de identificação nacional
 » Dados de cartão de crédito
 » Informações médicas 
 » Informações financeiras

!
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A Nossa Política

Os sistemas e recursos de informação da Standex são ativos estratégicos da empresa. Espera‑se que os recursos 
e equipamentos de informática fornecidos aos funcionários sejam utilizados para o desempenho de funções 
relacionadas com o trabalho. Qualquer utilização dos sistemas das Standex que seja contrária à Política de Uso 
Aceitável é proibida.

Utilização aceitável e segurança cibernética

Este Código

Os sistemas da Standex não podem ser utilizados 
de nenhuma forma que viole as políticas ou regras 
da Standex, incluindo este Código de Conduta, ou de 
uma forma que seja inconsistente com a missão 
da Standex ou que deturpe a Standex.

Propósitos e Solicitações Ilegais

Os sistemas Standex não podem ser usados para fins 
ilegais ou ilegítimos, como violação de direitos autorais 
ou plágio. Esta proibição inclui a criação de mensagens 
ou materiais ofensivos ou perturbadores, por exemplo, 
obscenidade, calúnia, insulto, difamação, assédio, 
calúnias raciais, comentários sobre classes protegidas, 
intimidação ou adulteração de computador.

Comunicações por Email

As comunicações por email devem ser profissionais 
e respeitosas e nunca devem incluir materiais ofensivos 
ou perturbadores. O email e outros sistemas da Standex 
não podem ser utilizados para fins religiosos ou políticos, 
empreendimentos comerciais ou outras organizações 
que não estejam relacionadas com os negócios 
da Standex.

Aquisições e Modificações de Equipamentos de TI

Todos os equipamentos de TI devem ser adquiridos 
pelo pessoal de TI e os equipamentos pessoais 
não devem ser utilizados para aceder a redes da Standex 
sem autorização. As modificações a redes da Standex 
(como adicionar ou modificar servidores, switches, 
roteadores, etc.) e estações de trabalho (como 
transferência de software) devem ser autorizadas.

Informação Confidencial e Privacidade de Dados

A fim de promover as nossas missões e políticas 
relacionadas com informações confidenciais 
e privacidade de dados, determinados sistemas 
da Standex devem ser utilizados para o armazenamento 
e transmissão de tais informações. Esses sistemas 
são protegidos com tecnologia de criptografia e são 
os únicos métodos aprovados de armazenamento 
e transmissão de dados. Discos rígidos de PC, 
equipamento de armazenamento portátil e programas 
de compartilhamento de arquivos não autorizados 
(como o DropBox) não devem ser usados para 
armazenamento ou transmissão de informações 
confidenciais ou dados pessoais. 

Utilização da Internet

A utilização pessoal da Internet, dentro do razoável 
e conforme as políticas e procedimentos locais, 
é permitida, mas a sua utilização não deve interferir 
na produtividade, no alcance dos objetivos 
de negócios ou no desempenho da rede. A utilização 
de anonimizadores da Internet, streaming de vídeo 
ou áudio e acesso a conteúdo para adultos, jogos 
ou jogos de azar é estritamente proibida.

Monitorização

A Standex tem o direito de monitorar todos os sistemas 
da Standex, incluindo email, telefones e estações 
de trabalho, em conformidade com a legislação local. 
Qualquer utilização de sistemas da Standex que seja 
considerada ilegal pode ser denunciada para aplicação 
da lei. Qualquer utilização dos sistemas da Standex 
que seja considerada uma violação deste Código estará 
sujeita a medidas disciplinares, até e incluindo rescisão.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-EU-Portuguese-rev2020.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-EU-Portuguese-rev2020.pdf
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Redes Sociais

Todos utilizamos as redes sociais no nosso tempo livre. Lembre‑se de que você é um reflexo da Standex, mesmo 
quando estiver fora do seu horário de trabalho. Por esse motivo, consideramos que é importante que continue 
a cumprir os princípios deste Código. Não deve publicar nenhum conteúdo discriminatório, assediador, intimidador, 
ameaçador, difamatório ou ilegal. Não publique conteúdos, imagens ou fotos que não tenha direito a utilizar. Se as suas 
publicações pessoais criarem um ambiente hostil no trabalho para os seus colegas da Standex, poderá ser realizada 
uma investigação e tomadas potenciais medidas disciplinares.

Consultas de Comunicação Social

Ocasionalmente, a Standex e os seus funcionários podem receber contactos não solicitados da comunicação social, 
investidores e membros do público em geral. É importante que os funcionários cujas funções profissionais incluam 
a comunicação com essas pessoas sejam os únicos a responder a perguntas e a comunicarem em nome da Standex. 
Você não deve responder a nenhuma questão, a menos que tenha sido especificamente autorizado para esse fim. 
Se receber um contacto, deve relatá‑la ao seu supervisor imediato ou ligar para o Departamento Jurídico da Standex 
para o telefone número +1.603.893.9701.

Consultas Regulamentares

Podem ser  ocasionalmente recebidas consultas por parte de reguladores governamentais. Os funcionários não devem 
responder a essas perguntas, a menos que estejam especificamente autorizados a fazê‑lo. Todas essas consultas devem 
ser prontamente apresentadas ao seu supervisor imediato, que as deve relatar ao chefe da unidade de negócios que é 
objeto da investigação e ao Departamento Jurídico da Standex.

Comunicamos com responsabilidade. Isso inclui comunicações nas redes sociais e contactos com os meios de comunicação 
social e com o público. É importante que as suas publicações nas redes sociais sejam respeitosas e que apenas pessoas 
especificamente autorizadas tenham contactos com comunicação social e respondam a questões.

Comunicações Públicas



Lidar 
de forma 
justa com 
os outros
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O Que Deve Fazer

Temos a obrigação legal e ética de competir de forma justa. Em todas as negociações com os nossos concorrentes, 
clientes e fornecedores, devemos agir com honestidade, imparcialidade e em conformidade com as leis e regulamentos 
de concorrência leal.

Os funcionários devem estar cientes das leis e regulamentos aplicáveis nos países onde trabalham. Essas leis costumam 
ser muito complexas, pelo que deve procurar obter orientações junto do Departamento Jurídico se tiver dúvidas.

Concorrência Justa
A nossa reputação depende de fazer negócios com honestidade e integridade. Estamos empenhados no 
cumprimento total das leis, regras e regulamentos dos países onde exercemos a nossa atividade. Acreditamos 
na concorrência justa, porque todos são beneficiados por um mercado competitivo.

Ser cuidadoso em feiras e conferências. Certifique‑se de que evita discussões com concorrentes sobre preços, 
custos, condições de venda, segmentos, clientes ou estratégias de marketing.

Reunir inteligência competitiva de forma ética e legal. As informações sobre os nossos concorrentes 
são importantes para os nossos negócios. No entanto, as informações devem ser recolhidas e recebidas de forma 
lícita e ética. Devem se utilizar fontes públicas e ser honesto.

Obter negócios da maneira certa. Seja honesto sobre os nossos produtos e serviços. Não deve fazer nenhuma 
afirmação que não possa comprovar nem fazer comentários imprecisos sobre os concorrentes ou os seus produtos. 

 » Fixação de Preços:
Os concorrentes não devem discutir os seus 
preços ou defini‑los em coordenação, seja aberta 
ou tacitamente. Apenas devem competir de forma 
livre e independente.

 » Dividir Mercados:
Os concorrentes não devem discutir ou acordar 
dividir clientes, produtos ou territórios geográficos 
em áreas onde não irão competir entre si

 » Licitações Públicas:
Os concorrentes não devem discutir licitações 
ou acordar coordenar os seus preços, termos 
ou condições de licitação.

 » Boicote:
Os concorrentes não devem discutir ou acordar 
boicotar outra empresa.

O que NUNCA deve fazer:
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Operações Internacionais

As leis e os costumes variam em todo o mundo, 
mas todos os funcionários devem agir com a mesma 
prudência e diligência em todas as nações em que 
fazemos negócios. Isto significa que devem estar atentos 
aos requisitos legais estrangeiros, bem como às leis 
dos EUA que se aplicam a operações estrangeiras.

Tratamento aos Funcionários do Governo

Frequentemente, como parte das operações 
internacionais, é necessário lidar com funcionários 
de governos estrangeiros. Quaisquer pagamentos feitos 
a qualquer agente estrangeiro ou oficial do governo 
devem ser legais, de acordo com as leis dos EUA e do 
país estrangeiro. Esses pagamentos são normalmente 
efetuados por serviços prestados e devem ser de valor 
razoável, dada a natureza dos serviços. 

Não deve, em nenhuma circunstância, dar algo de valor 
a um agente estrangeiro ou funcionário do governo 
em troca da obtenção ou manutenção de negócios 
naquele país. A oferta de presentes ou pagamentos para 
facilitar um processo local ou influenciar um funcionário 
do governo local são estritamente proibidos e podem 
ser ilegais.

Todos os funcionários que trabalham com agências 
governamentais federais, estatais ou locais devem 
conhecer e cumprir as várias leis e regulamentos 
que abrangem essas relações, incluindo a Lei de Práticas 
de Corrupção no Exterior (FCPA) e as políticas 
"Anti‑suborno" deste Código.

Leis de Importação e Exportação

Todos devemos cumprir todas as leis locais 
e estrangeiras relacionadas com a alfândega, 
importação e exportação. A venda dos nossos produtos 
em países estrangeiros e a utilização de fornecedores 
estrangeiros podem estar sujeitas a leis e regulamentos 
de exportação e importação nos Estados Unidos e no 
país estrangeiro.

Especificamente, no que toca a quaisquer produtos 
relacionados com a defesa nacional, devemos obter 
licenças de exportação antes que os produtos possam 
ser vendidos num país estrangeiro. Da mesma forma, 
existem produtos comerciais que podem estar sujeitos 
a controlos de exportação. A transmissão digital 
de especificações técnicas sobre esses produtos também 
está sujeita a restrições de exportação.

Os funcionários que estão envolvidos na exportação 
e/ou importação devem estar familiarizados com as 
políticas e processos da Standex relativos a exportações 
e importações e devem consultar o Departamento 
Jurídico se não tiverem a certeza sobre a aplicabilidade 
das leis a uma situação específica.

Sanções e Boicotes

Como empresa multinacional, a Standex deve cumprir 
vários controlos e sanções comerciais do governo 
que restrinjam a Standex de se envolver em negócios 
com determinados países, entidades e pessoas. 
A Standex também não se pode recusar a fazer negócios 
em apoio a um boicote não sancionado.

Negócios e Transações Internacionais
A Standex está comprometida com os mais elevados padrões éticos em todas as nossas relações comerciais. 
Todos os funcionários da Standex devem cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis ao realizar 
os negócios da Standex.

A Nossa Política

Contacte o Departamento Jurídico da Standex (+1.603.893.9701) 
se tiver dúvidas, pois essas são áreas muito complicadas da lei.
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Anti‑suborno
O nosso sucesso baseia‑se na qualidade dos nossos produtos e nunca no comportamento antiético 
ou ilegal. Não toleramos atos de suborno ou corrupção.

Aprenda a identificar um suborno. 

Por vezes, os subornos podem assumir formas não óbvias ‑ coisas como presentes, promessas de emprego, ofertas 
de viagens ou até contribuições de caridade podem ser considerados subornos se forem oferecidos em troca 
de uma decisão ou tratamento favorável.

Se ouvir comentários semelhantes, pare e procure ajuda!

Existem várias leis antissuborno e anticorrupção nos locais onde fazemos negócios e as consequências da violação 
dessas leis são frequentemente graves. Nunca devemos subornar ninguém, em nenhuma negociação comercial, 
em nenhum país do mundo. São igualmente proibidos os subornos ou pequenos pagamentos de facilitação 
(ou “gorjetas”). Também nunca devemos aceitar um suborno (ou qualquer coisa de valor).

A Standex mantém controlos rígidos para prevenir e detetar subornos e mantemos livros e registos precisos para refletir 
a verdadeira natureza das transações.

Existem determinadas exclusões no que toca a ofertas. Para obter mais informações, consulte "Ofertas".

A Nossa Política

“Não se preocupe, é assim que fazemos negócios 
neste país.”

“Este pagamento não requer aprovação.”

“Uma contribuição política pode ajudar a acelerar 
as coisas.”

“Ajude‑me e eu ajudo‑o.”

“Há algo para si se aprovar este contrato.”



Reconhecimento
Indique que recebeu, leu e irá cumprir este Código de Conduta, assinando o seu nome e datando 
o reconhecimento abaixo e devolvendo‑o ao seu supervisor.

Certifico que recebi e li este Código de Conduta, que me foi fornecido em __________________________. 

Certifico que cumprirei este Código de Conduta e todas as políticas da Standex.

_________________________________________
(assinar aqui)

_________________________________________
(nome em letra de imprensa aqui)

_________________________________________
(nome em letra de imprensa do departamento e da empresa Standex)

_________________________________________
(insira a data da assinatura aqui)

(data)
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O seu supervisor, diretor 
ou outros líderes empresariais 
na sua localidade estão aqui 

para o ajudar.

A linha direta anónima da Standex 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, em qualquer idioma. Para 

os EUA, marque +1.800.514.5275.
Fora dos EUA, marque o código de país 

da AT&T e 800.514.5275.

A linha direta anónima da Standex 
aceita envios por escrito via: 

standex.alertline.com para locais 
nos EUA ou standexeu.alertline.com 

para locais internacionais.

Converse com 
o seu diretor

Ligue para a linha direta Envie um email para 
a linha direta

Talvez considere que algo não está totalmente certo no trabalho. Talvez tenha visto ou ouvido algo que possa 
ser uma violação deste Código, das nossas políticas ou da lei. Nesse caso, é da sua responsabilidade partilhar 
as suas preocupações, denunciando‑as.

Você é os olhos e os ouvidos da Standex. Valorizamos a sua ajuda para evitar e identificar condutas inadequadas. 
É rigorosamente proibido qualquer tipo de retaliação por denunciar uma preocupação de boa‑fé ou participar 
numa investigação. Se retaliar contra alguém por ter denunciado uma preocupação de boa fé ou por participar 
numa investigação, estará sujeito a medidas disciplinares.

Retaliação é qualquer ação que impeça alguém de denunciar uma preocupação ou de participar de uma 
investigação. Os exemplos incluem despromoção, redução de salário, realocações profissionais, assédio, 
intimidação ou qualquer outra ação cometida contra alguém em virtude de ter denunciado uma preocupação 
ou por participar numa investigação.

Incentivamos a denúncia honesta, mas não toleramos acusações quando tiver conhecimento de que são falsas. 
Deve denunciar as suas preocupações de forma razoável e de boa fé. Nunca deve fazer intencionalmente 
uma falsa denúncia, mentir ou recusar‑se a colaborar durante uma investigação ‑ essas ações constituem, por si 
mesmas, violações do Código.

Contacto e Recursos

Políticas e Recursos

Política de Segredo Comercial

Política de Leis Antimonopolio

Política de Oportunidades Igualitárias de Emprego

Política de Assédio Sexual

Política de Uso Aceitável

Política de Viagem e Despesas

Como denunciar uma preocupação:

http://standex.alertline.com
http://standexeu.alertline.com
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Trade-Secret-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Antitrust-Law-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/EEO-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Sexual-Harassment-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/IT-Acceptable-Use-Policy-101416-English.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-EU-Portuguese-rev2020.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/TVL-1-1-Travel-Policies-and-Guidelines-2-2018.pdf


23 Keewaydin Drive  |  Suite 300  |  Salem, New Hampshire 03079  |  +1.603.893.9701  |  standex.com

Todas as marcas registradas e logotipos da Standex são propriedade da Standex International Corporation.

© 2020 Standex International Corporation. Todos os direitos reservados.
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